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CONTINUA
omponentă a amplului 
proces, inițiat și condus 
de partid, de realizare 
a unei agriculturi M»>- 

derne, de înaltă productivitate, 
întemeiată pe relații noi, so
cialiste, mișcarea sportivă la 
sate a cunoscut adînci trans
formări și o dezvoltare com
plexă, contribuind astfel într-o 
măsură din ce în ce mai mare 
la formarea multilaterală a 
oamenilor muncii din acest 
important domeniu, la menți
nerea și întărirea sănătății, la 
educarea acestora în spiritul 
principiilor și normelor eticii 
și echității socialiste.

In aceste zile, cînd se des
fășoară Consfătuirea cu activul 
de partid și de stat din agri
cultură, din cercetarea științi
fică agricolă, din domeniul îm
bunătățirilor funciare și din 
piscicultura, reamintim, într-un 
context mai larg, faptul că 
sportul este astăzi o realitate 
evidentă în viața nouă a sa
telor și comunelor din toate 
județele țării. Au fost înfiin
țate peste 2 700 de asociații 
sportive care desfășoară o ac
tivitate organizată, angrenînd 
în practicarea exercițiilor fi
zice și sportului de masă sute 
de mii de cetățeni, de toate 
vîrstele, din mediul rural. Este 
cunoscută marea popularitate 
de care se bucură, mai ales, a- 
cele forme specifice, larg ac-, 
cesibile și deosebit de eficiente 
din sportul sătesc : duminicile 
cultural-sportive, întrecerile de 
trîntă și oină, serbările și ma
nifestările sportive cîmpenești 
etc. Firesc, pentru a cuprinde 
activitatea sportivă tot mai 
bogată, organele și organiza
țiile sportive, factorii cu atri-

în Editura politică a apărut:

PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 

MULTILATERAL DEZVOLTATE
SI ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE COKUNISM

A’PATRIEI,
polii™B.S.L BUDAPESTA,DEZVOLTARE

bufii, cetățenii au dezvoltat 
necontenit și baza materială a 
sportului sătesc.

Un puternic reviriment s-a 
înregistrat în sportul sătesc în 
special după apariția Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie 
printre altele, 
mediul 
U.T.C.,

2 martie 1973, care, 
prevede : „In 

rural, organizațiile 
cu sprijinul conduce

rilor unităților agricole și con
siliilor populare, vor extinde 
și permanentiza pe sate, co
mune, grupe de comune, con
cursuri, întreceri care să de
semneze pe cel mai bun spor
tiv la diferite ramuri și probe, 
festivaluri, serbări și duminici 
cultural-sportive".

Dintre rezultatele cele mai 
importante obținute după apa
riția Hotărîrii de partid din 
1973 se cer subliniate îndeo
sebi cele referitoare la nu
meroasa participare a sporti
vilor de la sate la crosul pe 
țară și Ia „Cupa tineretului". 
Cu succese remarcabile a fost 
marcată și aplicarea sistemului 
competițional specific pentru 
mediul rural care, în anul tre
cut, a cuprins 3 065 de echipe 
de fotbal, 2 434 de volei, 1905 
de handbal, 611 de oină, 620 de 
popice ș.a.

Sîntem convinși că. odată 
cu bilanțul acestor frumoase 
afirmări ale sportului sătesc, 
la apropiata Conferință pe țară 
a mișcării sportive din țara 
noastră vor fi larg dezbătute 
și măsurile necesare pentru ca 
această frumoasă și atît de u- 
tilă activitate să cunoască în 
viitor noi' succese, noi trepte 
de dezvoltare, la nivelul 
rințelor și răspunderilor în
credințate de partid.

Absentă (din cauza unui ușor accident) în jocul 
desfășurat la Budapesta, Margareta Pruncu va 
reintra azi în formația Politehnicii. In imagine, 
o vedem executând o aruncare la coș în cursul 

meciului cu Clermont Universite Club

Azi, Ia Plscn, in sleiturile dc iinală ale C.C.E. la handbal

Amatorii de baschet din Capitală au prilejul să urmă
rească astă-seară (ora 19,30), în sala Floreasca, evoluția 
campioanei feminine a României, Politehnica, in compa
nia campioanei Ungariei, B.S.E. Budapesta, într-un meci 
contînd pentru grupa B a sferturilor de finală ale C.C.E. 
Sportivele românce pornesc cu un avantaj de 10 puncte 
(la Budapesta au cîștigat cu 87—77) pe care sperăm să îl 
vedem majorat în disputa de azi. Firește că oaspetele 
(sosite ieri dimineață, au efectuat în cursul serii un an
trenament de acomodare în sala Floreasca) vor face totul 
pentru a obține victoria (prin care și-ar menține șansele 
de calificare în semifinalele competiției), dar nădăjduim 
că cele două puncte în clasament vor fi cucerite de Poli
tehnica, actuala fruntașă — neînvinsă — a grupei B. In 
orice caz, întîlnirea se anunță foarte disputată. în cele 
două formații evoluează o serie de internaționale : Savu, 
Ciocan, Pruncu, Taflan, Ti,ta, Pirșu, Szabo, Pantea și De- 
metrescu — la Politehnica și Cziraky, Rajki, Nagy, Sza- 
bics, Inanci, Budavari, Szegedi — la B.S.E. Amintim că 
în prima etapă a sferturilor de finală, Politehnica a dis
pus de Clermont Universite Club cu 141—138, iar B.S.E, 
a fost întrecută de GEAS Sesto San Giovani cu 117—131.

Partida de astăzi va fi condusă 
de arbitrii VI. Gancev (Bulgaria) și 
S. Radovici (Iugoslavia). In des
chidere, la ora 18, eleve ale Șco
lii sportive nr. 2 vor susține un 
joc demonstrativ de minibaschet.

SKODA - STEAUA, MECI RETUR CONCURS ATLETIC

ce-

Abia scăpați de preocupările 
legate de participarea la Divizia 
A, în care sînt lideri și 
doresc — firește — să-și 
titlul de campioni, și iată că hand
balist» de la STEAUA au j.1—' 
ieri la Plsen, unde în astă-seară, 
de la ora 20,30, vor întîlni în 
meci retur din sferturile de fi
nală ale C.C.E. pe campioana 
Cehoslovaciei, SKODA. Prima 
șansă în ceea ce privește califi-

unde 
apere

plecat

STADIONUL, ȘCOALA A EDUCA ȚIEJ
RAID ANCHETĂ

CITEVAIN
UNITĂȚI
SPORTIVE

DIN BUCUREȘTI

„în toate unitățile sportive se va întrona un climat să
nătos, combativ față de orice manifestare care contra
vine eticii socialiste, normelor de conduită cetățenească 
și ale vieții sportive, dezvo!tindu-se o opinie puternică, 
combativă împotriva manifestărilor de vedetism și a 
tendințelor de căpătuială, care să conducă la formarea 
unor sportivi cu o înaltă ținută morală și cetățenească".

curea aparține, desigur, handba- 
liștilor bucureșteni, care și-au va
lorificat bine calitățile în partida- 
tur, pe care au cîștigat-o la o di
ferență apreciabilă : 13 puncte
(20—7). Este, deci, de prevăzut ca
lificarea echipei Steaua București, 
cu atît mai mult cu cît în acest 
meci retur ea va beneficia de 
aportul ’lui Birtalan, refăcut.

Meciul va fi televizat în între
gime și urmează să fie arbitrat 
de cuplul David Davidov și Ale- 
xandr Vîrbanov din Bulgaria. Să 
precizăm că este ultima confrun
tare din cadrul sferturilor de fi
nală, celelalte trei dispute fiind 
încheiate. Iată rezultatele și semi- 
finalistele î A.S.K. VORWA.RTS/ 
ODER — F. K. Hafnarjardar (Is
landa) 30—18 (12—8), în tur :
21—17 pentru campioana R. D. 
Germane ; BORAC BANJA LUKA 
— KFUM Aarhus 23-18 (16—10), 
în tur 13—12 pentru Borac ; VfL 
GUMMERSBACH — Spartakus 
Budapesta 19—13 (9—7),
15—15.

UNIVERSITAR
Sala din complexul sportiv „23 

August" din Capitală găzduiește a 
VIIÎ-a ediție a concursului repu
blican universitar de atletism. 
Printre concurenți se vor afla cei 
mai valoroși atleți studenți din 
toate centrele universitare _ale ță
rii. întrecerile încep sîmbătă la ora 
15,30 și continuă duminică de la 
ora 9,30.

„Cupa federației" la popice
Activitatea oficială la popice _ in 

noul sezon va începe săptămina 
aceasta, odată cu disputarea pri
mei etape a „Cupei Federației ro
mane de popice", programată sîm- 
bătă la Reșița. La prima confrun
tare a celei de a doua ediții a 
„Cupei F.R.P." participă 40 de ju
cători și jucătoare, inclusiv cei din 
loturile naționale. în ziua de 15 
februarie se va relua campionatul 
divizionar (returul).

(Din Hotărîrea Plenarei C.C.- al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului)

I
n cadrul complexului proces de formare a ti
nerei generații, munca educativă constituie una 
dintre laturile cele mai Importante și mai deli
cate. Iar în contextul general instructiv-educa- 

■ tiv sportului îi revin sarcini deosebite, avîndu-se 
in vedere faptul că, într-o formă sau alta, a- 

proape întregul tineret se află angrenat în activități 
sportive. Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973 precizează clar îndatoririle

LA ȘCOALA „ENERGIA"

care revin în această privință organelor și organiza
țiilor sportive, precum și celorlalți factori cu respon
sabilități în acest domeniu.

Pentru a urmări modul în care se îndeplinesc aceste 
sarcini educative subliniate de documentele de partid, 
de Codul principiilor și normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii 
recent un raid 'rn

MUNCĂ, SERIOZITATE,

DISCIPLINĂ

La Școala sportivă „Energia", 
adevărat atelier al atleticii grele 
bucureștene, unde se reunesc pe 
drumul performanței cele mai în
zestrate elemente ale școlilor pro
fesionale, criteriile care stau la 
baza întregii activități sînt : mun
că, seriozitate, disciplină. Nu, nu 
există nici o inscripție cu cele 3 
cuvinte la intrarea în școală, dar 
toți cei peste 900 de tineri care 
vin să facă sport de performanță 
la „Energia" îi deslușesc rigorile 
încă de la primele antrenamente.

Ne-am convins de această reali
tate în cursul raidului nostru, iar 
secția de lupte — la care am ză
bovit mai mult — ne-a oferit cîte- 
va argumente convingătoare. Co
lectivul de antrenori de aici, con-

dus de prof. Valentin Ștefănescu, 
își selecționează elementele de 
perspectivă din rîndul acelor elevi 
care întrunesc calități fizice adec
vate și o conduită ireproșabilă, 
tineri dornici să devină deopotri
vă folositori societății prin însuși
rea și, ulterior, practicarea unei 
meserii și printr-o pregătire con
știincioasă pentru a deveni spor
tivi valoroși. Numai cei ce se în
cadrează în limitele acestor fun
damentale exigențe își găsesc lo
cul în școală.

Dintre exemplele, foarte nu
meroase, pe care ni le oferă secția 
de lupte am ales pe cel al iui 
Nicolae Mareș, crescut în climatul 
exigent al „Energiei", 
ridicat pe treptele

și echității socialiste, am întreprins 
cîteva unități sportive bucureștene. 

ierarhiei pînă Ia podiumul de 
onoare al unor întreceri de am
ploare, cum sînt campionatele re
publicane ale școlarilor și junio
rilor. Luptător cu certe perspecti-

Tiberiu STAMA

I 
I
I

și, fi rește, 
dificile ale I

@ HANDBALISTELE DE LA 
I.E.F.S. S-AU CALIFICAT TN 

SEMIFINALELE C.C.E.
O Sebestyen învingător la 60 mg 
în concursul atletic la Budapesta
« IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE 
FOTBAL SPANIA — SCOȚIA 0—1 (LA 
PAUZĂ)

(Continuare în pag. 2-3)
Aflat in. plin sezon, schiul pro-, 

gramează săptămina de săptămâ
nă numeroase concursuri de se
niori, juniori și copii. Pentru spe
cialiștii probelor alpine, cea _ maț 
importantă competiție internaționa
lă disputată în țară a fost „Cupa 
Poiana Brașov", in care Dorin 
Munteanu (in imaginea de mai 
sus, surprins de fotoreporterul 
nostru Dragoș Neagu) a avut o e- 
voluție bună, clasindu-se pe locul 
trei la slalom uriaș. „Cupa Poiana 
Brașov" a prilejuit, insă, și o sene 
de constatări, pe care le publicam, 
comentate, în pag. 2—3-

j



Miine., în cupele europene de volei masculin

DINAMO SI EXPLORĂRI DEBUTEAZĂ 
ÎN TURNEELE

La Brno și Budapesta, cele două 
echipe masculine românești de vo
lei, participante la competițiile 
europene ale cluburilor, Dinamo 
București și Explorări B. Mare, 
debutează în turneele semifinale 
ale Cupei campionilor și respec
tiv Cupei cupelor, întîlnind — 
printr-o coincidență — reprezen
tantele R. D. Germane.

îndeosebi pentru campioana ță
rii, Dinamo, partida cu S. C. 
Leipzig are o mare importanță 
în lupta pentru calificare în tur
neul final.

Dinamoviștii, care au plecat 
marți seara ’ spre Brno (deplasînd 
următorul lot : Schreiber, Udiș- 
teanu, Vraniță, Oros, Dumănoiu, 
Tutovan, Păușescu, Marinescu, 
G. Enescu, Baroiu și Vrîncuț), 
vor trebui să dea dovadă de o 
mare putere de luptă șl de multă 
voință, pentru a tranșa din nou 
în favoarea lor importanta dispută 
cu binecunoscuta garnitură din 
Leipzig. Cu toate dificultățile de 
ordin obiectiv sau subiectiv in- 
tîmpinate în pregătire, antrenorul 
G. Eremla speră să alinieze to
tuși sextetul de bază : cu Schrei
ber și Oros. De la adversari se 
remarcă Schumann, Weise, Maune,

SEMIFINALE
Hagen și mai tînărul ridicător 
Lowe. Celălalt meci al primei 
zile f Zbrojovka Brno — Panini 
Modena. Al doilea turneu semi
final începe tot mîine la Sofia 
(printre oficiali, și arbitrul ro
mân V. Ranghel), reunind pe 
Ț.S.K.A. Moscova, Resovia Kzeszow, 
Slavia Sofia și Blokkeer Starlift 
Haga.

După cum sîntem informați. Ex
plorări B. Mare debutează la 
Budapesta, în turneul semifinal 
al Cupei cupelor, în fața vicec'am- 
pioanei R. D. Germane, Traktor 
Schwerin. Cu un joc combinativ 
și cu tenacitatea lor recunoscută, 
băimărenii pot -să pășească cu 
dreptul în turneu. Antrenorul 
Alex. Manț conduce lotul alcătuit 
din următorii 10 jucători : M. E- 
nescu, Arbuzov, Bălaș, Băgăian, 
Dobre, Ghic, Stancu, Andreica, 
Paraschivescu și M. Viorei.

Celălalt meci al primei zile : 
Aero Odolena Vodă (Cehoslovacia) 
— Ujpesti Dozsa.

Celălalt turneu semifinal al 
„Cupei cupelor" se desfășoară la 
Roma și are următoarea compo
nență : Elecrotehnik Riga. Levski 
Spartak Sofia, Ariccia Roma și 
Interlance Zaan (Olanda).

DIVIZIA » ÎNAINTEA RETURIOI
Duminică începe returul Divi

ziei B la volei. în cele două se
rii ale competiției masculine se 
conturează o luptă strînsă pen
tru promovarea în primul e- 
șaion. Din seria I, în această 
cursă sint angajate TRACTORUL, 
ELECTRA și C.S.U. BRAȘOV, în
tre care se va hotărî cu siguranță 
promovata. In timp ce, în seria a 
II-a, liderul (DIETA TULCE'k), 
deși arc două puncte avans, simte 
în spate suflul a nu mai puțin 
de șase urmăritoare !

In seriile feminine, prin valoa
rea loturilor din care sînt com
puse, „U“ CLUJ-NAPOCA (victo
rioasă la M. Ciuc cu 3—0, în der- 
by-ul cu urmăritoarea sa. Voința) 
și ȘTIINȚA BACAU își pun cu 
fermitate candidatura pentru Di
vizia A.

CLASAMENTE

Seria I
FEMININ

1. „ll“ C'luj-Napoca 11 11 3 33: 3 22
2. Voința M. Ciuc 11 10 1 30: 7 21
3. Corvinul Deva 11 6 5 25:18 17
4. Univ. Buc. 11 6 5 23:18 17
5. Constr. Arad 11 6 5 22:21 17
6. Medicina Tg. M. 11 6 5 19:20 17
7. C. S. Zalău 11 5 6 22:26 15
8. Confecția Buc. 11 4 7 20:25 15
9. Medicina Timiș. 11 4 7 17:23 15

10. Voința Buc. 11 4 7 16:24 15
11. Mondiala S. Mare 11 3 8 12:27 14
12. A.S.E. Buc. 11 1 10 5:32 12

Seria a II-a
1. ȘTIINȚA Bacău 11 11 0 33: 7 22
2. Ceahlăul P. N. 11 8 3 28:13 19
3. Fi. roșie Buc. 11 7 4 23:18 18
4. Dacia Pitești 11 7 4 25:20 18
5. Progresul Buc. 11 6 5 24:20 17
6. Drapelul r. Sibiu 11 6 5 20:20 17
7. I.T.B. 11 5 6 25:26 16
8. i.g.c.m. Brașov 11 5 6 21:22 16
9. C.P.B. 11 5 6 17:23 16

10. Univ. Iași 11 3 8 21:25 11
11. Voința Cv. 11 3 8 15:27 14
12. Sănătatea PI. 11 0 11 2:33 11

MASCULIN

Seria 1
1. TRACTORUL BV,
2. Electra Buc.
3. C.S.U. Brașov
4. Medicina Buc.
5. Voința Alba Iulia
8. Corvinul Hunedoara
7. Crișana Oradea
8. Medicina Tim.
9. Silvania Șimleul S. 

Ind. sîrmei C. Turzii 
I.C.I.M. 
Fores ta

10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.

8.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

Brașov 
Arad
Seria a
Tulcea

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
9
7
7
7
5"G 
4
3
2
2
2

SCHIORII FRUNTAȘI, RESTANȚIERI LA TEHNICA
Recentul concurs internațional 

„Cupa Poiană" Brașov" ne-a dat 
prilejul unor constatări referitoare 
la comportamentul și evoluția teh
nică a schiorilor români, compa
rative cu ale oaspeților, sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Italia, 
Polonia și Ungaria. Le facem, cu 
coijyingerea că, observate de an
trenori și sportivi, ele vor contri
bui la ameliorarea conținutului și 
intensității procesului de antrena
ment :

— pîrtia Sulinar, deschisă tra
ficului turistic permanent, se de
gradează prin uzură, devenind a- 
proape impracticabilă pentru o 
cursă internațională de slalom u- 
riaș. Condițiile au fost, totuși, a- 
celeași pentru toți concurenții I 
Hopurile și denivelările, nu
meroase, necesitau o parcurgere 
a traseului foarte suplă și elastică. 
Mulți schiori români, și în special 
cei tineri, necunoscînd suficient a- 
cest mecanism, loveau cu schiu- 
rile în denivelări, întocmai unor 
ciocane pneumatice. Era reflexul 
nedorit al unei concentrări trans
formate în crispare, într-o încor
dare extremă, obositoare, care 
provoacă întîrzieri de timp. Mulți 
tineri n-au ajuns la sosire din 
cauza necunoașterii automatizate 
a parcurgerii hopu^ilor ;

— doborîrea fanioanelor s-a 
transformat, dintr-un fapt întîm- 
plător, într-un principiu al schio
rului participant la slalom și la 
slalom uriaș. Se confundă atacul 
la fanion (prin care se înțelege 
trecerea ștearsă pe lîngă el) cu 
doborîrea fanionului. în afară de 
periculozitatea izbiturii (50—60 km 
la oră), care poate provoca fisuri 
sau chiar fracturi, procedeul nu 
este nici măcar economic, pentru 
că, de fapt, el întîrzie, dezechili-

SI... AMBIȚIE
brează, abate pe schior de Ia li
nia ideală a traseului. Nu s-a în
țeles că sarcina unui slalomist nu 
este să doboare, ca la popice, cit 
mai multe fanioane, ci să parcurgă 
un traseu obligatoriu, marcat prin 
fanioane. Schiorii mari ai lumii 
(și i-am cita pe Thoeni, Gross, 
Neureuther) parcurg adeseori trei- 
patru concursuri (a cite două 
manșe) fără să atingă nici un fa
nion... Dacă teoria noastră nu este 
convingătoare, măcar exemplul a- 
cestor ași, observat în filme și la 
T.V., ar trebui să invite Ia me
ditație. Este drept că și modali
tatea de montare a slalomului, in
suficient de deplasat lateral, invită 
Ia strecurări pe lîngă fanioane, 
dă posibilitatea doborlrii nejusti
ficate a fanioanelor ;

— atacul porților se face — mai 
ales de către concurenții tineri — 
cu întîrziere. In Ioc ca virajul să 
se execute mult deasupra porții, 
el este realizat între fanioanele 
aceleiași porți, adică mult ' prea 
tîrziu ;

— abandonurile au devenit prea 
numeroase. Se renunță ușor în ur
ma unei greșeli uneori lipsită de 
importanță. Se uită, de pildă, că 
Vuarnet a devenit campion olim
pic la coborîre (în I960), deși în 
prima treime a traseului a comis 
o eroare tehnică apreciată la circa 
două secunde. A schia numai după 
principiul „totul sau nimic" nu 
este o soluție, mai ales pentru ti
nerii ce trebuie să dobîndească 
experiență :

— lipsa de antrenament specific 
la slalom uriaș, cronometrat, în 
condiții cit mai apropiate de con

curs, se face simțită chiar și la 
cei mai valoroși schiori români, 
iar la ceilalți, juniori mai cu 
seamă, determină evoluții greoaie, 
uneori chinuite, mai ales în 
cursele lungi și foarte solicitante. 
Exclusivismul de pregătire pen
tru slalom special își spune și de 
data aceasta cuvîntul ;

— în condițiile actuale ale Po
ienii Brașov, mult prea aglome
rată de turiști și, în același timp, 
rezervată și pregătirii schiorilor 
de performanță, singura soluție a 
unor antrenamente eficiente ră- 
mlne, după părerea noastră, pre
gătirea centralizată, organizată (ca 
Ioc de desfășurare și ore), a 
schiorilor, indiferent de club sau 
asociație, sub supravegherea si
multană a tuturor antrenorilor 
prezenți de-a lungul traseelor. 
Altfel, lungile alunecări, ce vor 
a fi slalomul uriaș și coborîrea, 
riscă să degenereze în schi de 
agrement si turism.

Mihai BARA

RACHETE
EV

Mihai Tabăraț
TIMIȘOARA, s 

Al 5-lea turneu 
cuitului de tenii 
început miercuri 
torilor timișoren 
să urmărească 
din cei mai b 
țară, alături d<

Favoriții au 
ușurință partide) 
cu excepția poat 
care a luptat p 
seturi cu C. Po 
6—2. Ultimul jt 
o partidă de c 
șoreanul I. Spă 
dispus cu 6—3, 
produs tînărul 
M. Tăbăraș, car< 
mine pe mag 
4—6, 7—6, 7—6.

Ciștigătorul p

STADIONUL, ȘCO
(Urmare din pag. 1)

ve (și Cctodată un priceput mese
riaș în lăcătușerie), Mareș a fost

promovat în Iot 
ce echipe de 
București (cu c 
trecut CTmpion. 
liile de bronz L

NU NUMAI VIGOARE FIZIC

DELTA 
Farul 
„Poli“ Iași 
Progresul 
Relonul Săvinești 
Grivița Roșie 
Constr. Brăila 
Locomotiva Buc. 
S.A.R.O. TgV. 
Aurora Bacău 
PECO Ploiești 
Electroputere Cv.

II-a
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

io
8
7
7
7
7
7
4
3
3
2
1

7
8
9
9
9

2
2
2
4
4
4

30: 8 20
29:10 20
29:12 20
26:17 18
24:17 18
24:2o 18
17:26 16
16:26 15
17:30 14
15:28 13
16:30 13
11:30 13

31:13 21
28:12 19
29:16 13
27:17 18
27:19 18
25:18 18
23:18 18
21:24 15
16:27 14
12:29 11
8:29 13
7:32 12

• ECHIPELE DE VOLEI Șl 
BASCHET ale asociațiilor sporti
ve sindicale și școlare din Ca
ransebeș au participat la o com
petiție organizată in cinstea ale
gerilor de la 9 martie. întrecerile 
de volei au fost cîștigate de Fo- 
resta C.P.L., iar cele de baschet 
de către elevii Liceului nr. 1 și 
elevele Liceului pedaqogic • IN 
INCINTA STADIONULUI TRAC
TORUL din Brașov s-a amenajat 
o frumoasă arenă de popice cu 
două piste. Noua popicărie va 
fi inaugurată zilele acestea 
odată cu disputarea unui concurs 
în cadrul „Cupei tineretului* • 
LA BUZĂU s-a tinut recent tra
diționala competiție atletică 
„Cupa crosurilor*, la care au 
luat startul 15 echipe. Pe prime
le locuri s-au clasat formațiile 
școlilor generale nr. 2, nr. 11 și 
Liceului Mihail Eminescu. • ’ 
LA ȘCOALA GENERALĂ DIN CO
MUNA ȘIPOTE (jud. lași) a avut 
loc o frumoasă și reușită acțiune 
sportivă, cu care ocazie s-au dis
putat și primele întreceri ale 
„Cupei tineretului*. Pentru înce
put s-au organizat concursuri la 
tenis de masă și șah, evidenți- 
indu-se, cu acest prilej. Constan
tin Cracanâ, Ion Criscăreanu la 
tenis de masă, Rodica A- 
marandei și Geta Mslinte, la 
șah ASOCIAȚIILE DIN BEIUȘ 
(jud. Bihor) și-au lărgit baza ma
tei ială a activității sportive. La 
Fabrica de mobilă și la Spitalul 
teritorial s-au dat in folosință zi
lele acestea două micro-stadi- 
oane, compuse din terenuri de 
volei, handbal și sectoare pentru 
probe atletice a CONSILIUL JU
DEȚEAN VRANCEA al sindicate
lor a organizat o reușită compe
tiție polisportivă, la care au fost 
prezenți 500 de tineri din între-

LOTUL MASCULIN DE BASCHET
In cadrul pregătirilor ce le e- 

fectuează pentru a participa Ia 
grupa B a campionatului european 
din acest an (12—21 mai, în R. F. 
Germania), reprezentativa mascu
lină de baschet a României va 
susține o dublă întîlnire în com
pania selecționatei Olandei : la 22 
februarie la Groningen și la 23 
februarie la Den Helder. Meciurile 
constituie și revanșa partidelor 
desfășurate, în luna decembrie, în 
țara noastră, cînd victoriile au 
fost împărțite : 75—73 pentru

PENTRU MECIURILE CU OLANDA
România (la București) și 83—82 
pentru Olanda (la Ploiești).

în vederea jocurilor din O- 
landa, la Piatra Neamț se află, 
într-un stagiu de pregătire, urmă
torul lot : Cîmpeanu, Mănăilă (U- 
niversitatea Timișoara), Tarău, 
Oczelak, Cernat, Pîrșu, Zdrengliea 
(Steaua), Popa, Novac, Niculescu, 
Diaconescu, Georgescu (Dinamo), 
Cliircă și Mihuță (I.E.F.S.). Antre
nori : M. Nedef și D. Colibaba- 
Evuleț ; medic : T. Minescu.

SELECȚIONATA DE HOCHEI: PROGRES ÎN OFENSIVĂ,
LACUNE MARI IN APARARE!

Selecționata de hochei a țării, a- 
flată — după cum se știe — în pli
nă perioadă de pregătire în vederea 
participării (sperăm, cu succes !) la 
grupa B a C.M. (Sapporo, 14—24 
martie), a susținut în ■ ultimele săp
tămîni cîteva examene publice, toa
te concludente în ceea ce privește 
stadiul îndeplinirii planului de an
trenament la ora respectivă. în a- 
cest sens, considerăm util a subli
nia, chiar de la început, un fapt 
demn de toată lauda și anume acela 
că rezultatele acestor teste au pu
tut fi pe deplin grăitoare, deoarece 
au fost aleși adversari puternici, 
care au întins" echipa noastră, o-

prinderi, instituții și școli din 
orașul Focșani. Printre ciștigători 
s-au numărat Mihai Alexandru 
(C.F.R.), Elena Cazacu (Confec
ția) — la popice, Ionel Duca 
(I.R.E.B.), Mariana Angelescu 
(Confecția) — la tenis de masă, 
Vasile Marian (Șc. gen. 6) și 
Camelia Benga (Șc. qen. 3) — 
la atletism. • PESTE 100 DE TI
NERI din Tg. Secuiesc au parti
cipat la o neuitată excursie 
Poiana Brașov, 
rea stațiunii ei 
turile preferate 
pîrtiile de schi 
FRUMOASA Șl 
NICA SPORTIVA 
S-au organizat, 
-zie, concursuri __ ____
de masă și popice. Trofeele pu
se în 
torilor:
Strevie — «« ...«_»«» ....
Ilarion — la șah (toti de la A.S. 
Învățămînt) și E. Nicuțâ (A.S. 
Cristalul) — la poaice. Concursul 
de popice s-a desfășurat pe noua 
arenă dată în folosință la sfîrsitul 
lunii decembrie 1974. rt DIN INI
ȚIATIVA comisiei județene , de 
baschet a județului Satu Mare, 
s-a organizat o interesantă com
petiție dotată cu „Cupa speran
țelor". S-au întrecut 10 formații 
de băieți și fete din școlile qe- 
nerale sătmărene. Cupa a revenit 
echioelor Sănătatea, la fete, sî 
Scolii qenerale nr. 1. la băieți. 
Organizatorii, printre care profe
sorii de educație fizică Irina Cuc, 
Elisabeta Major și Otto Anderco 
(cunoscutul arbitru de fotbal), au 
avut numai cuvinte de laudă la 
adresa micilor haschetbalHti.

CORESPONDENȚI : N. Murda, 
C. Gruia, C. Teodo-escu, Gh. 
Dincă, I. Ghisa, V Mano’îu, Gh. 
Briotă, I. Mandache și I. Toth.

la
Aici, după vizita- 
au practicat spor- 
pe patinoar și pe 

și săniuș. • O 
REUȘITĂ DUMl- 
LA ------------------

cu 
de

DOROHOl. 
această oca- 

șah, tenis

joc au revenit urmă- 
Liliana Râțoi și Gh. 
- la tenis de masă, M.

£

bligind-o să-și arate calitățile, dar 
să-și dezvăluie și defectele.

Deci, după cele două partide cu 
Ingstav Brno și după cele trei con
fruntări cu selecționata de tineret 
a Cehoslovaciei sîntem azi în măsu
ră să facem unele aprecieri. In pri
mul rînd. a fost cit se poate de 
evident că de la un test (Ingstav) 
la altul (Cehoslovacia-tineret), în 
ciuda creșterii gradului de dificul
tate, selecționata s-a comportat mai 
bine, manifestînd o mai mare si
guranță în joc și, mai ales,, o îm
bucurătoare creștere a gradului de 
coeziune. Este de subliniat, de ase
menea, faptul că s-a realizat un 
salt calitativ în privința organizării 
și eficienței acțiunilor ofensive. Acest 
lucru este, credem, consecința fap
tului că prima linie de atac și-a 
regăsit formula de anul trecut (Pa- 
nă-Gh. Huțanu-Bandas), iar linia a 
doua se arată de la meci la meci 
mai aproape de forma sa de zile 
mari (Costea-Tureanu-Axinte). Un 
debut promițător și-a făcut în li
nia a treia Pisaru, care la ultimul 
meci cu Cehoslovacia tineret a în
scris toate cele trei goluri ale echi
pei noastre. Progresul jocului ofen
siv este bine exprimat și cifric : în 
partidele cu Ingstav Brno echipa a 
înscris 4 goluri în două întîlniri, în 
timp ce cu selecționata de tineret a 
Cehoslovaciei, un adversar mai pu
ternic, a realizat 13 goluri în trei 
partide. Și încă acest progres ar fi 
putut fi mai substanțial dacă în 
ultimele confruntări nu s-ar fi ra
tat din situații incredibile, carență 
asupra căreia antrenorii Șt. Iones- 
cu și I. Tiron t ebuie să insiste, în 
scopul eliminării ei. La C.M. astfel 
de ratări se pot plăti foarte scump...

Pe cît de bune sînt aprecierile în 
ce privește jocul ofensiv, pe atît de

alarmante apar constatările referi
toare la randamentul fundașilor. Și 
în jocurile cu Ingstav Brno, dar și 
în cele cu formația de tineret a Ce
hoslovaciei, apărarea a fost punctul 
nevralgic al selecționatei noastre. Să 
ne amintim că în fața divizionarei 
B Ingstav s-au comis gafe irepa
rabile, facilitînd sarcina percutanți- 
lor atacanți din Brno. Chiar și în 
meciurile cu tinerii hocheiști ceho
slovaci greșelile din apărare au fost 
pe punctul de a compromite un 
rezultat (draw-ul de la București!), 
în acest sens considerăm că pere
chea Ioniță-Justinian, care
acesta putea deveni perechea 
1« - • - • ............................
pe loc, 
tor. Perechea ,,nr.

anul 
„nr. 

a lotului continuă să bată pasul 
comportîndu-se nemulțumi- 

Antal-Gall 
(ambii 19 ani f) nu are încă expe
riență, pierzîndu-și în scurte peri
oade de timp orientarea și plasa
mentul pe gheață. Cît privește pri
ma pereche ea nu este încă defi
nitiv conturată. Așadar o situație 
precară în privința sistemului de
fensiv, situație care trebuie urgent 
rezolvată, chiar dacă portarii (Ne
ted u, Dumitraș, V. Morar) s-au com
portat foarte bine.

în sfîrșit nu poate fi trecut cu 
vederea faptul că procesul de în
tinerire a echipei continuă cu suc
ces, chiar dacă sarcinile competițio- 
nale sînt dintre cele mai dificile. 
Pentru cei care cunosc mai puțin 
în intimitate lotul nostru reprezen
tativ să prezentăm o listă cu jucă
torii sub 23 de ani : V. Netedu (21), 
Gh. Huțan (20), V. Morar (23) — 
portari ; Justinian (20), Gh. Florian 
(21). Antal (19) Gali (19) — fundași; 
Bandaș (23). Axinte (22), Tureanu 
(21). Costea (23), Mikloș (20), Nis- 
tor (20), Pisaru (20), Moroșan (21), 
Vasile Huțanu (20). Deci, 16 jucători 
din cei 24 ai lotului! Se poate, deci, 
alcătui o reprezentativă „under 
Perspectiva este, cum se vede, 
bucurătoare...

3“ :

23“.
îm-

TURNEUL ECHIPEI REPREZENTATIVE
IN CEHOSLOVACIA Șl UNGARIA

La sfîrșitul acestei săptămîni va 
pleca într-un turneu de cinci jocuri 
în Cehoslovacia și Ungaria repre
zentativa de hochei pe gheată a 
tării noastre. Jucătorii români vor 
evolua în zilele de 10, 11 și 13 fe
bruarie în Cehoslovacia, la Tren- 
cin, Banska Bistrica și Topolcani,

vâdupă care la 15 și 16 februarie 
avea loc la Budapesta dubla con
fruntare dintre reprezentativele 
României și Ungariei. După cum 
se vede, echipa noastră va susține 
5 partide în 9 zile, anticipînd, în- 
tr-un anumit fel, ciclul competițio- 
nal de la campionatul mondial.

DE LA I.E.A.B.S
în această săptămînă, 

noarul artificial „23 
din Capitală va fi deschis pen
tru public astfel : astăzi (între

, pati- 
August"

orele 17—19), sîmbătă (între 
orele 17—20) și duminică (în
tre orele 10—13 și 17—20).

A fost de ajuns să se creeze 
gustul, pentru ca sportul să de
vină un tovarăș de zi cu zi al 
elevilor de la Școala generală nr. 
175 din Capitală. „S-au creat riva
lități emulatoare pe fiecare nivel 
școlar și interclase, întreținute și 
de gazeta de perete „Semafor" ; 
s-a statornicit o tradiție turistică 
și de participare la taberele pio
nierești ; a intrat în obișnuință ca 
în fiecare duminică majoritatea 
elevilor să revină în școală pen
tru a lua parte la diverse con
cursuri, în sală sau pe terenuri", 
ne spune profesoara de educafie 
fizică, Ștefania Găină.

...A fost de ajuns ca sportul să 
devină un prieten al elevilor, pen
tru ca apoi să se transforme in
tr-un important factor educativ, 
intr-un stimulent al activității ge
nerale a copiilor. Profesoara de 
matematică, Maria Culi, coman
dant al unității de pionieri (in ac
tivitatea căreia sportul, sul> diver
sele sale aspecte, este prioritar), 
ne vorbește cu vădită satisfacție 
despre efectele instructiv-educa- 
tive ale practicării sportului de 
către elevi. Despre numărul mare 
al celor ce au depus strădanii de
osebite la învățătură pentru a me
rita să facă parte și din echipa 
detașamentului respectiv (hotări- 
rea luată de pionierii înșiși fiind 
aceea de a include in echipele de 
handbal, baschet, tenis de masă, 
șah etc numai pe cei mai sili
tori), despre exigentele privitoare 
la învățătură și disciplină care 
stau in fata celor dornici să facă 
și performanță in cadrul altor gru
pări (Rapid, Clubul sportiv șco
lar, Școala sportivă nr. 2, „Cire- 
șarii“), pentru care școala consti
tuie o sursă de alimentare, despre 
efectul disciplinar pe care practi
carea rugbyului l-a reușit in rîn- 
dul celor mai dificili băieți.

„Fără a subestima vreunul din 
mijloacele educative care ne stau 
la îndemînă nouă, profesorilor, 
cred că sportul se află printre cele 
mai eficiente. Nu mă refer numai 
la binecunoscuta sa contribuție la 
formarea unor oameni viguroși, 
fizic și intelectual, ci mai ales la 
latura cea mai delicată a proce

sului de clădir 
tății noastre, La 
tru că sportul, 
impune o disci] 
lesne acceptată, 
care o cere, d< 
Pentru că sport 
solidarea unor 
unor însușiri p< 
buincioase viito 
marca prof. Ma

Și — am ad< 
că la Școala de 
cația tinerei gc 
normelor și ex 
noastre constit 
permanentă, cu 
manifestare...

Aui

VIITORII !

Contactul m; 
tica, cu sfera ș 
se va exercita 
— cerință reci 
țile creșterii 
venților institu 
superior și fu: 
ani în urmă d 
tărîre a partidi 
sit ecoul cuver 
stitutului de 
sport. în curs 
am făcut-o la 
dre, cea de hi 
ne-am dat sea 
efectivă a stuc 
tea practică ni 
folositoare pe , 
ci comportă >; 
fund educativ' 
fesori ți antrer 
cației prin mu 
că, familiarizai 
profesia aleasă 
nii pentru ea

Astfel, sub c 
lui univers™.- 
studenții anilor 
cializarea haite 
fășoară, alătui\i 
priu-zisă în ca 
rodnică muncă 
folos atît penti

„NU AVEM NEVOIE DE VEDETE TNCHIP

OAMENI DE NĂDEJDE"

Ne aflam in secția ,,arbori cotiți" a 
întreprinderii „Timpuri noi". Alături de 
noi, Marin Cristea - controlor tehnic 
(antrenor de box) și Mihai Atanasescu 
— tehnician montor (președintele sec
ției de fotbal), se străduiesc să răspun
dă cit mai precis la întrebarea noastră:

— Nu, n-avem printre sportivii noștri - 
ne-a spus M. Cristea — tineri despre 
care să poți spune că nu pun in ceea 
ce fac tot ce au mai bun, întreaga lor 
energie, capacitate de muncă și pricepere. 
In urmă, cu vreun an, un an și jumătate, 
poate...

— Cum a fost atunci ,,în urmă" ? — 
insistăm. Și mai ales cum s-a ajun$ la 
situația bună de azi ?

Așa am aflat că în întreprindere se 
afla un tînăr muncitor necalificat, Floricel 
Cristea (17 ani), care îndrăgise... balu
rile, țigările, îi plăcea să umble netuns. 
$i un altul : Ștefan Topșeneanu (19 ani), 
care fiind oarecum talentat la fotbal, 
își dădea aere de mare vedetă. Și, ba 
renunța la serviciu, ba (după ce a venit 
la „Timpuri Noi") nu-și vedea de treabă 
și nu făcea nimic pentru a-și însuși me
seria Nici Petre Geletu (21 de ani), nu 
constituia un exemplu pozitiv.

— De aceștia și de alții ca ei, spunea 
M. Atanasescu, ne-am ocupat in mod spe
cial. Era nevoie ca noi, comuniștii, să 
intervenim pentru a ajuta acești tineri 
s-o apuce pe drumul cel bun.
- Am stat tot pe lîngă ei, completează 

M. Cristea. l-am vegheat in producție, 
la școală, pe terenul de sport. Dar mun
ca noastră educativă nu a rămas fără 
rezultat.

Astăzi, a fi sportiv a devenit, în între
prindere, sinonim cu o fi om, bărbat de 
nădejde. Ajustorul Floricel Cristea este 
un exemplu în muncă și sport (ajută 
efectiv la bunul mers al secției de box).

iar matrițerul $t« 
venit un muncitor 
list seiios. La fel 
gar la secția sc 
cativă a dat un 
teptate, indirecte. 
Sebastian Vasilesr 
ția de bax și a c 
„Aș vrea să urm 
ricel*. Azi — la 1 
tor bun și ,,sei 
(are 1,98 m înăll 
întîmplat cu Petre

Am plecat de I 
tă întreprindere 
trînd în memorie 
acolo de cîteva < 
să avem printre n 
sau cine șie ce... 
să creștem oamen 
bizui*.

M

Raidul f 
sportive bu 
că activitat 
gătirii mult 
a profesorii 
dențâ, de d 
pentru elirrJ 
normele de 
astfel expre 
norme ale 
liste.



RCUITULUI ROMÂNIEI 
î LA TIMIȘOARA

pe tenismanul maghiar G Varga
n). — turnee, Th. Emmrich, campionul 
Cir- R.D. Germane a cîștigat cu 6—2, 

ei, a 6—3 în fața clujeanului L. Boldor. 
iecta- Și tenismanul maghiar P. Szoke a 
cazia obținut o victorie convingătoare 
torva la M. Russu î 6—1, 6—0.

din Rezultate scontate și în cele- 
t-ăini. lalte întîlniri inaugurale I I. San- 
■stulă te* — I. Kerekes 6—3, 6—4 (în 

tur calificări, Kerekes l-a învins pe
arcu^ V. Begu cu 6—2, 6—2) ; I). Hără- 
țrej dău — B. Almăjan 6—3, 6—4 ;

5_ 7 V. Sotiriu — S. Mureșan 7—5,
liabil* 7—5 ; T. Ovici — D. Nemeș : 6—2, 
timi- 6—°-
re a Joi, sala Olimpia va găzdui și 
iză a primele partide ale probei de 
sman dublu. întrecerile continuă pînă 
1 eli- duminică,, zi cînd sînt programate 
irga : finalele.

/ trei P. ARCAN, coresp. județean

A EDUCAȚIEI

Pe teme de pregătire

CE FAC REZERVELE?
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na) și Aluminiu Slatina, echipă 
tot din divizia A.

Asemenea lui Mareș, alți colegi 
de promoție, cum sînt, de pildă, 
luptătorii Gheorghiță și Vlad, s-au 
afirmat printr-o pregătire con
știincioasă, prin seriozitate, prin
tr-o comportare demnă în ca
drul secției, în societate, în 
familie. Climatul sănătos le-a 
asigurat, fără îndoială, un ca
dru optim de manifestare și 
de realizare ca oameni și ca spor
tivi. Cei trei luptători au părăsit, 
cum e și firesc, secția, dar la pa
noul de onoare al școlii numele 
și fotografiile lor figurează între 
atîția alți sportivi ridicați aici și 
cu care „Energia" se mîndrește.

Pe urmele lor pășesc acum alți 
tineri, ca Nelu Sima, Constantin 
Pavel, Gheorghe Victor, Florin 
Spinu... Și după ei vin alții, care 
vor trebui să se încadreze în tra
diția exigențelor pe care emblema 
școlii le subînțelege și care con
stituie condiții esențiale ale împli
nirii.

CU UN CEAS MAI DEVREME
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ctaliști, cît și pentru unitățile spor
tive de performanță pe lîngă care 
sînt repartizați. De pildă, secția 
respectivă de la clubul Rapid a 
primit un prețios ajutor din par
tea studenților de la I.E.F.S., care, 
în cadrul practicii, au ținut lecții 
în majoritatea școlilor din secto
rul 7, au efectuat antrenamente, 
au făcut selecții în rîndul celor 
dornici să practice halterele sau 
culturismul. De asemenea, toți stu
denții ultimului an iau parte la 
competiții fie în calitate de concu- 
renți, fie de oficiali, fiind puși, 
astfel, în fața tuturor alternative
lor activității lor de după absol- 
■virea studiilor

„Cunoașterea cu un ceas mai 
devreme a mediului în care vor 
lucra — ne spunea D. Hâtru — a 
exercitat o influență pozitivă asu
pra tuturor studenților. Sînt de pe 
acum preocupați de ceea ce tre
buie să facă, după ce vor primi 
diploma, încep să filtreze aspec
tele noi pe care li le-a pus în față 
realitatea practică și Se străduiesc 
să găsească noi răspunsuri la pro
blemele teoretice : de metodică, 
de psihologie, studiate în Institut. 
Se gîndesc, firește, și la misiunea 
lor de dascăli și, în același timp, 
de educatori. In fine, putem spu
ne că pregătirea lor pentru mun
că, condusă cu deosebită grijă, 
exclude eventualitatea întrebării 
de nedumerire, în momentul pri
mirii diplomei : ce va trebui să 
fac

Desigur, ar fi trebuit să aducem 
laude colectivului catedrei de hal
tere și culturism, precum și stu
denților pentru strădaniile lor și 
pentru rezultatele bune realizate 
în practică, dar am preferat să 
transcriem părerea unuia dintre 
beneficiarii muncii studenților, 
prof. Florin Ștefănescu, președin
tele clubului Rapid ! „Nu am de- 
cît cuvinte de laudă la adresa lor 
și vreau să le mulțumesc pentru 
munca de calitate efectuată, pen
tru ajutorul ce ni l-au dat în des
coperirea și selecția unor elemen
te capabile de a face sport de 
performanță, precum și pentru 
seriozitatea de care au dat dova
dă, constituind chiar exemple pen
tru activiștii și tehnicienii clubului 
nostru".

Paul IOVAN

rii noștri l-au efectuat în cîteva unități 
verse profiluri relevă îmbucurătorul fapt 

constituie un capitol important al pre- 
etului sportiv, o preocupare permanentă 
r, a tuturor activiștilor. El scoate în evi- 
irile sporite pe care educatorii le depun 
iri de lucruri ce vin in contradicție cu 
i existente în societatea noastră, dind 

conținute in noul Cod de principii și 
comuniștilor, ale eticii ți echității socia-
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MINERUL BAIA MARE 
NU-ȘI ASCUNDE OBIECTIVUL: 
PROMOVAREA ÎN DIVIZIA A
într-unul din birourile noului 

sediu al asociației sportive Mine
rul Baia Mare, Vasile Treitl, vice
președinte, și Viorel Maier, secre
tarul asociației, puneau la punct 
problemele ce sînt legate de viito
rul sezon competițional. în centrul 
atenției se află, desigur, fotbalul, 
sportul care a reprezentat, cîndva, 
asociația în primul eșalon al ță
rii. Iată de ce nu ne-a mirat că 
la centrul de copii și juniori se 
instruiesc în momentul de față a- 
proape 100 de viitori fotbaliști. 
Printre aceștia s-au remarcat cî
teva talente de perspectivă, care

MOLDOVAN

NOUTĂTI PE SCENA 
DIVIZIEI A

tn perioada de transferări din lu
na ianuarie, mal multe echipe de 
Divizia A și-au împrospătat loturile 
cu elemente tinere, de perspectivă, 
provenite din propriile formații, de 
tineret-speranțe, juniori sau de la 
echipe de categorie inferioară, din 
Diviziile B, C sau campionatul jude
țean. Dintre cel 27 de noi jucători, 
prezențl la ora aceasta la antrena
mentele divizionarelor A vă prezen
tăm, pentru început, cîteva amă
nunte despre patru dintre aceste 
„speranțe".

RADU ni (F.C. Argeș) este frate 
cu Radu II. în vîrstă de 22 de ani, 
produs al centrului de copii și ju
niori F. C. Argeș, pregătit de antre
norul Leonte Ianovschi. revine la 
echipa piteșteană după o peri
oadă de timp în care și-a satisfăcut 
stagiul militar. Specializat pe pos
tul de extremă stingă,

COTEC (Politehnica Timișoara). 
S-a impus în turul campionatului 
la C.F.R. Timișoara prin înscrierea 
unui număr mare de goluri (un re
cord original : 6 goluri în meciul cu 
Minerul Baia Sprie), fapt care a 
atras atenția conducerii tehnice a 
clubului Politehnica.

DIANU (F.C.M. Reșița). Provine 
de la Metalul Bocșa. Este copia fi
delă a lui Atodlresei (jucînd de pre
ferință pe postul de extremă dreap
tă) și ca statură șl ca mod de a 
acționa în teren.

MARINCEL (Dinamo București) 
revine la clubul din șoseaua Ștefan 
cel Mare de la Dinamo Slatina, un
de a evoluat un sezon. Produs al 
centrului de copil și juniori Dinamo 
București (antrenor St. Stănculescu), 
s-a specializat pe postul de mijlocaș.

■ JUNIORII „TRICOLORI" DIN NOU
Ileri s-a reunit la București, lo

tul republican de juniori, pentru 
o nouă perioadă de pregătire în

I vederea meciurilor oficiale cu re
prezentativa U.R.S.S. (15 și 30 
martie) din cadrul preliminariilor

I Turneului U.E.F.A., ediția 1975.
Au fost convocați următorii ju

cători : Cristian (F. C. Argeș) șl 
IAlbu („U“ Cluj-Napoca) — por

tari ; Popa (S. C. Bacău), Zahiu 
(Gloria Buzău), Toader (F. C.

I Constanța), Vlad (Dinamo Bucu
rești) și I. Ene (C. S. Tîrgoviște) 
— fundași ; Bisoc (F. C. Bihor),

ILeac (U.T.A.), Cîmpeanu II („U“ 
Cluj-Napoca), Bălan (Dinamo 
București) și Petcu (Rapid) —

ACTUALITĂȚI
« ȘOIMII SIBIU PLEACA AZI ÎN

• BULGARIA. Divizionara B Șoimii I Sibiu întreprinde un turneu în Bul
garia în perioada 6—22 februarie, în 
baza unei reciprocități cu echipa 
Leskov Jambol. Fotbaliștii sibieni

Ivor urma în această perioadă un 
program de pregătire și vor susține 
5—6 jocuri amicale. Antrenorul Gh. 
Ola deplasează următorul lot de ju-

Icători : Liebhardt, Negru, Crețu, 
Vîrlan, Soaită; Firițeanu, David, Mi- 

nu peste multă vreme vor împros
păta lotul primei formații. Este 
vorba de Malanca, Mureșan, Sent- 
lasloy și Pașca.

în ceea ce privește prima for
mație, divizionara B, care în se
zonul de toamnă a fost etape la 
rînd pe locul I în seria a IlI-a, a- 
ceasta se afla în pregătire la Iz
voarele. Aici, pe cărările înzăpe
zite i-am găsit pe elevii antreno
rilor Gh. Kromely și prof. I. Fo- 
dor în toiul antrenamentului. Pre
gătirile, făcute in condițiile unui 
gros strat de zăpadă, aveau ca o- 
biectiv mărirea forței și rezisten
ței. Lunea, marțea, joia, vinerea și 
simbăta, Minerul a lucrat de două 
ori pe zi (in total 3 ore zilnic), 
doar miercurea, durata a fost re
dusă la 110 minute. Tînărul antre
nor Gh. Kromely, care a preluat- 
echipa de la 1 august 1974, era 
satisfăcut de acumulările dobîndi- 
te de către Gadja, Șleam, Doboș, 
P. Radu, Condruc, Moldovan, Cio
lan, de întregul lot. „Toți jucătorii, 
spunea Kromely, știu că va fi un 
retur greu. Luptăm pentru locul 
intii și promovarea in Divizia A. 
Pretendentele la șefia seriei noas
tre (n.n. F. C. Bihor, Șoimii Sibiu, 
Corvinul Hunedoara și, bineînțe
les, Minerul Baia Mare) au șanse 
egale".

Dar pînă la primul meci al re
turului mai e încă timp. în a- 
ceastă perioadă Minerul se antre
nează cu sîrguință. A arătat-o și 
primul meci de verificare, de la 
Cluj-Napoca. unde formația din 
Baia Mare, dovedind o bună pre
gătire fizică și ambiție, a învins 
divizionara A Chimia Rm. Vîlcea. 
Să vedem ce va fi în primăvară 1

Constantin ALEXE

MECIURI
F. C. ARGEȘ — RAPID BUCU

REȘTI 2—3 (1—oj. Peste 5 000 de spec
tatori au asistat la un Joc intere-r 
sânt, plăcut, în care cele două for
mații și-au împărțit perioadele de 
dominare. Prima repriză a aparținut 
localnicilor, care au prestat un joc 
lucid, de bun nivel tehnic, iar cea 
de a doua — oaspeților, care prin- 
tr-un marcaj strict și mai „stăpîni“ 
pe un teren moale, au fost superiori, 
reușind să-si adjudece victoria. De 
remarcat că bucureștenii au ratat 
un penalty, prin Răducanu (min. 50). 
Autorii golurilor : Troi (min. 36 si 
60), respectiv Angclescu (min. 55) > 
Manea (min. 76) și Savu (min. 84). 
A arbitrat bine F. Anuțescu (Pitești) 
următoarele formații : F. C. ARGEȘ: 
Ariciu — Zamfir. Olteafiu, Cîrstea» 
Vlad — Mustățea, Toma — Troi, 
Radu II, Dobrin, Jercan. A mai jucat 
Stan, Radu I, M. Popescu, Tronaru* 
Miuțu ; RAPTD : Răducanu — Pop, 
Angelescu, FI. Marin. Iordan — Rîs- 
niță. Savu — Bartales, Neagu, M. 
Stelian. Manea. Au mai jucat Stanca 
și Mihalache (AL. MOMETE — 
coresp.).

DINAMO — PROGRESUL 1—1 
(0—0). Dinamo București, liderul 
clasamentului Diviziei A, continuă 
seria jocurilor cu caracter de veri- 
ficare-omogenizare în vederea 
returului, ieri dimineață, dinamo- 
viștii au susținut un joc amical în 
compania divizionarei B. Progresul 
București, cu care au terminat ne- 
decis : 1—1 (0—0). Scorul a fost
deschis de Dinu (mereu printre 
marcatori la aceste partide de veri
ficare), în min. 65. Cu zece minute 
înainte de sfîrșit. Dumitriu II a re
ușit egalarea transformînd precis

mijlocași ; Lupău (Minerul B. 
Mare), Ciglenean (C.F.R. Cluj- 
Napoca), Chitaru (S. C. Bacău) și 
Telespan (Chimia Rm. Vîlcea) — 
atacanți.

Mîine, echipa va susține o par
tidă amicală de verificare cu Glo
ria, la Buzău, iar luni 10 fe
bruarie va pleca intr-un turneu 
de 3 jocuri în Turcia. în 12 și 14 
februarie va juca, la Izmir, cu 
reprezentativa de juniori a Tur
ciei, iar în 16 februarie, la Manisa, 
probabil cu o selecționată locală. 
Obiectivul acestei perioade de a- 
proape două săptămîni i desăvîr- 
șirea pregătirii fizice a jucători-

hăilă, Oprea, Fanea, Beleaua, Bol- 
dici, Schwartz, Muscă, Turlca, Ră- 
duță, Zotincă și Popescu.

© CONSFĂTUIRI CU ARBITRII 
DIVIZIONARI. Colegiul central al 
arbitrilor va organiza în zilele de 
15 și 16 februarie consfătuiri cu ar
bitrii din loturile B și C la Bucu
rești. Focsani, Cluj-Napoca, Sibiu și 
Craiova. Consfătuirea cu’arbitrii din 
lotul A va avea loc în zilele de 22 
și 23 februarie la București.

s-ar
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Iată o întrebare care 
potrivi, ca să zicem așa, 
bine perioadei Sfttn'SfeUționale, 
sugerată fiind în cele mai 
multe situații de atitudinea, în 
general, pasivă, pe hanța de 
la marginea terenului, a ju
cătorilor înscriși pe foaia de 
arbitraj la rubrica destinată 
rezervelor. Dar activitatea o- 
ficială încă nu a început, ne 
găsim de abia la granița din
tre două etape de pregătire 
aproximativ egale și totuși, ca 
și cînd campionatul ar fi în 
toi, ne întrebăm, nu fără te
mei, și cu oarecare nedume
rire : ce fac rezervele ? Adică, 
restul jucătorilor care nu sînt 
folosiți curent în meciurile a- 
micale devenite, la această oră, 
cu mult înainte de programa
rea lor inițială, mijlocul cel 
mai frecvent pentru realizarea 
sarcinilor globale ale instrurii. 
Ce fac, deci, toți acești fotba
liști — după un calcul sumar 
in Divizia A mai mult de 100 
— care „prisosesc" în cele 90 
de minute, destinate nu numai 
verificării, și mai ales instrui
rii prin joc ?

Așa cum remarca recent an
trenorul federal C. Drăgușin, 
prezent în cursul actualei pe
rioade de .iarnă în mijlocul 
cîtorva echipe divizionare A, 
trecerea la etapa precompeti- 
țională, la meciurile de omo
genizare cu public, a însemnat 
și în acest an, ca și în anii 
precedenți de altfel, momentul 
Unui început de departajare 
pe planul pregătirii între ju
cători, în raport de perspectiva 
titularizării lor imediate. A- 
tenția antrenorilor, concentrată 
mai mult asupra componenților 
formațiilor de bază, s-a diluat 
treptat, imediat după consuma
rea etapei acumulărilor nespe
cifice, la nivelul rezervelor din 
loturile lărgite. Deși în săptă- 

- mînile de munte toată lumea 
a lucrat — cantitativ cel pu
țin — fără nici o deosebire. 
Atunci, n-au existat titulari și

AMICALE
o lovitură liberă de la 18 m. Dina
mo a aliniat următoarea formație : 
Constantinescu — Cheran, Sătmărea- 
nu II (G. Sandu), Dobrău, G. San
du (Deleanu) — Dinu (Sălceanu), 
Custov (Marincel) —• Lucescu, Dudu 
Georgescu, Zamfir, Nunweiller (Cus
tov).

Astăzi, dinamoviștii vor efectua 
două antrenamente (dimineață și 
după-amiază), mîine unul, urmînd 
ca sîmbătă să facă deplasarea la 
Hunedoara unde, la sfîrșitul săptă- 
mînii, -duminică, vor întîlni divizi
onara B Corvinul.

F.C. BIHOR — MINERUL MOLDO
VA NOUA 6—0 (4—0). Partida s-a
jucat joi pe stadionul liderului se
riei a Ill-a a Diviziei B și a scos 
în evidență jocul în continuă miș
care și verva atacanților echiDei lo
cale Au marcat : Kun (2), Florescu 
(2) Agud și Bocșa. F.C. Bihor a 
folosit următorii jucători : Albu, 
(Vidac) — Sărac, Dărăban, Lucaci, 
Popovici —* Benczik (Bisoc), Flo
rescu, Suciu — Agud, Kun, Vlad. (I. 
GHIȘA — coresp. județean).

CHIMIA BUZĂU — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 0—0. Ambele echipe au 
arătat o bună pregătire fizică, au 
creat multe faze însă înaintașii au 
ratat. (M. IONEL — coresp.).

METALUL PLOPENI — PETRO
LISTUL BOLDEȘTI 4—1 (3—0). Au
torii golurilor : Dragomir (2), Ră- 
dulescu, Pîrvu respectiv Răchlță (P. 
PAUNESCU — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
HONVED BUDAPESTA 3—2 (0—1).
Peste 1 500 spectatori au urmărit 
marți, la Timișoara, prima întîlnire 
internațională a anului, între Hon-

Împreună.
lor din lot și omogenizarea e- 
chipei.

• Ieri s-a primit la F.R.F. răs
punsul federației de fotbal a 
U.R.S.S. privind locul disputării 
partidei-retur de la 30 martie, în 
cadrul preliminariilor U.E.F.A. 
Este orașul Gori. Reamintim că 
primul meci dintre cele două re
prezentative va avea loc la Pi
tești, la 15 martie.

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ :

. LOZ ÎN PLIC
Acest popular sistem, Lozul în 

plic atribuie zilnic, numeroase și 
valoroase cîștiguri în bani de 40.000, 
30 000, 20.000, 10.000. 5.000 lei ș.a. pre
cum si autoturisme „Dacia 1 300“, 
„Skoda S 100“, .,Trabant 601“. Prin
tre recenții cîștigători la Loz în 
plic se numără : Alexandru loan 
din Tg. Frumos, jud. Iași, 40.000 lei, 
Abraham Rozalia din Sf. Gheorghe, 
Trabant 601, Cornea Costache din 
com. Ghergheasa. sat Sălcioara, jud. 
Buzău 10.000 lei Aii Nardin din Te- 
chirghiol. jud. Constanța 30.000 lei. 
Avram Toan din Tecuci 30.000 lei, 
Ghergheli Grigore din corn. Sinte- 
reag. jud. Bistrița-Năsăud. Dacia 
1 300. Bouariu Petru din com, Călă- 

rezerve, ci colective unitare 
formate din 18 sau 20 de ju
cători angajați cu toții într-o 
întrecere dură pentru realiza
rea unei capacități ridicate de
efort, capabilă a’fa£e față cu 
Succes dificilelor sblicitan ale* â- - - -returului. Acum, în condițiile 
unui dens program de jocuri 
de verificare, doar 12—13 jucă
tori sînt utilizați de regulă pe 
parcursul unui meci, ca și cum 
antrenorii au și ajuns la for
mula de echipă optimă pentru 
campionat. Restul, adică jucă
torii de rezervă, ce fac ?

în mod obișnuit, aceștia ur
măresc, ca spectatori, imbrăcați 
în trening sau chiar în costum 
de stradă, partidele în care e- 
voluează coechipierii lor, adică 
titularii. Pe alocuri, compensa
rea acestui timp de pregătire 
neefectuată se face prin or
ganizarea unor ședințe sepa
rate de antrenament cu carac
ter tehnico-tactic. Ceea ce, Ia 
drept vorbind, reprezintă ceva, 
in cadrul procesului general de 
instruire. Dar și o asemenea 
soluție nu poate fi considerată 
pe deplin satisfăcătoare, atita 
vreme cît jocul, ca mijloc com
plex de pregătire, este substi
tuit cu un complex oarecare 
de exerciții, chiar și în cazul 
în care acestea ar corespunde, 
să zicem, din punct de ve
dere al volumului și al inten
sității efortului. Pentru că a- 
plicarea unui astfel de regim, 
diferențiat în ce privește con
ținutul instruirii in actuala 
perioadă, favorizează de fapt 
apariția și accentuarea decala
jului de formă intre titulari și 
rezerve, mai tîrziu 
cursul campionatului, 
în competiția propriu-zisă 
fi nevoie, cu siguranță, 
mulți dintre cei care acum, 
aceste zile, nu sînt utilizați 
jocurile de verificare, este 
dorit ca pregătirea lor să 
fie cu nimic inferioară calita
tiv celei a titularilor.

Mihai IONESCU

pe par-
Și cum 

va 
de 
in 
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de 
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ved Budapesta, ocupanta locului 2 
în campionatul Ungariei, și echipa 
locală Politehnica. Partida a înce
put într-un ritm alert, punctată din 
start de acțiuni rapide și coerente. 
Ușoară superioritate a echipei oas
pete — în această perioadă — ai 
căror componenți dovedesc frumoase 
calități fizice și tehnice. In min. 5 
Fehervary demarează pe dreapta, 
centrează și Kozma, liber, reia din 
voleu, de la cîțiva metri, în poartă : 
0—1. Repriza secundă aparține clar 
gazdelor, mai ales cînd este intro
dus Păltinișan în locul lui Mehe- 
dințu. El dă un plus de siguranță 
apărării, iar Bojin, care l-a, înlocuit 
pe Cotec, se dovedește a fi insni- 
rat și eficace. în min. 67 Bungău 
găsește o breșă și mingea, ajunsă 
la Bojin. este expediată în plasă : 
1—1. Același Bojin înscrie, în min. 
71. cel mai frumos gol, la „păian
jen". în min. 74 Bungău marchează 
de la peste 25 m : 3—1. în min. 88 
Kozma reduce din handicap : 3—2.

POLITEHNICA : Jivan (Catona) 
— Mioc (min. 70 Popa), Mehedinții 
(min. 46 Păltinișan), Arnăutu, Ma
ier — Dembrovschi, Crîngașu. Giu- 
chici (min. 46 Bungău) — Floare? 
(min 70 Mioc), Cotec (min. 46 Bo
jin). Petrescu.

HONVED : Gujdar — Kelemen, 
Pancsics, Sziics. Lukacs. — Pali. 
Kocsis, Binder — Fehervary, Koz
ma, Weimper (min. 75 Bartoș). (P- 
ARCAN — coresp. județean)

AZI, LA ARAD, U.T.A. — HON
VED BUDAPESTA După partidele 
susținute la Oradea și Timișoara, 
formația Honved Budapesta își con
tinuă turneul în țara noastră și 
astăzi, de la ora 15.30, va întîlni, la 
Arad, echipa locală U.T.A. După 
amicalul de duminică (3—0 cu Olim
pia Oradea, prin golurile marcate 
de Colnic — de două ori — și Do- 
mide) echipa arădeană și-a conti
nuat pregătirile. Astăzi, antrenorul 
Liviu Coman intenționează să Lolo- 
sească următorii jucători : lorgules- 
cu — Birău, Kukla, Pojoni, Sinii — 
Domide (Bedea), Profir (Leac). 
Brdșovschî — Axenle (Munteanu). 
Colnic, Trandafilon.

DUMINICA, LA CONSTANTA : 
FOTBAL CLUB — CERNOMOREȚ 
ODESA. Echipa F.C. Constanța va 
inaugura duminică sezonul de pri
măvară. printr-un joc amical inter
național. Este vorba de întîlnirea 
Odesa care a terminat pe locul III 
în campionatul primei divizii. Parti
da este programată, pe stadionul 
1 Mai, cu începere de la ora 11.

rașl jud. Iași, Skoda S 100 și mulțt 
alții. ?■

CtȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 2 FEBRUARIE 1975 i 
Categoria 1 (13 rezultate) : 4 vari
ante 10»/„ a 29.765 lei ; Categoria î 
(12 rezultate) : 1 variantă 50i/„ a
5.066 lei și 97 variante 10»/„ a 1.013 ; 
tei : Categoria 3 (11 rezultate) 1
159,25 variante a 973 lei.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
5 FEBRUARIE 1975. FOND GE
NERAL DE CÎȘTIGURI: 2.083.797, 
Iei din care 1.199.566 lei report. 
EXTRAGEREA I : 44 6 17 28
25 18; EXTRAGEREA a II-a 1
40 3 41 15 42.



AZI, LA CALCUTTA. START IN CM
DE TENIS DE MASĂ ACTUALII DEȚINĂTORI 

Al TITLURILOR

• Primele rezultate din turneui de la Cheb (Cehoslovacia)
la Roermund (Olanda),Aseară, 

a avut loc meciul retur din sfer
turile de finală ale C.C.E. la 
handbal feminin dintre Mora 
Swift și I.E.F.S. București. Deși 
olandezele au cîștigat cu 9—6 
(5—4), campioana României s-a 
calificat în semifinalele competi
ției cu scorul general de 19—18. 
deoarece la Ploiești, în partida 
tur, ea a învins cu 13—9.

Astfel, în semifinalele C.C.E. 
vor evolua : I.E.F.S.. Lokomotiv 
Zagreb, Spartak Kiev și Vasas 
Budapesta.

•ir
am anunțat, luni a 
Cheb (Cehoslovacia) 
turneu feminin de 

întreceri participă e- 
Cchoslovaciei, 

, Ungariei șî

Așa cum 
început la 
un puternic 
handbal. La 
chipele Bulgariei, i 
Iugoslaviei, Poloniei, 
formația secundă a României.

în prima zi, echipa secundă a 
României a întrecut cu 15—11 
(8—6) reprezentativa Bulgariei. A 
fost un joc antrenant, dominat în 
ambele reprize de handbalistele 
noastre. în celelalte două meciuri 
s-au înregistrat rezultate surpriză: 
Polonia a întrecut Iugoslavia cu 
18—14 (11—6), la capătul unui 
meci în care campioana mondială 
și-a revenit abia în partea a doua 
a întîlnirii. iar Cehoslovacia a 
dispus de Ungaria cu 16—11 (9—6).

Turneul a programat în etapa 
a doua întîlniri de mare atracție : 
Iugoslavia a dispus clar de Ceho
slovacia cy 16—9 (9—4), iar reve
lația ultimelor întreceri interna
ționale — echina Poloniei — a 
cîștigat cu 15—9 (5—3) în partida 
cu selecționata secundă a Româ
niei. în fine. Ungaria a întrecut 
la scor Bulgaria : 13—6 (8—3).

„Cupa Țărilor Latine“ la handbal. în Argentina

ÎNAINTEA COMPETIȚIEI, NN MECI AȘTEPTAT CU INTERES

CALCUTTA, 5 (prin telex).
La ora cînd citiți aceste rînduri, 
peste 400 de jucători și jucătoare, 
rcprczentînd 53 de echipe mascu
line și 41 feminine au luat star
tul în cea de-a 33-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă. (India găzduiește pentru a 
doua oară campionatele lumii, în 
1952, la Bombay desfăsurîndu-se e- 
diția a 19-a). Timp de zece zile, 
pe cele 20 de. mese — tip Stiga, 
de fabricație suedeză — ale lui In
door Stadium, care se inaugurează 
cu acest prilej, competitori din 
toate colțurile lumii își vor dis
puta cele 7 titluri puse în joc. 
Prima parte a competiției (6-10.II) 
este rezervată probelor pe echipe, 
dotate cu ..Cupa Swaythling (bă
ieți) și „Cupa Corbillon" (fete). Va 
urma o zi de pauză și întrecerile 
vor fi reluate cu probele indivi
duale (5) : simplu fete și băieți, 
dublu fete și băieți și dublu mixt, 
care se vor disputa între 12 și 16 
februarie.

După cum se știe, ambele noas
tre reprezentative sînt incluse în 
cadrul primelor 16 echipe de ca
tegoria întîi. Formația feminină, al
cătuită din Maria Alexandru. Mag
dalena Lesai și Viorica Moldovan 
figurează în grupa B (8 selecțio
nate). împreună cu R P. Chineză,

Japonia, R. F. Germania, Anglia, 
Iugoslavia, Polonia și Bulgaria, iar 
echipa masculină (Teodor Gheor- 
ghe, Șerban Doboșiș Marin Firă- 
nescu și Alexandru Buzescu) tot 
în grupa B. alături de R. P. Chi
neză. Japonia, Iugoslavia, Ungaria, 
Anglia, Indonezia șî India.

Ajunși marți la Calcutta, după 
o călătorie de peste 6 000 de kilo
metri. sportivii homâni au făcut 
miercuri dimineața un antrena
ment de acomodare la Stadionul 
acoperit. La Calcutta temperatura 
variază acum în jurul a plus 26 
de grade ziua și 16 grade noaptea, 
iar diferența de fus orar este de 
3 ore și jumătate : București ora 
0 — Calcutta ora 3.30. Acomodarea 
la condițiile specifice constituie, 
deci, o problemă.

Fără îndoială, ca și precedente
le campionate mondiale și aceas
tă ediție se anunță extrem de di
ficilă pentru toți participanții. in
clusiv cei români. Iată, de pildă, 
situația echipelor noastre.

Fetele concurează în grupă cu 
puternicele selecționate ale R. P. 
Chineze (medalie de argint la C.M. 
1973) și Japoniei (locul III). în 
timp ce reprezentativa României 
a ocupat aceeași poziție (6) la ul
timele două ediții ale C.M. Tn ul
timii doi ani s-au mai produs u-

Simplu
Chineză)

Simplu 
(R. P.
Dublu _____ ,. . ___ ______

K. Johansson (Suedia) 
Dublu femei: Maria Alexandra 

(România) — Miho Hamada (Ja
ponia)

Dublu mixt : Li Li-Lian — Ko-lan 
(R. P. Chineză)

Echipe bărbați: Suedia 
Echipe femei: Coreea de sud

bârbați:

femei : 
Chineză) 
bărbați :

Si En-tin (R.P.

Hu Yu-lan

S. Bengtsson*-*

nele mutații, s-a ajuns la un oa
recare echilibru de forțe, fie dato-

• rită ascensiunii unor formații co
tate mai slab cîndva, fie din cau
za scăderii valorice a altora. Dacă 
Maria Alexandru va fi în formă

• și va acționa cu eficiența cunos
cută, iar Magdalena Lesai și Vio
rica Moldovan vor reuși să treacă 
peste standardul obișnuit, atunci 
se poate aspira la o poziție ono
rabilă.

Băieții, Ia prima participare după 
promovarea în grupa de elită, tre
buie să se mobilizeze la maximum 
pentru a înscrie o evoluție me
ritorie.

LUMA

LA RIO DE JANEIRO BRAZILIA - ROMANIA Concurs atletic la Budapesta CAMPIONATELOR
RIO DE JANEIRO, 5 (Agerpres).

— Selecționata masculină de hand
bal a Braziliei și-a început pre
gătirile în vederea „Cupei Țărilor 
Latine", competiție care anul a- 
cesta se va desfășura, între 23 
și 30 martie, la Buenos Aires. La 
actuala ediție a turneului si-au 
mai anunțat participarea echipele 
de tineret ale României. Spaniei, 
Franței, Marocului. Mexicului, 
Portugaliei, Cubei, Italiei, Argen
tinei.

Antrenorul reprezentativei bra
ziliene. Lincoln Raso, a. convocat 
la Belo Horizonte un lot de 31 de

<>PE SCURT•
Crosul de la Hânnut 

încheiat cu victoria a-
ATLETISM

s-a
belgian Emile Futtemans. « 

r Mad<«on Square Garden din New 
Haslr'v Crawford (Trinidad) 

n cWi^at 60 v în 6.0. Cursa de 800 
■ez revenit americanului Rick

is,7— i ; 51.o. Tn concur-
~Hc de sală de la Senftenberg 
).
m

P'

r

jucători. HaYidbăliștii brazilieni se 
vor pregăti în comun la Belo Ho
rizonte, apoi vor veni la Rio de 
Janeiro, unde vor susține o par
tidă do verificare cu selecționata 
României, meci așteptat cu viu 
interes în lumea sportului brazi
lian.

Comentînd șansele handhaliști- 
lor brazilieni la actuala ediție a 
„Cupei Țărilor Latine", ziarul „O 
Estado de Sao Paulo" scrie in
tr-un comentariu : ..Dat fiind fap
tul că antrenorul Lincoln Raso a 
efectuat un stagiu de o lună în 
România, el va nutea aplica ex
periența acumulată acolo în acti
vitatea cu Iotul pe carc-I are la 
dispoziție". în ce privește îrivîn- 
gătoarea competiției, „O Estado 
de Sao Paulo" scrie : „Titlul tre
buie să răiriînă românilor și sînt 
puține speranțe ca alte echipe, in
clusiv Cea braziliană, să-1 cuce
rească".

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

SEBESTYEN ÎNVINGĂTOR LA 60 mg
BUDAPESTA, 5 (prin telex). în 

sala de la Nepstadion s-a desfășu
rat, marți și miercuri, un rhare con
curs atletic internațional la care au 
luat parte și cîțiva atleți români. 
Cel mai bun rezultat al competiției 
este cel do 6,4 la 60 m al sovieti
cului Aksinin — record mondial ega
lat.

Dintre atleții noștri cea mai buna 
comportare a avut-o Erwin Sobe- 
styen cîștigător al probei de 60 mg 
cu 7,8 s’ — la 0.1 s de recordul ță
rii pe care l-a egalat sîmbătă. la 
București. De data aceasta Sebe- 
styen a fost cronometrat electric și 
nu manual. Evoluții frumoase au 
mai avut : t’etrc Lupan al doilea la 
1500 m cu 3:47.3 (1. Straub — R.D.G.) 
3:46.6) St. Lăzărescu al doilea la 
lungime cu 7.46 m (1. Nemeth — 
Ungaria 7,71). Cristian Ivan al doi
lea la prăjină cu 4.80 m (Fracke — 
R.D.G. 4.80 m). La 400 m F Lăcră
mioara biaconiuc a fost a patra cu 
56,9 (1. Pavlicici — Iugoslavia 55,5).

Valentina Ciwitan a treia la greuta
te cu 16,64 rn.

La 60 mg (1. Nowaknwska — Po
lonia 8.40 s). în serii. Viorica Enes- 
cu și Elena Mîrza au realizat 8.61 
s și, respectiv, 8.67 s.

TEMSMAXEIF

NOASTRE JUNIOARE

VICTORIOASE

ÎN UNGARIA
săntămînii trecute
Idealitatea Beretjoiij-

(Ungaria) întîlnîrea idternațio-

s-a

MONDIALE
Sporturile de iarnă sînt fi

rește condiționate 
stanțele climaterice, 
gramul lor depinde 
mare măsură de 
(mai mult sau

cnmrdonul i 
rlat. Mnnfred 
n cîctiga't 5 060 
o^ber — 60 m 
””-bc>'dt — 60

” * |n ratiirul
r’- fl-d» flip C.C.E.

-os*. T-î ĂVÎV
3 1or_10G fr.n_ . Ignîg

nț—65 M6—42).
* r4 Tn turneul de 

c-'xu cnbficat 
finală : Duklă

-r-t .■ —..c p.rr-x^vțneb Tjazio, Fiorenti- 
Dorofl. Cesena. Juventus 

r; <* Turnee internațion'4le:
j- c-n p^nio. Corinthians: — San 
t 1—p p c ggo pau]0 — -pe-
r—^t Montevideo 2—0 : La Quito 

Racine Buenos Aires — 
Chorzow 4—0 : la Ruenos Ai- 
selecționata cluburilor ..1300- 

si .,Lani’sM — Stal Mieleo 
p—o <2—21 « în meci amical de
Juniori, la Neustadt : R.D. Germa
ni — TTnaaria 0—0.

TENIS a A încenut turneul de Ia 
Little Rock (Arkansas). în primul 
tur al probei do simplu bărbați, ju
cătorul român Viorel Marcu l-a în- 
tîlnit ne americanul Charlie Owens, 
în fața căruia a pierdut ou 0—6. 
2—6. Alte rezultate : Fibak — 
Feaver 6—4. 6—4 : Piseckv — La
ra 6—3. 6—4 : Yuill — Fletcher 7—5. 
"—6 : Kreiss — Nodes 6—3. 6—4. r 
Tn turneul de la St. Potersbur" 
'Florida) : Laver — McManus 6—3. 
6—4. Ramirez — Fairlie 6—2, 
Gerulaitis — A. Amritrai 6—1. 
Diblev — V. Amritrai 6—7. 6—4. 
El Shafei — Maud 6—3. 6—3.

SAH a Duelul preferințelor : Fis
cher a ales Manila (Filipino). Kar
pov dorește Milano. în absenta 
mii acord. F.I.D.E va decide, la 
februarie, locul de deftfăsurnre 
meciului pentru titlul mondial.

HOCHEI—BANDY r La ------
'Finlanda), ultimul ioc
U.R.S.S. — Finlanda 5—0. Clasament 
final : 1. U.R.S.S. 10 
1(T n, 3. Finlanda 3 p. 4.
0 n

HOCHEI e La Helsinki. în ..Cupa 
ziarului “ “ "
Finlanda 
Glinka, 
TJ.R.S.S. 
Suedia 9 p

SCHI La TTnterberg (Austria). în 
C.E de juniori, slalom uriaș : An
dreas Wenzel (Liechtenstein) : sla
lom special : Bnjan Kriza (Iugo
slavia) n La Seefeld (Austria), con
curs preolimpic : ștafetă 4N10 km : 
1. Norvegia, 2. Suedia, 
combinată nordică : 1. 
tinen (Finlanda), 2. 
(Norvegia), 3.
(R.D.G.).

SPARTACHIADA 
matelor prietene : 
martie, la Leningrad 'hochei). Kav- 
goinvo (schi nordic) și Kirovsk (schi 
alpin).

/

1-

1.

european la 
Kuschmann 
în 13 : 28.6. 
în 7.46. iar 
mg în 8.30. 

sferturilor 
fmasenlinl : 

Alvik

PROFIL

p.

stock-
Varcse

juniori 
pentru 
Praga,

6— 4.
6—1 :
7— 5:

u-
17 
al

Mikkeli
Hi C.M. :

2. Suedia 
Norvegia

Izvestia" : Cehoslovacia
4—0 (au înscris TJolik 
Novak). Tn clasament : 

21 p. Cehoslovacia 13 p.
Finlanda 5 p.

2.

3. U.R.S.S. : 
Rauno Miet- 

Tom Sandberg 
Ulrich Wehling

de iarnă a Ar-
20 februarie — 3

de circum- 
așa că pro- 
in cea mai 
previziunile 
mai puțin 

exacte) ale meteorologilor. Con
centrarea marilor competiții ale 
disciplinelor hivernale intr-o a- 
numită perioadă nu este deci 
intîmplStoare și nici surprinză
toare, dacă ținem seama de 
vremelnicia zăpezii șî chiar dacă 
tot . mai multe construcții fri- 
gotehnice conservă iarna tot 
mai mult sub cupolele halelor 
numite, in ultimul timp palate. 
De data aceasta. însă, faptul 
că in calendarul internațional 
al unei singure luni, al lunii 
februarie, găsim aglomerate nu 
mai puțin de 7 campionate 
mondiale ale sporturilor olim
pice are o semnificație cu to
tul aparte. Este suficient să ne 
amintim că peste exact un an. 
intre 4 și 15 februarie 1976, 
vor avea loc Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Innsbruck, pen
tru a ne da seama că simili
tudinea de perioadă nu este, 
nici in acest caz, doar o coinci
dență. Patinajul viteză și-a a- 
șezat multiatlonul masculin la 
8—9 februarie, la Oslo ; pe cel 
feminin la 22—23. la Assen (O- 
landa) ; iar probele speciale de 
sprint 15—16. la Goteborg. Biat- 
lonul coboară în Italia, la An- 
terselva, între 10 și 16 februa
rie. Tot in peninsulă, la Cer- 
vinia, bobul de 2 se dispută la 
15—16 februarie, iar bobul de 
4 la 22—23. Săniuțele urcă din 
nou in Scandinavia, la Ham- 
marstrand (Suedia) in zilele de 
15—16.

Pentru a avea un tablou 
complet al campionatelor mon
diale 
trebui să adăugăm : 
masă (Calcutta, 6—16 februa
rie) ;
(in U.R.S.S., 
(Marsilia, 
martie. ..........._ _
au in acest răstimp și automo- 
biliștii (raliul Suediei), schiorii 
(la Naeba in Japonia și la Ga
ribaldi în Canada), driverii (pe 
diverse hiprodromuri 
etc.

Credem că lista e 
de bogată 
tea porecli 
— LUNA CAMPIONATELOR 
MONDIALE !

La sfîrȘitul 
desfășurat în 
falu .— .. ' 
nală amicală de tenis dintre repre
zentativele de junioare alo Rnmz'’tiei 
și Ungariei. Evolttînd la un nivel re
marcabil. tenismanclc românce — 
conduse de antrenorul Aurel Segăr- 
ceanu — au repurtat o frumoasă vic
torie cîștigînd cu 9—4.

Toate partidele de simplu au fost 
cîștigate de reprezentantele noastre, 
în schimb gazdele s-au dovedit mai 
bune în cele de dublu. Rezultate : 
Mariana Socaciu — Eva Turay 6—4. 

Elena Poncse'u — Eva Szabo 
Gabriela Dinu — Lila Lugos 
Luci Romanov — Katv Heta 
Gabriela Dinu — .Tiidith Bu- 
6—4. 6—4 : Mariana Soca- 
Ferriay 6—2. 7—6 LUci Ho- 

' ' ' 4—6. 7—6 :
....... ......._____ __ Turav 6—7. 
Socaciu...Brăștin—Pcrnny. Szabo 
4—6 : SOcăciu. Dinu—Buday.

ÎNOT

(Australia)

PATINAJ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

rezultatul (15:31,75) lui Tim Sliaw, 
australianul se instalează din 
nou în fruntea ..maratoniștilor” 
lumii, inotînd recent la Christ
church 1500 m în 15:27,79, cu a- 
proape 4 secunde mai repede de
cît campionul american!

VLADIMIR KOVALEV [U.R.S.S.]

Drumul spre afirmare al 
noului campion european este 
neobișnuit de sinuos, pentru 
tradiția promovărilor — lente 
și liniare — proprii patinaju
lui artistic.

Fină iii 1972, mi reușea să 
obțină un loc in reprezentati
va sovietică, fiind constant 
depășit pe faimosul ,,trio“ Cet- 
veruhtn-Volkov-Ovclnlkov. Cu 
ultimul. în special, a avut du
eluri îndîrjițe. în anul Olim
piadei de la Sapporo. în sfîT- 
șit. studentul Institutului da 

Moscova,cultură fzică din

STEPHEN
in

Vladimir Kovalev (n. 1933 ;
1,68 m; 58 kg), pășește tn ma
rea arenă. Este al 6-lea la 
„europenele" 'de la Goteborg, 
cu un loc înaintea tui Iurl Ov- 
cinlkov. Apoi al 8-lea la .1,0., 
lăsîndu-l net tn urmă (locul 
12). Ca la Calgary, la C,M. 
1972. să pășească direct pe 
podium, după Nepela ^i Cet- 
veruhin.

Urmează un an de pauză 
totală, pentru ca revenirea. în 
1974, să nu fie la început pro
mițătoare. Ratează podiumul 
(locul 4). atit la C.E. de la Za
greb cit șt la C.M. de la 
Milnehen, dar are din nou 
satisfacția de a-l învinge pe 
Ovcinikov, campionul unional.

In fine, urmează acum con
sacrarea. Doi ani de asidue 
antrenamente sub conducerea 
iscusită a lui Serghel Cetverți- 
hln. actualul antrenor al clu
bului moscovit ,.Trud“, îi aduc 
lui Kovalev acel plus de a- 
plomb și măiestrie, carc-l 
face să domine (in absenta 
lui .7. Hoffmann) elita pati
natorilor de pe continent: lo
cul I la C.E. 1975. de la Co
penhaga.

1—6 6—3 : 
6—4, 6—4 : 
6—4, 7—5 : 
6—2, 6—3 ; 
day 3—6. 
ciu — Eva _____
manov — Eva Turay 6—4. 
Romanov. Popescu — Tîefa. fi_7; - ■ ----- - -
3—6, 4—6 : SOcâciu.
Turay 4—6, 6—4, 4—6.

*
A început turneul de tenis de 

la Basel (Elveția), care inaugurea
ză „Circuitul european" de sală. 
Iată primele rezultate : Nowicki
— Stojovici 6—4, 6—3 : Mignot —• 
Singh 3—6. 6—3. 6—2 : Niedzwietzki
— Elschenbroieh 6—3. 7—6 ; Lund
quist — Farrell 1—6. 7—6. 6—4.
Primul adversar al lui Ilie Năsta- 
se, în cadrul optimilor de finală, 
va fi suedezul J. E. Lundquist.

1

ale lunii februarie, ar 
tenis de

motociclism pe 
22—23) ;

26 februarie 
Probe

HOLLAND
urmă, 

la 31 
era 

lumea

gheață 
biliard

— 2
mondiale mai

Cu exact doi ani 
Stephen Holland (născut 
mai 1953, 1,75 m și 59 kg) 
cu totul necunoscut în 
marilor performeri. La 6 august
1973, într-o cursă solitară, el a 
înotat distanța de 1500 m liber 
în 15:37,8, cu aproape 15 secun
de mai repede decît fostul re
cordman al lumii, Mike Burton 
(S.U.A.). Vestea a căzut ca un 
trăznet în rîndurile specialiștilor, 
O lună mai tîrziu, cu toții aveau 
să se convinqă — la Belgrad, în 
cadrul campionatelor mondiale — 
de talentul și marile posibilități 
ale ,,copilului minune" din Bris
bane. Venit cu mama sa de la 
Antipozi și impresionîr.du-i pe 
specialiști cu antrenamentele sale 
(pînă în preziua marii finale) 
care însumau 16-18 km zilnic, tî- 
nărul Stephen l-a învins pe cele
brul Rick Demont (S.U.A.) în 
15:31,85.

După un sezon înlren (19741 de 
pregătiri asidue și ambiționat de

.v

BUDAPESTA, 5 (prin telex). A 
luat sfîr.șit competiția de hodhei 
organizată de revista „Kepes 
sport". Trofeul a fost cîștigat de 
formația cehoslovacă VZKG Vit- 
kovice învingătoare cu 5—4 în 
partidă cu VSZ Kosice. în tur
neul pentru locurile 5—8, Steaua 
(locul V) a terminat la egalitate 
5—5 (1—2, 1—2, 3—1) cu TSKA So
fia și a întrecut cu 6—4 (2—0, 
2—1, 2—3) pe Volan Budapesta.

de trap)

pentru 
luna

suficient 
a pu- 

februarie

^ultimele știri* ultimele rezultate*
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

SPANIA — SCOȚIA 0—1 (la pauză)
Aseară, la Valencia, în grupa a 

4-a a preliminariilor C.E. s-au întîl- 
nit reprezentativele Spaniei și Sco
ției. După 45 de minute de joc oas
peții conduceau prin punctul înscris 
de Jordan în min. '

Iată clasamentul 
acestui meci :

1. Spania
2. România
3. Danemarca
4. Scotia

1.

grupei, înaintea

Următoarele meciuri : 17 aprilie :
Spania—România ; 11 mai : România 
—Danemarca ; 1 iunie : România—
Scotia ; 3 septembrie : Danemarca— 
Scotia ; 12 octombrie : Spanja—Da
nemarca ; 29 octombrie :
Danemarca : 16 noiembrie :
nia—Spania ; 17 decembrie : 
România.

Scoția— 
Româ- 

Scoția—

2
1
2
1

2 
O 
0 
0

0
1
1
0

0 
0
1
1

4 
1 
1
0

AngliaO Meciul dintre Cipru și
(gr. 1). programat inițial la Limasol, 
a fost amînat pentru o dată ce va 
fi stabilită ulterior.
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