
ȘEDINJA COMITETULUI POTITIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

In ziua de 6 februarie 1975 a 
avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au luat parte ca invitați șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., mem
brii guvernului, primii secretari 
ai comitetelor județene de partid, 
alți activiști de partid și de stat.

La primul punct al ordinii de 
zi. Comitetul Politic Executiv a 
analizat îndeplinirea planului na
țional unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socia
liste România pe anul 1974, în 
legătură cu care au luat cuvîn- 
tul numeroși vorbitori.

în încheierea discuțiilor la acest 
punct, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Comitetul Politic Executiv și-a 
însușit în unanimitate concluziile 
prezentate de Secretarul general 

*al partidului.
Analiza și concluziile au eviden

țiat faptul că, în anul 1974, oame
nii muncii, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 

, au obținut noi și importante suc
cese în dezvoltarea economico- 
socială a țării, în ridicarea bună
stării materiale și spirituale a în
tregului popor.

Marea întrecere socialistă în 
cinstea celei de-a 30-a aniversări 
a eliberării patriei și a Congresu
lui al XI-Iea al partidului, care a 
cuprins masele largi de oameni 
ai muncii din toate domeniile de 
activitate, propunîndu-și ca țel 
realizarea cincinalului înainte de 
termen — obiectiv de importanță 
națională — a demonstrat cu pu
tere că toți cei ce muncesc din 
patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate, acționează cu ener
gie și abnegație pentru aplicarea 
în viață a politicii Partidului Co
munist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Comitetul Politic Executiv a 
constatat cu satisfacție că în anul 
care a trecut economia națională 
s-a dezvoltat în ritmuri înalte, 
s-a adîncit procesul de moderni
zare a structurii producției, a fost 
aplicată cu consecvență politica 
partidului de repartizare rațională 
teritorială a forțelor de producție. 
Au fost luate măsuri de îmbu
nătățire a laturilor calitative ale 
activității cconomico-sociale : au 
fost reduse în continuare cheltuie
lile materiale de producție, a spo
rit productivitatea muncii, iar re
sursele materiale și potențialul 
uman au fost mai bine folosite. 
Anul 1974 a marcat o creștere 
simțitoare a volumului schimburi
lor economice externe ; în cursul 
anului s-au realizat noi și impor
tante acțiuni de cooperare cu ță
rile socialiste, cu țările care au 
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente, cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate statele lumii. Succe
sele obținute în industrie și agri
cultură, în toate domeniile pro
ducției materiale au permis reali
zarea de noi progrese în înfăptui
rea obiectivelor programatice ale 
partidului de creștere neîntreruptă 
a nivelului de trai material și spi
ritual al poporului; în anul 1974 
s-a trecut la cea de-a doua etapă 
a majorării retribuției oamenilor 
muncii în actualul cincinal. Este 
de remarcat faptul că dezvoltarea 
economico-socială a României s-a 
înfăptuit în condițiile asigurării 
stabilității prețurilor, ale unei cir
culații bănești sănătoase, asigurîn- 
du-se astfel întărirea în continua
re a monedei naționale.

Comitetul Politic Executiv, dînd 
o înaltă apreciere eforturilor de
puse de clasa muncitoare, de ță
rănime, de intelectualitate pentru 
obținerea acestor remarcabile re
zultate, își exprimă convingerea

(Continuare in pag. a 4-a)
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Un succes categoric al baschetbalistelor noastre în C.C.E.
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Scorul general 185—149 in favoarea bucureștencelor

Cornelia Taflan se apropie in dribling de coșul advers.
Foto : I. MIHĂICÂ

bucureștence au obținut scorul ge
neral de 185—149 și continuă să 
conducă — neînvinse — în grupa 
B, urmate în clasament de Cler
mont Universite Club, campioana 
Franței. în ultima partidă a sfer
turilor de finală, Politehnica va 
juca (la 13 februarie la Bucu
rești, sala Floreasca ora 20, și la 
20 februarie la Milano) cu cam
pioana Italiei, GEAS Sesto San 
Giovani.

Referitor la întîlnirea de ieri, 
vom menționa că echilibrul a du
rat doar șase minute, după care 
elevele antrenorului Grigore Cos- 
tescu au sprintat irezistibil și și-au 
sporit treptat avansul. Apărarea 
în zonă agresivă a interceptat 
multe mingi, folosite pentru con
traatacuri eficiente, iar atacul po
zițional, cu combinații rapide și 
rodnice, nu a putut fi stopat de 
defensiva oaspetelor, din rîndul 
cărora s-a detașat doar cunoscuta 
internațională Cziraky. De la Po
litehnica ne-a plăcut îndeosebi 
„5“-ul Savu, Ciocan, Pîrșu, Tita, 
Taflan.

Extinderea gimnasticii la locul de muncă 
preocupare permanentă a organizațiilor sindicale

Echipa feminină de baschet Po
litehnica București a oferit și ieri 
seară, în sala Floreasca, deplină 
satisfacție publicului. Evoluînd în 
cadrul grupei B a sferturilor de 
finală ale C.C.E., în meci retur cu 
campioana- Ungariei — B.S.E. Bu
dapesta, campioanele României au 
repurtat un succes net : 98—72 
(53—42). învingătoare și la Buda
pesta (87—77), baschetbalistele

Au înscris : Ciocan 27, Pîrșu 20, 
Savu 18, Tita 12, Taflan 10, Szabo 
7, Pantea 4 (a mai jucat Rășcă- 
nescu) pentru Politehnica, respec
tiv Cziraky 20, Mosony 15, Dum- 
boviez 13, Killik 12, LisziewicZ 6, 
Csilla 4, Bogdan 2. Au arbitrat 
bine VI. Gancev (Bulgaria) și S. 
Radovici (Iugoslavia).

D. STĂNCULESCU

„Sindicatele, organizațiile de tineret și asociațiile sportive din întreprinderi și insti
tuții vor extinde formele de practicare a exercițirlor fizice...”

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

Anul 1974 a marcat un salt calitativ in extinderea uneia dintre cele 
mai simple, dar totodată foarte active forme de practicare a exercițiitor 
fizice : generalizarea gimnasticii la locul de muncă. Realitate confir
mată și de către participant» la schimburile de experiență organizate pe 
această temă de U.G.S.R. Cu prilejul unei asemenea întîlniri de lucru 
am solicitat detalii unui număr de 3 șefi de comisii de sport și turism 
ale consiliilor județene ale sindicatelor. întrebările noastre au fost :

1. CARE ESTE BILANȚUL ANULUI 1974 ?
2. CE VA PROPUNEȚI PENTRU ANUL ÎN CURS ?
Iată răspunsurile primite :

Virgiliu Martinescu — Argeș :
1. „In momentul de față, 7 000 

de oameni ai muncii, din 16 între
prinderi și instituții ale județului 
Argeș, practică gimnastica la 
cui de muncă. Începutul a

Manila ră-

ÎNTÎLNIREA 
SPANIA — 
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=________  . muncă.
Faptul că peste 12 000 de lucrători

" ’ '* '---- “ a exerci-

(Continuare in pag. 2-3)

REUNEȘTE LA START
l ELITA SCHIULUI ALPINl

I
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I Virgil Brenei (A.S.A. Brașov), u- 
nul dintre cei mai buni schiori al- 

înni din fără

FOTBALIȘTII
STEAUA AU DEBUTAI
VICTORIOȘI ÎN TURNEUL 
DIN SIRIA.

9 llie Năstase — pri
ma apariție în 1975 — 
primul succes

I 
I

BREMNER, CĂPITANUL 
ECHIPEI SCOȚIEI, CEL 
MAI BUN DE PE TEREN 
IN MECIUL DE LA VA
LENCIA! ALTE AMĂNUN
TE DESPRE 
DE FOTBAL 
SCOTIA, ÎN

9 Milano și
mîn orașele cu cele mai 
mari șanse de a găzdui 
meciul Fischer — Kar
pov.

ANUL ÎN CURS ?

industriei ușoare 
timp, convingin- 
binefăcătoare ale 

minute

făcut în sectorul 
dar, după puțin 
du-se de efectele 
unei reprize zilnice de 5 
de gimnastică, lucrătorii altor sec
toare au adoptat-o fără rețineri : 
cei care muncesc la prelucrarea 
lemnului (C.P.L. Pitești), în con
strucția de mașini (întreprinderea 
mecanică Cîmpulung Muscel), în 
industria alimentară (întreprinde
rea de conserve Topoloveni)".

2. „Urmărim — ca un prim o- 
biectiv — generalizarea gimnas
ticii la amîndouă schimburile, 
acolo unde ea se practică numai 
dimineață. Ne gîndim, apoi, că și 

CUPA CARAIMANUL BUȘTENI

în unele instituții sint condiții ex
celente de a întreprinde 
corespunzătoare, 
sens, experiența 
Banca Națională 
torial de calcul 
sfîrșit, au fost selecționați 150 
tineri și tinere, în general dintre 
foști sportivi, care urmează să de
vină instructori voluntari".

măsHri
Avem, în acest 

pozitivă de la 
și Centrul teri- 
din Pitești. In 

de

în-
Dumitru Pravăț — Bacău :

1. „Conducătorii unor mari 
treprinderi, precum și președinții 
comitetelor sindicatelor au fost 
alături de noi, atunci cînd am de
clanșat acțiunea de introducere a 
gimnasticii la locul de 

practică această formă a
țiului fizic, se datorează și înțe
legerii de care au dat dovadă — 
și voi oferi doar cîtevâ exemple

Ion GAVR1LESCU

Activitatea competițională este 
în plină desfășurare în sporturile 
de iarnă. Și la acest sfîrșit de 
săptămînă schiului îi sînt rezer
vate mai multe concursuri de am
ploare. La Bușteni, vor avea loc 
întreceri ale schiorilor alpini do
tate cu „Cupa Caraimanul", la care 
vor fi prezenți sportivi și spor
tive din toate cluburile din țară. 
Sîmbătă și duminică vor putea 
fi urmăriți, în curse de coborîre 
și slalom, Dan Cristea, Virgil 
Brenei, Dorin Munteanu, loan Ca- 
vași, Alexandru Manta, Constan
tin Văideanu, loan Bobiț, Gheor- 
ghe Vulpe, Nandor Szabo, Cornel 
Neguțescu. Daniela Munteanu, 
ludit Tbnidry-IIendea ș.a.

Păltinișul ya găzdui evenimen-

16-16 în meciul retur cu Skoda Plsen

STEAUA IN SEMIFINALELE C.C.E
LA HANDBAL MASCULIN

In ciuda faptului că la indis
ponibilitățile dinainte cunoscute 
s-au mai adăugat și altele (Gațu 
— entorsă la ultimul antrenament 
și Kicsid — răceală contractată pe 
drum), echipa Steaua a reușit nu 
numai să obțină calificarea în se
mifinalele C.C.E. la handbal mas
culin, ci și să-și mențină nealte
rat palmaresul de a fi neînvinsă 
în această ediție a întrecerii. In
tr-adevăr, deși pornea cu un a- 
vantaj decisiv (20—7 în meciul 
tur), totuși. formația. bucureșteană 
s-a' comportat foarte bine, mai 
ales în finalul întîlnirii, astfel că 
ieri, la Plsen, a terminat la ega
litate cu campioana Cehoslovaciei. 
Skoda : 16—16 (7—10). In acest fel 

tul cel mai important -pentru cei 
mai tineri schiori. Este vorba de 
„Concursul republican al copiilor", 
unde vor fi prezente speranțele 
schiului nostru alpin, care își vor 
disputa primele locuri în curse 
de slalom special și slalom uriaș

La Izvorul Mureșului, o altă 
competiție de amploare : „Con
cursul republican de fond al șco
lilor cu profil de schi". Aici vor 
fi trecute în revistă elementele 
cele mai talentate, care vin să 
împrospăteze cadrele schiului nos
tru nordic.

La Borșa, a V-a ediție a con
cursului „Schiul zburător". Par
ticipă pionieri și școlari din ju
dețele Maramureș, Bistrița-Nă- 
săud, Cluj, Sălaj, Suceava etc, ,o 

scorul general al disputei este de 
36—23 pentru Steaua.

Gazdele au dominat începuturi
le celor două reprize, cînd jucă
torii români nu au putut adăuga 
la siguranța din apărare și o mai 
mare eficiență în atac. În acesțe 
perioade handbaliștii cehoslovaci 
au condus ceva mai consistent 
(chiar la 5 goluri de două ori : 
12—7 și 13—8), dar reprezentanții 
noștri au știut să-și strîngă rîn- 
durile și în finalul jocului să ob-

ȘTEFAN BIRTALAN 

țină egalarea prima oară : 15—15 
(min. 55), menținînd această ono
rabilă egalitate pînă la urmă. în 
acest fel Steaua București va fi 
alături de VfL Gummersbach, flo
rae Banja Luka și Vorwărts 
Frankfurt Oder pe lista tragerilor 
la sorți a semifinalelor C.C.E., care 
va avea loc sîmbătă 8 februarie 
la Basel.

Golurile au fost marvate de : 
Birtalan (7), Voina (5), Drăgăniță 
(3), Stiickl — Steaua ; Haber (11), 
R. Sule (2), Krepindl, Cejka, Kug
ler — Skoda. Au condus : D. Da
vidov si Al. Vîrbanov (Bulgaria).



DEBUT IN
DIVIZIILE NAȚIONALE

Sîmbătă și duminică, floreta 
masculină (la București) și sabia 
(la Iași) vor prilejui, prin desfă
șurarea etapei 1 a diviziilor na
ționale A și B, debutul noii ediții 
a campionatului.

Pentru prima dată, fiind adu
nați la un loc toți scrimerii pri

retă '(masculin) : DIVIZIA A — 
Steaua, C.S. Satu Mare, Politehni
ca Timișoara, I.E.F.S., 
București. Politehnica
VIZIA B — Medicina Tg. Mureș, 
C.S. Școlar București, Crișul Ora
dea. Șc. sp. 1 București, Șc. sp. 
Oradea, C.S.M. Cluj-Napoca.

Progresul
Iași ; DI-

în meciul de la Roermond

ne relatează telefonic Rodica Bunea
Miercuri seara, după încheie

rea partidei retur, din sferturile 
de finală ale C.C.E. la _ handbal 
feminin, dintre Mora Swift Roer
mond (Olanda) și I.E.F.S. Bucu
rești am avut o convorbire tele
fonică cu Rodica Bunea (acciden- 

jucătoare 
bancă).
ne-a spus 
de Loko- 
Budapesta

PE CÎND
DE BOX

PRIMU
LA R

Condițiile necesarevot și cu doi pivoți. Mora Swift 
a jucat „3 4- 3“, chiar mai avan
sat decît la Ploiești. Partida s-a 
încheiat, după cum știți, cu sco
rul de 9—6 (5—4) pentru Mora, dar 
calificarea am obținut-o noi cu 
scorul general de 19—18. Golurile 
au fost înscrise de Maria Niță- 
Vărgălui 3 (toate din 7 m), Geor- 
geta Lăcustă 2 și Maria Bota 1 
— pentru I.E.F.S., Thea Korver 5, 
Peggy Bardie 1, Annie Slangen 1, 
Gudrun Timmermans 1 și Gertje 
van de Port 1 — pentru Mora 
Swift. Cored și autoritar arbitra
jul prestat de cuplul francez 
Bouligaud — Dockwiller. Spun 
aceasta în ciuda faptului că cole
gele mele au fost penalizate cu 
4 eliminări și 3 aruncări de la 
7 m. Aș dori să-i mulțumiți an
trenorului nostru Ioan Bota pen
tru modul cum a pregătit acest 
meci și să-i urați <lin partea în
tregii echipe grabnică însănă
toșire".

a

CIRCUITUL DE TENIS A CONTINUAT

tată, această valoroasă 
a asistat echipa de pe

„Sîntem fericite ! — 
Rodica Bunea. Alături 
motiv Leipzig, Vasas 
și Spartak Kiev vom lupta — mai 
departe — pentru Cupa campio
nilor europeni. Am eliminat o 
echipă bună care și-a apărat cu 
strășnicie șansele. La începutul 
partidei am condus noi cu 3—1 
și 4—3. I.E.F.S. a jucat excelent 
în apărare și lucid în atac. Apoi, 
fetele noastre s-au pierdut și au 
greșit mult în ofensivă. Abia în 
finalul meciului și-au revenit și 
au echilibrat situația. I.E.F.S. 
folosit apărarea în linie, în atac 
jucînd — alternativ — cu un pi-

Dacă, prin nu știm ce miracol, 
ar putea 
neriți ca 
Borduz, 
Buzuliuc, 
Hodoșan, 
ții — ei

reveni la Reșița, reînti- 
în basme, frații Fiat,

Indru, Secoșan, Ciucă, 
împreună cu Nedelcea,

Fuicu, Didea și încă al
ar forma cu siguranță 

una dintre cele mai puternice e- 
chipe de box ' ~ - - - -
cum minunile 
lume, oțelarii 
vei trebuie să 
în domeniul 
amintirile. Regretatul Petre Pop, 
animator înfocat al boxului reși- 
țean, n-a apucat să-și vadă îm
plinit visul de a semna actul de 
constituire a unui club profilat 
pe box, așa cum sînt cele de la 
Galați sau Brăila. Că ar fi ne
voie de un asemenea club, reiese 
din situația actuală precară a pu
gilismului reșițean, ba chiar din- 
tr-o tentativă — din păcate eșuată 
— a C.J E.F.S. Caraș-Severin de

ale României. Dar 
sînt rare în astă 
din lunca Bîrza- 

se mulțumească — 
pugilismului — cu

Noua și moderna 
tul noii ediții a

sală de scrimă de la Floreasca 
campionatului divizionar prin 

tiștilor

găzdui 
întrecerile

debu- 
flore- CU INTILNIRILE DE DUBLU

melor eșaloane ale performanței 
într-un cadru divizionar, se scon
tează nu numai pe o concentrare 
reală a forțelor într-o asemenea 
dispută, ci — așa cum ne-a decla
rat secretarul general al federa
ției, Dionisie Tepșan — pe o tre
cere în revistă a trăgătorilor, ar
bitrilor și... antrenorilor, acum, la 
Început de sezon, 
de pregătire.

Pe planșele din 
a federației, de la 
evolua următoarele

după perioada

sala de scrimă 
Floreasca, vor 
echipe de flo-

La Iași, se vor întîlni echipele 
de săbie ale următoarelor cluburi 
și asociații : DIVIZIA A— Steaua, 
Politehnica Iași, C.S.M. Iași, 
C.S.M Cluj-Napoca, IE.F.S., Trac
torul Brașov ; DIVIZIA B — Di
namo București, 
C.S. Satu Mare, 
Victoria 
Napoca.

Remarcăm 
nai al proaspetei secții de scrimă 
din cadrul puternicului club bucu- 
reștean, Dinamo.

Iași,
Cluj-Napoca,

DIVIZIA B 
Petrolul Ploiești, 
Crișul Oradea, 

Cărei, Medicina Cluj-

debutul competițio-

LOTURILE DIVIZIONARELOR A
FLORETA (masculin)

STEAUA : M. Țiu, T. Petruș, C. 
Niculescu, C. Moise, M. Bănică. 
Șt. Ardeleănu ; C.S. SATU MARE i 
St. Sentkiraly, St. Kato, Gh. 
Onha, E. Mătusan, Z. ,Zsak ; PO
LITEHNICA TIMIȘOARA : E. 
Haim, Gh. Pordea, P. Ilenter, M. 
Kis, L. Dorodics ; I.E.F.S. t P. Bu- 
ricea, P. Kpki, Șt’. Ălexiu, AI. 
Miclos, M- Golescu, D. Logan : 
PROGRESUL BUCUREȘTI : G. 
Ursovici, Gh. Burlea, B. Olănescu. 

Dinu, Fl. Nicolae, Al. Moga, 
Rusu ; POLITEHNICA IAȘI : 
Gheorghe, N. Dumitrescu, N. 

Vlad, P. Csipler, L. Ruff, V. Ani- 
culăesei.

SABIE

(prin telefon). 
Olimpia

In 
din locali- 

celui de al 
„Circuitului 
Joi au în- 
dublu. mai

C. 
L. 
L.

STEAUA : C. Marin, I. Pop, Al. 
Nilca, E. Oancea, M. Mustață, Gh. 
Culcea ; POLITEHNICA IAȘI : D. 
Irimiciuc, D. Popescu, I. Nicolae, 
V. Olaru, V. Suta ; C.S.M. IAȘI i 
I. Țîrdea, M. Michere, I. Bițucă, 
M. Grosu, Al. Zăinescu ; C.S.M. 
CLUJ-NAPOCA : C. Buș, Al. 
Csiki, M. Moldovan, T. Csiki. 
Rohoni ;
Sandu, I. 
hăileanu ;
ȘOV : D.
Creițaru,
Soare.

Z.
I.E.F.S. : E. Turcu, M. 
Ilosvai, E. Nuță, L. Mi-

TRACTORUL BRA- 
Popovici, S. Vlad. A. 

D. Iliescu, St. Dobre, C.

SABRERII, CEI MAI GRĂBIȚI

TIMIȘOARA, 6
Sala sporturilor 
tate continuă întrecerile 
5-lea turneu din cadrul 
de tenis al României", 
ceput confruntările de 
întii cu un meci preliminar în care 
perechea 
tilnit 
ceanu 
mani

Alte 
șurat 
rilor favorite, astfel că nu s-a înre
gistrat nici o surpriză. Cîștigătorii

cu
Almâjan—Kerekeș s-a în- 
dublul timișorean Copă- 

Spătaru. Primii doi țenis- 
învins cu 6—1, 6—4.au

două confruntări s-au desfă- 
în nota de dominare a cuplu-

ultimelor două turnee (de la Iași 
și Cluj-Napoca) Dumitru Hărădău și 
Toma Ovici l-au depășit în două 
seturi pe Rusu — Boldor : 6—2, 7—5.

Emmrich — Sotiriu și-au adjude
cat cu 6—0, 6—0 meciul cu Popovici
— Nemeș ultimii doi nereușind, du
pă cum arată scorul, să cîștige mă
car un ghem. Celelalte rezultate : 
P. Szoke, G. Varga (Ungaria) —
— Kerekeș,. Almăjan 7—6, 4—6. 7—6 
și T. Marcu, Tăbăraș — Mureșan, 
Sântei 7—5. 6—3.

P. ARCAN—coresp. jud.

ADRIAN VIZIRII Șl ELENA TRIFU 
CiSTIGATORl Al „CUPEI

i Ultimele întreceri 
Steaua** la tenis au fost dominate de 
sportivii, asociației „Cuprom-“ din 
Baia Mare. Astfel, în partida decisivă 
pențru locul I, Adrian Viziru — de
monstrând progrese de la o compe
tiție la alta — a dispus de coechipie
rul său A. Siito, cu 3—6, 6—0, 7—6. 
Același Viziru îi în trecuse cu 6—1.
6— 3 pe Z. Nemeth (,,Cuprom‘*) și cu
7— 5, 6—3 pe R. Opreanu (Tenis-club 
București). Intrucît, incepînd din

1 !-----
ale „Cupei

7

STEAUA1 LA TENIS
setpifinale. s-£ț jucat sistem turneu, 
clasamentul arată astfel : 1. A. Vi
ziru — 3 victorii ; 2. Z. Nemeth — 
,2 v; 3. A. Siito -r- 1 v; 4. R. Oprea
nu — 0 v.

La feminin, întrecerea a fost cîști- 
gată de Elena Trifu (Steaua). care a 
întrecut-o cu 7—6, 7—6 pe colega sa 
de club, Valeria Balaj. învingătoarea 
a mai-CUtigat,.. cu 6—3, 7—6 la Maria
na Nujlwelller (Dinamo Brașov) și 
cu 3—6, 6—4, 6—5 la Simona Nun- 
weiller (T.C.B.). Clasament final: 
1. Elena Trifu — 3 victorii ; 2. Vale
ria Balaj — 2 v ; 3. Mariana Nun- 
wejller — 1 v ; 4. Simona Nunweiller 
— 0 v.

a susține reorganizarea sportului cu " . . -
au 
nui club polisportiv (C.S.M 
șița. cu 16 ramuri) ;
vității Școlii sportive, a cărei sec
ție de box (de altfel excelentă) 
nu este tocmai specifică vîrstei 
elevilor din școlile generale sau 
licee ; eliminarea elementelor pla
fonate (ca vîrstă și performanțe) 
și pregătirea mai temeinică a 
sportivilor cu categorii superioare 
de clasificare ; crearea unei uni
tăți funcțional eficiente, care să 
faciliteze circulația 
depistate de 
(instruirea în 
unor școli de 
lizat etc.

Dar... n-a 
mente unanim 
au fost date peste cap de disen
siuni și interese divergente în 
chiar sinul oamenilor celor mai 
apropiați de box. Iată ce nc-a 
îndemnat să reluăm „studiul ca
zului".. Și iată ce am conștatat. 
La Reșița, într-un oraș în plină 
înflorire, relele vieții moderne sînt 
mai puțin resimțite ca în altă par
te, tineretul e sănătos, puternic, ga
ta să îmbrățișeze o practică spor
tivă a voinicilor, a celor care 
și-au călit brațele , la forjă sau ni
covală. Există aici o masă de 
peste 11 000 de școlari și boxul 
face parte din aspirațiile lor. Tre
buie să arătăm cită plăcere ne-a 
făcut să întîlnim tineri inimoși 
la antrenamentul de sîmbătă 
după-amiază al maeștrilor Aurel

mănuși la Reșița. Argumente 
fost : necesitatea degrevării u- 
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unei
care 
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către clubul specia-

fost să fie : argu- 
i acceptate teoretic,

Gherghina 
ani, înaini 
matograf, 
Sala (un 
ciu) a pr 
de instrui» 
și pe elev 
țilă, dar □ 
cîntat sîrl 
antrenante] 
mic (12 al 
doritori a| 
Școala sp| 
timați). E | 
că aceast] 
are ca 
boxer, 
Oameni 
tehnic 
C.S.M., 
trenorii 
sile Bala. I 
ne închipu 
însemna r 
slujba box 

în mon 
tendințele 
deși am d 
mari iubi 
ing. Iacob 
lui școlar 
Izvernicca] 
giului de | 
ședințele | 
a C.S.M. 
județene I 
atuuri —I 
lipsește rl 
tocmi un I 
Ei bine, I 
bunăvoințl 
din belșil 
sprijin lil 
toare mal 
antrenori I 
tru că dl 
are o asi 
rarca apa 
chiar o I 
zervată ej 
toate : u| 
buni, cari 
actual (1 
loscu, Lui

Doar al 
tr-un viii 
rim din I 
rea primi 
șița, o ul 
sură să I 
na! cu pi 
pabil sa 
multe, ml 
de reunii 
lorilor rl

dii
P>i 
fj

se
un 

N

S!
Sabrerii din lotul reprezentativ 

au fost cei mai grăbiți, ieșind pe 
planșele unui concurs chiar înain
tea deschiderii oficiale a sezonu
lui, marcată de prima etapă a Di
viziei. Și, după cum se spune, au 
călcat cu dreptul : participînd la 
concursul internațional de la 
Plovdiv, reprezentativa de sabie a 
României a cîștigat „Cupa de 
cristal", înaintea echipelor Cubei, 
Bulgariei, U.R.S.S., R.F.G., Poloni
ei, Ungariei. La întoarcerea lotului 
am cerut părerea^ antrenorului L. 
Rohoni și a lui 
sat pe locul 4 
dual.

L. ROHONI : 
sebit de utilă, la început de sezon,

D. Irimiciuc, cla- 
îri turneul indivi-

,O verificare deo-

finind cont de faptul că 
pele au aliniat trăgători 
le reprezentative. Deși 
fără Marin, accidentat 
cu R.F.G., formafia României s-a 
dovedit cea mai omogenă, Irimi
ciuc, Nilca și Pop fiind in formă 
remarcabilă".

D. IRIMICIUC : „La Plovdiv 
ne-am și pregătit, nu numai am 
concurat. Am mai aflat, astfel, 
cîteva lucruri interesante despre 
încălzire. Concursul individual, 
ciștigat de sovieticul Sidiak, ne-a 
dovedit că mai trebuie să lucrăm 
la pregătirea specifică".

Rubrică redactată de :
Paul SLAVESCU

IN ACEST AN
DUPĂ

în scopul creșterii nivelului 
spectacular al competițiilor de 
lupte, F.I.L.A. a aprobat o serie 
de modificări ale regulamentului 
internațional, care vizează dina
mizarea disputelor, favorizîndu-i 
pe sportivii ce luptă ofensiv. 
Cum noile prevederi ale regu
lamentului au intrat In vigoare 
de la 1 ianuarie 1975, este nevoie 
ca ele să fie însușite și aplicate 
de sportivi și antrenori, dar, în 
același timp, să fie cunoscute și 
de iubitorii acestui sport.

Salteaua de concurs va fi îm
părțită în trei zone : suprafața 
de luptă propriu-zisă, cea din 
centru, zona de pasivitate (situată 
în afara suprafeței de centru, cu 
lățimea de un metru) — de cu
loare roșie — care face parte din 
spațiul efectiv de luptă și zona 
de protecție (în afara celei de 
pasivitate, cu lățimea de 1—1,5 m).

Spre deosebire de regulamen
tul trecut, acum, un procedeu de 
atac început în suprafața de lup
tă și terminat în zona de pro
tecție (deci în afara spațiului de 
luptă)_ este considerat valabil, 
acordîndu-i-se sportivului care 
l-a executat punctele corespunză
toare valorii procedeului, dar lup
ta încetează. Deci, în zona de

toate echi- 
din loturi- 
a evoluat 

in partida

mil

Prin amabilitatea Institutului Me
teorologic (serviciul prevederi 
scurtă durată) am aflat, pentru iu
bitorii sporturilor de iarnă, grosimea 
stratului de zăpadă in principalele 
zone montane :
Predeal 43 cm
Sinaia 38 cm
Vlrful Omul 89 cm
Paring 38 cm
Păltiniș 38 cm
Lăcăuți 28 cm
Fundata 36 cm
Semenic 115 Cm
Țarcu 7® cm
Rarău 55 cm

LUPTĂTORII VOR FI ARBITRAȚI
UN NOU REGULAMENT

nu se poate menține ad- 
în poziție periculoasă și

protecție 
versarul 
nici nu se poate obține tușul. In 
cazul în care un sportiv se arun
că singur pe spate în zona de 
protecție i se acordă două punc
te luptătorului care atacă. La 
lupta în picioare, dacă un con
curent scoate un picior în afara 
zonei roșii, meciul se oprește. La 
lupta din parter, meciul se opreș
te doar atunci cînd un concurent 
iese în zona de protecție cu capul 
și mîinile. Cînd capul este menți
nut în aer lupta continuă.

Zona roșie evidențiază 
dintre concurenți este pasiv și, 
de asemenea, limita spațiului de 
unde se pot executa procedee în 
afară, respectiv în zona de pro
tecție. în această zonă se pot fi
naliza procedeele începute în in
teriorul saltelei și, în același 
timp, se pot efectua și procedee 
de contraatac. Ieșirea de pe sal
tea (fuga din priză) atrage după 
sine acordarea unui punct tehnic 
sportivului care atacă, iar dacă 
nu este „fugă din priză", sporti
vul care iese de pe saltea este 
atenționat și la a doua abatere 
primește avertisment. .La urmă
toarea ieșire de ’ pe saltea.1 con
curentul respectiv va primi al

care

apoi urmînd 
pentru luptă

doilea avertisment, 
cel al descalificării 
pasivă.

O altă modificare 
regulamentului se referă la des
ființarea deciziei de meci egal. 
In cazul în care doi sportivi ter
mină meciul la egalitate de punc
te, victoria se va acorda celui 
care a acumulat mai multe punc
te tehnice. în caz că egalitatea 
se menține, va primi decizia con
curentul care a executat proce
deul cel mai valoros sau cel care 
a efectuat primul procedeu.

Dacă meciul se încheie la ega
litate 
număr 
2—2), 
cite 4 
în situația înfrîngerii , 
în cazul unei victorii fără puncte 
tehnice, situația avertismentelor 
(2—1) fiind aceea care determină 
învingătorul, cel învins va primi 
4 puncte de penalizare, iar cîști- 
gătorul 3 (ca la o înfrîngere la 
puncte).

Am enumerat numai cîteva din
tre cele mai importante modifi
cări ale regulamentului, cele care 
atrag după sine și însemnate 
schimbări în metodica antrena
mentului sportiv. (M. Tr.)

importantă a

fără puncte tehnice și cu 
egal de avertismente (1—1, 
ambii luptători vor primi 

puncte de penalizare, ca 
prin tuș.

EXTINDEREA GIMNASTICII LA LOCUL
(Urmare din pag. 1) în 

gimnasticii la locul de 
începutul anului tre

prinși peste 21 000 de lucrători 
practicarea 
muncă. La

— directorul C. Talpă și inginerul 
șef D. Țarălungă de la I.M.U. Ba
cău, directorul O. Pascaru și pre
ședintele comitetului sindicatului 
V. Marin, de la Victoria 
etc. Spre sfirșitul anului 
s-a reușit ca la majoritatea între
prinderilor gimnastica să fie prac
ticată atit in schimbul de dimi
neață, cit și in acela de i 
amiază : Confecția, Proletarul 
Partizanul din Bacău, Textila 
huși, C.P.L. Comănești, Salina 
Ocna etc.

Pentru a veni în ajutorul 
structorilor, al organizatorilor gru
pelor și al președinților comitete
lor sindicatelor, în colaborare cu 
C.J.E.F.S. a fost tipărită *o broșură 
care cuprinde un număr mare de 
variante de exerciții pentru dife
rite ramuri de producție, opinii ale 
medicilor și ale altor specialiști, 
exprimate după ce au efectuat stu
dii la unități cu experiență 
practicarea gimnasticii".

2. „Pregătim un schimb de ex
periență în vederea generalizării 
metodelor celor mai bune. Ne în
dreptăm. de , asemenea, atenția 
spre extinderea practicării gim
nasticii și în rindul funcționarilor 
din instituțiile municipiului și ju
dețului".

Bacău 
trecut

după
• Și 

Bu-
Tg.

in-

în

Bujor Mera — Bihor :
1. „în 20 de unități, majoritatea 

din municipiul Oradea, sînt cu-

CONSFĂTUIRE DE LUCRU

de la Consiliul jude- 
al sindicatelor colabora- 

există intre acest organism 
pedagogic orădean în 
și extinderea gimnas- 

la locul de muncă, am solicitat 
univ. 

i de 
ce

Cunoscînd 
țean Bihor 
rea care 
și Institutul 
introducerea 
ticii ._ ___
citeva detalii 
Aurel Encuțescu, 
educație fizică 
ne-ă declarat

„Inițiativa a pornit anul trecut 
cind — conform indicațiilor reieșite 
din Hotorirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
și din planul de măsuri al C.N.E.F.S. 
— in mai multe întreprinderi și in
stituții orădene s-a introdus gimnas
tica la locul de muncă, formă idea
lă, nepretențioasă, de practicare a 
unor exerciții fizice simple, dar foar
te bune pentru organism. S-a hotă- 
rit — de către conducerea Institutu
lui —1 ca studenții din ultimul an să 
devină instructori voluntari ai lucrăto
rilor din unitățile unde s-a introdus 
gimnastica. Totodată, ei au avut obli
gația de a forma, la rindul lor, cite 
unul sau doi instructori în întreprin
derea respectivă.' Acum, cind am a- 
cumulat oarecare experiență, pot a- 
firma că folosul a fost reciproc: stu
denții noștri au luat contact direct 
cu activitatea ce se desfășoară în 
asociații, iar acestea au avui asi
gurat un cadru cdlificat care a în
drumat primii pași ai gimnasticii. 
Sintem hotărîți să continuăm aseme
nea acțiuni".

extinderea 
muncă, am 

tovarășului conf.
, șeful catedrei 
și șport. lată 

interlocutorul : 
a pornit anul 

conform indicațiilor

cut, îh Biroul Executiv al Consi
liului județean al sindicatelor s-a 
stabilit un plan de lucru detaliat.

LA FABRICA DE CONFECȚII 
DIN CĂLĂRAȘI

Una dintre acțiunile inițiate de C.N.E.F.S., în colaborare cu Comisia 
de sport si turism a Consiliului Central al U.G.S.R., a fost, recent, 
organizarea unei consfătuiri de lucru la Fabrica de confecții din Călă
rași. Aici există o bună experiență in practicarea gimnasticii la locui 
de muncă astfel că reprezentanții celor 10 unități din întreg județul 
ezz-b-.-.iu. (directori de întreprinderi, medici, secretari ai comitetelor de 
partid șl ai comitetelor sindicatelor, secretari ai organizațiilor U.T.C, șl 
președinții asociațiilor sportive) au constatat la fața locului urmările 
bune ale acestei modalități de practicare a exercițiilor fizice.

Conducătorii întreprinderilor — în baza unor studii — au arătat ca 
s-a înregistrat o creștere a productivității muncii datorită și practicării 
gimnasticii, fapt evident mai ales în orele de producție de după 
repriză de 5 minute. La rindul lor, toate cadrele medicale au 
acord că se constată o scădere simțitoare a morbidității și, 
numărului de absențe din producție datorate îmbolnăvirilor.

V. VlNTILĂ
instructor central C.N.E.F.S.
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„De ce tocmai fotbalul ?“ — 
întrebarea cea mare după cSi 
„o sută de ani" de duminică, 
documentar demn de „teleenci- 
clopedie“, m-a lăsat, sincer vor
bind, 
după 40 de ani personali de 
fotbal. Nu pot vorbi cu gura 
căscată, așa că mă întreb în 
gînd : chiar, dc .ce tocmai fot
balul ? Să mă bată norocul 
dacă știu.

Toată iarna — cu transmisii
le acestea minunate de rugby 
(sîmbătă am ținut cu france
zii, fiindcă noi i-am 
15—10 și o victorie 
noștri asupra en
glezilor ne ducea 
la o socoteală 
vantajoasă, 
pe termen 
pină la o 
confruntare, 
socotelile i 
joase nu-s de le
pădat niciodată...) 
— toată iarna, cu 
acea „răutate" a 
iubitului prea mult 
înșelat în amor, 
ne-am vorbit de rău 
că uite ce bărbătesc e ____ . .
că priviți Ia șarjele pe 3/<. că 
uite cum nu moare nimeni din- 
tr-o grămadă sau un placaj, că 
voilă cîți oameni se string și 
cu ce bucurie ca să vadă nebu
nia aceea de minge absurdă în- 
tr-un joc cu niște reguli de 
neînțeles (n-ar strica deloc ca 
Groman, altfel în „mină bună", 
să ne explice mai clar și mai 
pe-ndelcte cum e măcar un of
said)... Iertare, iertare, iertare! 
în genunchi mă întorc la Wem
bley și la... Mija. La Naiba cu 
comparațiile ! îndrăgostiții n-au 
dreptul ia comparații. Rugby-ul, 
hochci-ul, baschet-ul, Gațul 
sînt minunați, tot ce-i joacă cu 
mingea e îneîntător, 
Iul... de ce tocmai 
Fiindcă... iar de ce 
Unde apare „fiindcă" 
e amor.

Probabil că nici un sport — 
regulile mai simple ale fotba
lului nu-s un argument, hoche
iul fiind și mai simplu, acolo 
puțind să joci pucul in manti
nelă, ca la „nasturi", și neexis- 
tînd out sau corner, situații

cu gura căscată. Asta,

a-
fie și 

i scurt, 
i nouă 
, dar 
avanta-

a
învins cu 
învinșilor

divizionarelor Acare la fotbal te pot neuraste- 
niza — nici un sport n-a ajuns 
să aparțină într-o atit de mare 
și egală măsură celor ce-1 prac
tică și celor ce-1 privesc. Nică
ieri, în 
osmoza, 
te nu-s 
patetice 
biți", microbiști și jucători, ca 
aici, la noi sau pe Maracana. 
Prea puțini oameni s-ar arun
ca, pe plan mondial, chiar în 
ring, chiar pe gazonul Twicken- 
hamului, să intre într-o gră
madă sau intr-un clinei. Mili
oane se uită și urlă la box sau 

la automobilism. 
Dar parcă numai 
la fotbal, cel din 
tribună e gata să 
sară pe teren, sim
țind că știe tot a- 
tîta dribling cît 
Andrade, Miiller și 
Neagu la un loc. 
Tot globul se pri
cepe la fotbal ; nu 
poți afirma că toți 
ne pricepem la vo
lei. Poate că nu e 

asta e.

nici un sport sudura, 
transferul de sentimen- 
mai puternice și mai 
între spectatori, „chi-

iubirea : 
rugby ul.

dar fotba- 
fotbalul ?

„fiindcă** ? 
— nu mai

drept, dar
Un prieten îmi spunea că du

minică i-au dat lacrimi la „in
vadarea" Wembley-ului, în 
1923... Și mie. „Asaltarea" u- 
nui stadion — țin minte cum 
veneam pe „23 August" cu 
table, de pe la 12.30... — de că
tre zeci de mii de oameni ve- 
niți, ca în gluma celebră, să 
vadă cum 22 de semeni alear
gă după o minge, rămîn o 
imagine nepieritoare a secolu
lui 20. După cum — și aici am 
plins ! — înmormîntarea lui
„Torino" în 1949, cu crainicul 
care citea solemn numele celor 
duși, intr-un doliu național, sau 
stadioanele care ascultau vo
cea lui Busby, pe patul de spi
tal, scăpat cu viață, mesajul lui 
de dragoste către spectatori — 
sînt „nebunii" care n-au altă 
măsură decît veselia delirantă 
a mexicanilor după 1—0 cu Bel
gia...

De ce tocmai fotbalul ? De 
asta. Din cauza omului, a lacri
milor sale de nenoroc și bucu
rie.

NOTĂ

BELPHEGOR
I

0 METODA DE „ÎNTINERIRE"
cum se știe, la fiecare 
de an, Federația de fot-

După 
început 
bal vizează toate legitimațiile ju
cătorilor din cele trei eșaloane. 
O asemenea amplă activitate este 
desfășurată, în aceste zile, de li
nii activiști ai federației, care pe 
lîngă aplicarea ștampilei forului 
de specialitate, confruntă legiti
mația cu fișa existentă la servi
ciul respectiv. Cu acest prilej, ac
tiviștii F.R.F. au făcut o consta
tare surprinzătoare : în cîteva a- 
sociații sportive unii jucători au 
întinerit ! în legitimațiile prezen
tate pentru a fi vizate, din datele 
de naștere, care nu mai cores
pund cu cele înscrise de pe bu- 
...................................... ’ re- 

mai 
dintre

Chimia 
C —

letinul de identitate pe fișă, 
iese că respectivii sînt acum 
tineri I Așa arată 
carnetele prezentate
Oraș
seria
pedo Zărnești (C — a XII-a), cinci 
ale lui Unirea Drăgășani (C

patru 
de

Victoria (Divizia
a XII-a), patru ale lui Tor-

a

JNOSPORT INFORMEAZĂ

Vl-a) și unul al lui S. C. Tulcea 
(Divizia B — seria I). Metoda 
este simplă. Spre exemplu, la car
netele jucătorilor Curea și Marin 
(Chimia) din V.1956 (cum este pe 
fișă) s-a ajuns la VIII.1956 (cum 
arată, acum, data nașterii pe le
gitimație). Deci, s-au mai adău
gat trei linii și respectivii au în
tinerit cu trei luni I De ce ? Măs
luitorii datelor și-au făcut o so
coteală... simplă, aceea de a „în- 
tineri‘ pe unii jucători pentru ca 
să poată avea drept de joc și în 
acest fel să eludeze prevederile 
regulamentare în privința vîrstei 
(la începutul actualei ediții, F.R.F 
a hotărît ca în Diviziile B și C 
să fie folosit un anumit număr 
de juniori și jucători peste 26 
de ani).

Reiese că în asociațiile amin
tite s-a experimentat o nouă me
todă de... întinerire, dar, după 
cum se vede, fără rezultate, 
fiindcă organele de resort au sta
bilit că nu poate fi extinsă.

Credem că federația va lua 
măsuri drastice, pentru ca să nu 
se mai găsească amatori de ase
menea experimente. Și aceasta, 
cît mai curînd I (P. v.).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA: 0 UMf MEDIANĂ
(REMANIATĂ) ÎN CARE SE PUN SPERANȚE

Borsec, marți 4 februarie. Soare, 
dar sînt —10 grade. Pe . o pantă 
a șoselei, grupuri de tineri în 
treninguri și cu căciulițe pe cap, 
coboară în viteză maximă. O dată, 
de două ori, de 15 ori. în cele 
aproape 90 de minute cerute pen
tru efectuarea probei, destui au 
fost cei aflați la odihnă în sta
țiune și care s-au oprit din plim
barea lor pentru a privi sportivii, 
activitatea lor non-stop.

Gerul mușcă zdravăn, dar de 
pe fața celor 20 de tineri transpi
rația curge ca într-o zi fierbinte 
de vară. Din tricouri ies aburi, 
în drum spre vila nr. 35, cartie
rul general al C.F.R.-ului din 
Cluj-Napoca, antrenorul Nicolae 
Sabaslău ne pune în temă cu ca
racterul antrenamentului din di
mineața aceea, cu ceea ce se pre-

dorința de afirmare proprie celor 
tineri se îmbină cu experiența ce
lor mai vîrstnici.

După-amiază, se lucrează in
tens, pe grupe, urmărindu-sș îm
bunătățirea și perfecționarea teh
nicii utilitare, pasa, preluarea, 
trasul la poartă, mai pe scurt 
construcția și finalizarea pe părți 
de echipă. „Punem la puhet felii 
de joc", după cum spunea an
trenorul Sabaslău. „Mai tirziu, 
continua el, vom uni două grupe, 
in dorința de a da cit mai multă 
siguranță jocului nostru, de a 
forma unele circulații tactice de 
bază, proprii formației ceferiste. 
Și asta, în special, datorită fap
tului că, in toamnă, atacul a fost 
deficitar. In schimb, apărarea s-a 
comportat bine. Totuși și apără
torii, în cadrul acestor antrena-

Marți după-amiază, pe stadionul dintre brazi al stațiunii Borsec, fot
baliștii de la C.F.R. sint prezenți la cel de-al 36-lea antrenament 

al lor... Foto : I PAPUC, Cluj-Napoca

conizează pentru după-amiază. Nu 
uită să adauge că întreg lotul este 
deosebit de conștiincios, că „bă- 
trînii" în frunte cu Adam și 
Cojocaru, sînt mereu în frunte, 
nu vor să cedeze asaltului celor

mente, caută să-și îmbunătățească 
dinamica pentru atac".

Pentru retur feroviarii vor pu
tea conta și pe L. Mihai și pe 
Lupu, refăcuți. Mai mult, se pare

VINZAREA BILETELOR PENTRU PRIMA 
PȚIONALA PRONOEXPRES A ANULUI 

3-PRONOSPORT SE GĂSESC DE V1NZARE 
ARE SE POT COMPLETA CU NUMERELE 

PREFERATE

pRflN°EI(PRts

TRAGERII LOTO DIN 31 IANUARIE 1975

2 var. 25% a 50.000 lei și 2 var. 10% a 20.000 lei ; 
cat. 3 : 11.65 a 5.081 lei ; cat. 4 : 25,20 a 2.349 lei ;

at. 6 : 303,55 a 195 lei.
7,923 lei.

L. A : 2 var. 25% a 50.000 lei : cat. B : 3.10 a lir.603 
5 lei ; cat. D : 32.30 a 1.497 lei ; cat. E : 107,25 a 451 

lei ; cat. X : 1.981,95 a 100 lei.
39.264 lei.
îi au revenit următorilor' participant! : Stoenescu 
lășegan Dumitru din Sibiti) Roșu Constantin din 
Covasna.

tineri.
La Borsec se află întreg lotul 

de seniori al feroviarilor, alături 
de care își șlefuiesc pregătirea și 
o serie de juniori, cu toții pro- 
veniți din centrul de la C.F.R.

Sînt prezenți portarii Șt. Mol
dovan, Negrea și Orban, fundașii 
Szoke, Dragomir, Vișan, Roman, 
N. Moldovan și Cojocaru, mijlo
cașii M. Bretan, Lupu, Tasnadi, 
L. Mihai și Pop, atacanții Adam, 
Moga, Tegcan, Soporan, Ciclenean, 
Borbely și S. Bretan. Dintre ei, 
Negrea, Tasnadi, Ciclenean și 
Borbely sînt juniori, cei mai mulți 
„produși" de instructorul sportiv 
Nicolae Chișu, un adevărat desco
peritor de talente. Un lot în care

© ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI •
o Astăzi, la Buzău : GLORIA — 

RUMANIA (juniori). La Buzău se 
dispută, astăzi, întâlnirea dintre divi
zionara B, Gloria , și reprezentativa 
națională de juniori. Partida este 
programată pe stadionul Gloria, cu 
începere de la ora lă

• MÎINE IN GIULEȘTI : RAPID — 
F.C. ARGEȘ. Stadionul din Giuleștl 
iși deschide mîine porțile, pentru 
prima oară in acest sezon, pentru a 
găzdui — cu începere de la ora 15.39 
— întâlnirea amicală dintre Rapid si 
F.C. Argeș. Antrenorii Motroc și Ha- 
lagian vor prezenta în teren cele mai 
bune garnituri.

Divizionara A F.C. Argeș mal are 
în programul său, pînă la reîncepe
rea campionatului, următoarele par
tide de verificare : după meciul cu 
Rapid de mîine, piteștenii vor pleca 
pentru un turneu de două jocuri in 
R.D.G. (9—16 februarie) in organiza
rea lui Chemie Halle ; la 20 februa
rie vor evolua la Pitești în compania 
divizionarei A Minior Pernik (Bulga
ria), iar la 23 februarie este progra
mat meciul cu Metalul Mija, tot l« 
Pitești.

La rîndul lor giuleștenli vor sus
ține, printre altele, miercuri 12 fe
bruarie. la Oradea, o partidă cu lide
ra seriei a IlI-a a Diviziei B. F.C. 
Bihor.

• STMBATA ÎN CAPITALA, pe 
stadionul Triumf, divizionara B Pro
gresul București va juca în compa
nia echipei Tfițimf. Partida ya înce
pe la ora 15.

• DUMINICA, la PLOIEȘTI, for
mația Petrolul va susține un hou joc 
de verificare. De data aceasta Petro* 
Iul va avea ca adversar pe Tractorul 
Brașov. Meciul se va disputa pe te
renul Teleajen, de la ora 11

• LA DROBETA TR. SEVERIN ;
METALUL — JIUL. Continuîndu-și 
jocurile de verificare divizionara A 
Jiul va susține duminică la Drobeta 
Tr. Severin un meci amical cu Meta
lul. în continuarea programului echi
pa din Petroșani mai susține urmă
toarele întâlniri : 12 februarie cu
A.S.A. la Tg. Mureș ; 16 februarie 
revanșa la Petroșani ; 20 februarie, 
la Călan, cu Victoria ; 23 februarie 
cu Lech Poznan ; 26 februarie, cu 
Mureșul Deva, la Petroșani.

• ARBITRII DIN JUDEȚUL PRA
HOVA SE PREGĂTESC INTENS. 
„Cavalerii fluierului" prahoveni, sub 
directa îndrumare a arbitrilor N. 
Cursaru și M. Moraru, se pregătesc 
de trei ori pe săptămînă în vederea 
sezonului competițional de primăva
ră. După fiecare ședință de pregătire, 
urmează o testare teoretică condusă 
de Fm. Vlaiculescu, responsabilul co
misiei tehnice și președintele cole
giului județean. întreg procesul de 
pregătire se desfășoară pe baza tema
ticii primite de la colegiul central, 
urmînd ca. în final, întreg corpul de 
arbitri să fie supus exigentului exa
men al susținerii și trecerii probelor 
de control.

că Lupu va fi utilizat ca mijlo
caș, alături de L. Mihai și Marius 
Bretan. Părerea generală a „sta
tului major" al feroviarilor aflat 
la Borsec este aceea că o astfel 
de linie de mijloc va fi printre 
cele mai bune din țară.

Miercuri dimineața, după încăl
zirea prelungită de fiecare zi, (un 
veritabil mini-antrenament) și mi
cul dejun, o nouă probă deosebit 
de dificilă pentru întregul lot i 
un circuit alcătuit din 20 de exer
ciții, efectuat de trei ori de toți 
jucătorii. După-amiază, meci cu 
formația din Zalău, participantă 
la campionatul Diviziei C. în to
tal, 180—200 de minute de lucru 
zilnic, în care, s-a calculat, fot
baliștii aleargă — la flecare an
trenament — un minimum de 5 000 
de metri. înmulțiți cu cele 64 de 
ședințe de lucru pe care le vor 
face feroviarii pînă la reluarea 
campionatului și ajungeți la fru
moasa sumă de aproximativ 320 
km de alergare cu care vor intra 
în competiție.

Mircea TUDORAN

STEAUA VICTORIOASĂ 
ÎN SIRIA

Echipa de fotbal Steaua București 
și-a început turneul In Siria jucînd 
la Damasc cu formația „Al-Mogazel", 
care activează în prima divizie a 
campionatului. Fotbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(0—0), prin golurile înscrise de Du
mitru și Pan tea.

★
U.T.A. — HONVED BUDAPESTA 

2—3 (1—2). In prima repriză, 
oaspeții au speculat două gre
șeli ale portarului Iorguleseu și 
au marcat prin Welmper (min. 7) 
și .Under (ntiin. 35). In min. 27, 
U.T.A. egalase prin Colnic.

Arădenii au reușit să egaleze din 
nou. Broșovschi maretnd un gol 
foarte frumos, din lovitură liberă 
de la 16 m. (ihin. 59). Clnd toată 
lumea se aștepta ca U.T.A. să pre
ia conducerea, iată că, în final, cel 
care marchează stnt tot jucătorii 
budanestani. autorul golului fiind 
Kocsis (min. 85).

U.T.A. : Iorguleseu — Birău, Ku- 
kla, Poloni. Sima — Domide, Pro
fir. Broșovschi — Axente (Mun
teanul, Colnic, Trandafilon. HON- 
VED : Gujdar — Kelemen, Pancsics, 
Szucs. Vlrac — Pali, Kocsis. Binder 
— Fehervary, Kozma, Welmper 
(Bartoș).

PAVEL ȘODINCA — coresp.

ADEVĂRATELE SCOPURI ALE TURNEELOR
Am 

neele 
dintre 
Zilele 
urma 
primei divizii și pe unele 
campionatul secund efectuînd 
suite de jocuri peste hotare. Alte 
cluburi sau asociații s-au concen
trat asupra organizării, la noi, de 
turnee ale unor echipe de peste 
hotare. în fine, e perioada în care 
verificările efectuate în compania 
unor parteneri din fotbalul nos
tru sînt înlocuite 
reprezentante ale 
alte țări.

Această cale de 
gerea unei forme cît mai ridicate 
prin întîlniri cu 
adversari mai pu
țin cunoscuți, care 
stimulează la o con
centrare mai măre, 
la pregătirea cu 
mai mare atenție 
a unor asemenea 
apariții, e utili
zată de mulți ani. 
sezoaneîe din urmă, 
totuși, pe plan general, o ten
dință de a se efectua cît de cît 
o selecționare a turneelor. E vi
zibilă această dorință a conduce
rilor tehnice din cluburile care 
sînt obligate să efectueze pauza 
conipetițională de iarnă, din sim
pla urmărire a numărului de 
jocuri sau a partenerilor aleși 
de ele.

Trebuie să remarcăm că și e- 
chipele noastre încearcă o îmbu
nătățire a calității turneelor pe 
care le angajează peste hotare sau 
a celor pe care le organizează 
pe stadioanele de la noi. Să fa
cem o comparație între lista echi
pelor care ne vizitau cu 6—7 anî 
în urmă și cea a oaspetelor din 
sezonul trecut sau actual. Acum — 
de pildă — evoluează pe stadioa
nele noastre formații puternice 
precum Honved Budapesta sau

Cernomoreț Odesa, aceasta din 
urmă considerată marea revelație 
a campionatului U.R.S.S. ; iar pe 
agenda viitoarelor vizite găsim 
nume ca Gornik Zabrze, Lech 
Poznan etc. îr> privința turneelor 
peste hotare înregistrăm și aici 
o creștere a valorii partenerilor de 
joc, chiar dacă ea nu s-a produs 
în măsura în care o constatăm 
pentru suitele de jocuri organi
zate la noi. Faptul că multe clu
buri caută perfectarea unor jocuri 
cu formații de recunoscut poten
țial — precum echipele din R. D. 
Germană, Polonia, Cehoslovacia 
etc. — e lăudabil și mulți antre
nori care au efectuat cu echipele 
lor turnee solicitante ne-au vor

bit despre foloa-
i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W sele unor aseme

nea verificări.
Sigur că și cealaltă 

categorie de tur
nee, vizînd jocuri 
în țări cu 
caldă 
mâții

redutabile pot fi 
dar cu condiția ca 

fie privit ca un 
testare a stadiului

Abordarea superficială, 
un simplu divertis- 
întîlnirllor cu parte- 

puțin experimentați, cu 
vizită" mai puțin stră- 
se va transforma în- 
pentru cei care le prac- 
să nu mai vorbim căi 

meciuri echipele

intrat în perioada cînd tur- 
apar pe programul multora 

echipele noastre fruntașe, 
trecute și cele care vor 

văd multe dintre formațiile 
divizii și pe unele din 

secund

cu dispute cu 
fotbalului din

a căuta ațin-

PE TEME
ACTUALE

\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
Numai că, în 

a intervenit.

climă 
dar cu for
mai puțin 
valorificate 
fiecare joc 

prilej de 
de

să 
maximă 
pregătire, 
ca pe 
ment, a 
neri mai 
„cărți de 
lucitoare, 
tr-un rău 
tică. Ca 
în asemenea 
noastre apar ca reprezentante ale 
fotbalului românesc și obligațiile 
lor morale sînt cu totul deose
bite. A juca deci cu toată con
vingerea și într-o totală respec
tare a legilor sportivității repre
zintă datorii de onoare pentru 
fotbaliștii noștri angajați acum 
sau în săptămînile următoare pe 

stadioane din afara hotarelor țării.

Eftimie IONESCU |



ȘEDINJA COMITETULUI PDLITK 
tram Al C.C. AL P.C.R. AU ÎNCEPUT campionatele

®PE SCURT©

(Urmare din pag. 1) ele 
de

că oamenii muncii din țara noas
tră, fără deosebire de naționali
tate, vor milita cu fermitate în 
continuare pentru a da viață isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al partidului, pentru a în
deplini în cele mai bune condiții 
sarcinile economice și sociale ce le 
revin în 1975, că nu-și vor precu
peți eforturile pentru înlăturarea 
lipsurilor și neajunsurilor care 
s-au mai manifestat în 1974, pre
gătind astfel în mod corespunză
tor trecerea la cincinalul 1976—1980.

Este necesar ca ministerele eco
nomice, comitetele județene, muni
cipale și orășenești de partid să 
ia măsuri energice pentru a ur
mări în mod concret, pe fiecare 
întreprindere și produs în parte, 
îndeplinirea ritmică a planului de 
producție la toți indicatorii, pen
tru a asigura îndeplinirea planu
lui de investiții, punerile în func
țiune la termen a obiectivelor 
economice planificate și realizarea 
de către acestea a parametrilor 
proiectați.

Comitetul Politic Executiv sta
bilește ca ministerele, centralele 
și întreprinderile industriale, or
ganele și organizațiile de partid 
să acționeze în continuare pentru 
reducerea cheltuielilor materiale, a 
consumurilor de energie și materii 
prime, pentru ca spiritul de econo
mie să se înrădăcineze temeinic în 
conștiința fiecărui cetățean al patri-

ei noastre, în practica muncii 
zi cu zi a tuturor organelor 
partid și de stat. Totodată, trebuie 
luate măsuri mai hotărîte pentru 
ca întreprinderile economice, fie
care cetățean să participe la co
lectarea tuturor deșeurilor și să 
se asigure valorificarea corespun
zătoare a acestora.

Este necesar să se acorde o 
mare atenție sporirii productivi
tății muncii prin mecanizarea și 
automatizarea proceselor de pro
ducție, asigurarea calificării mun
citorilor. îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei în toate în
treprinderile.

Comitetul Politic Executiv cere 
ministerelor, centralelor și între
prinderilor industriale, tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid 
să manifeste o înaltă responsabi
litate pentru a se asigura cu prio
ritate produsele destinate expor
tului la condițiile tehnice și de 
calitate cerute de piețele externe, 
pentru respectarea întocmai a con
tractelor încheiate cu firmele 
străine.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît să fie dat publicității Co
municatul cu privire 
rea economico-socială 
Socialiste România în

★
Comitetul Politic 

rezolvat, in cadrul ședinței, unele 
probleme din domeniul industriei, 
comerțului exterior și relațiilor 
externe.

Ia dezvolta- 
a Republicii 
anul 1974.

Executiv a
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MONDIALE DE TENIS DE MASA
CALCUTTA, 6 (Agerpres). Joi di

mineața. în fața unor tribune ar
hipline — de fapt, biletele pen
tru toate zilele de concurs au 
fost epuizate cu mult înaintea în
ceperii competiției — în uriașul 
palat al sportului „Netaji" din 
Calcutta, jucători și jucătoare din 
62 de țări ale lumii (număr re-, 
cord) au luat startul în cea de-a 
33-a ediție a campionatelor mon
diale de tenis de masă.

Meciurile primei zile ale între
cerilor pe echipe nu s-au soldat 
cu surprize în partidele din ca
drul primelor două grupe valori
ce. Din păcate, reuniunea inaugu
rală nu a fost favorabilă repre
zentanților noștri. Dacă echipa 
masculină nu putea emite preten
ții în fața puternicei selecționate 
a R.P. Chineze, formația femi
nină avea șanse aproximativ ega
le în disputa cu Iugoslavia, pe

însă cu 3—1 : 
1—2 (22, —11, 

— Palatinus

care a pierdut-o
Moldovan — Korpa 
—15), Alexandru
2—1 (—22, 14, 14), Alexandru, Mol
dovan — Palatinus, Korpa 1—2 
(—14, 8, —9), Moldovan — 
tinus 0—2 (—10, —15) ;
— România 3*—1. Alte
tate ! BĂRBAȚI, grupa A 
dia — Danemarca 5—0,

■ Pala- 
Anglia 
rezul- 

: Sue- 
Ceho- 

slovacia — Franța 5—3, R.F. Ger- 
sud 5—1 ; 
— Româ- 

România 
India 5—1, Iugo- 

5—2,

mania — Coreea de 
grupa B : R.P. Chineză 
nia 5—0, Ungaria — 
5—1, Japonia 
slavia — Indonezia 5—2, Un
garia — Anglia 5—2 ; FEMEI, 
grupa A : Coreea de sud — India 
3—0, Ungaria — Indonezia 3—0, 
U.R.S.S. — Franța 3—1, Cehoslo
vacia — Suedia 3—2, grupa B : 
R. P. Chineză — Bulgaria 3—0, 
Japonia — Polonia 3—0, R.F. Ger
mania — Anglia 3—2.

BASCHET a în competiția mas
culină de baschet pentru Cupa Cu
pelor Steaua Roșie din Belgrad a 
învins cu 97—79 (50—42) formația
spaniolă Juventud Badalona. La Bo
logna, formația italiană 
dispus cu 81—78 (46—44)
Jugoplastika. Echipele 
(Franța) și Spartak Leningrad au 
terminat la egalitate 60—60.

într-un meci retur, contînd pentru 
Cupa campionilor europeni, echipa 
masculină Racing Malines (Belgia) 
a întrecut cu 108—80 (52—33) forma
ția cehoslovacă Slavia din Praga. • 
în competiy# feminină pentru cupa 

Liliana Ronchelti" ; Levski Spar
tak Sofia — Spartak Leningrad 
55—85 (31—47) ; Spartak Leningrad
cîștigase și prima partidă ; Minior 
Pernik (Bulgaria) 
Belgrad “
obținut 
cele două partide, 0 în ..Cupa Ko- 
raci“ : Antibes — ISP Roma 98—7:) 
(46—36), Bosna Sarajevo — Barcelona 
81—73 (34—34).

BOX. a Meciul pentru titlul mon
dial la cat. mijlocie dintre france
zul Max Cohen și columbianul Ro
drigo Valdes, campionul lumii (ver
siunea WBC), a fost amînat pentru 
începutul lunii aprilie. întîlnirea va 
avea loc la Grenoble. 0 Fostul cam
pion de box la cat. grea, Joe Fra
zier * * _ . ‘ ’
ger, primind in acest scop o Been-

Virtus a 
de echipa 
Le Mans

Steaua Roșie
87—67 (41—47) ; Minior a

cel mai bun coșaveraj în

a devenit propriul său mana-

Marin Iordan învingător 
în concursul atletic de la Budapesta

Alte rezultate din concursul 
atletic de sală de la Budapesta : 
greutate B : MARIN IORDAN
(ROMANIA) 17,80 m ; greutate

Una din organizațiile boxu
lui mondial (W.B.C.) a anun
țat prin președintele său Ra
mon Velasquez că 
noaste 
titlul 
grea « 
turii i 
gerul 
Această întîlnire 
fășura la 24 
veland (Ohio). 10 din cei 16 
membri ai acestui for au vo
tat împotriva recunoașterii 
oficiale a partidei Clay—Wep- 
ner.

nu
: oficial meciul 

mondial la 
dintre deținătorul 
Cassius Clay și 
său Chuck 

se 
martie

recu- 
pentru 

categoria 
cen- 

șalan- 
Wepner. 
va des- 
la Cle-

5.

BASEL NĂSTASE DEBUTEAZĂ CU 0 VICTORIE RAPIDĂ

F : Adam (R.D.G.) 19,85 m : 3 000 
m : 1. Straub (R.D.G.) 8:00,6..., 4. 
Șandru (România) 8:22,4 ; triplu ! 
1. Cziffra (Ungaria) 15,77 m.
Bedrosian (România) 15,20 m ; 800
m : Savici (lug.) 1:50.9 ; înălțime : 
1. Bielschmidt (R.D.G.) 2,1& m..., 
3. Cîrstea (România) 2,05 m : 200 
m F : Stecher (R.D.G.) 24,3 ; 60 m : 
Stecher 7,3 ; 800 m F : Pohland 
(R.D.G.) 2:C6,4.

ZURICH, 6 (prin telex), 
butul lui Ilie Năstase 
internațional de tenis de 
sel (Elveția) a coincis 
torie rapidă — în 45 
— în fața ex-campionului 
Jan-Erich Lundquist. Aproximativ 
2 000 de • eciatori au ținut să
. .........~ ..... —................ .... ->---------------“

în

cu 
de

— De- 
turneul 
la Ba- 
o vic- 
minute 
suedez

asiste la prima apariție în con
curs a asului român al rachetei 
și ei au fost răsplătiți printr-un 
spectacol de calitate, în care con
tribuția majoră a revenit, desi
gur, lui Năstase El a terminat 
învingător cu 6—2, 6—1.

în celelalte partide din „optimi",

R.P. POLONĂ

care au figurat pe programul zi
lei, nu s-au produs surprize. Ceho
slovacul Jiri Hrebec a dispus cu 
6—3, 7—6 de Jacek Niedzwiedzki. 
Apoi, columbianul Jairo Velasco 
l-a învins, la mare luptă, pe 
Doug Crawford (S.U.A.) : 7—6, 
6—7, 6—1. Tenismanul american 
eliminase, în turul anterior, pe 
Davis-cupmanul cehoslovac Fran
tisek Pala, la scorul de 6—3, 6—4. 
Un alt rezultat, din 16-imi, care 
merită menționat : Peter Kande- 
ral (Elveția) — Nikola Spear (Iu
goslavia) 6—4, 6—4.

Primul turneu din cadrul „Cir
cuitului european" de sală se în
cheie duminică.

TURNEUL FEMININ
DE HANDBAL DE LA CHEB

PR AGA 6 (Agerpres). — Tur
neul internațional feminin de 
handbal care se desfășoară în lo
calitatea Cheb a programat alte 
trei partide. Echipa Iugoslaviei a 
învins cu scorul de 12—8 (5—3) se
lecționata secundă a României. 
Ungaria a întrecut cu 12—9 (9—4) 
echipa Poloniei, iar Cehoslovacia a 
dispus cu scorul de 18—9 (5—3) 
de formația Bulgariei.

tă eliberată de comisia de box a 
statului Pensylvania. Frazier și-a a- 
menajat o sală proprie la Philadel
phia, unde se ocupă de pregătirea 
unor boxeri tineri : ..greul" Duane 
Bobick. neînvins după 32 de me
ciuri. și „mijlociul" Willie Monroe. 
După cum se știe, Joe Frazier îl 
va întîlni, la 2 martie, la Melbourne, 
pe Jimmy Ellis. „ Camniomil eu
ropean de box profesionist la cat 
grea, englezul Joe Bugner. a accep
tat să-și pună titlul în ioc in fata 
italianului Dante Cane la 1 martie, 
la Bologna.

BIATLON • Proba de 20 km fond 
din cadrul concursului internațional 
de la Urnerboden (Elveția) a fost 
cîștigată de italianul Ernesto Bet- 
haz, cu timpul de 1 h 45:10 și 1 
min. penalizare. Pe locurile urmă
toare : vest-germanul Franz Watz.in- 

francezul 
(5).

ger — 1 h 47:17 (5) și
Cruet Mathon — 1 h 48:52

C.I.O.

ZBOR DE LA TRAMBULINA

Schiul polonez posedă cițiva excelen(i săritori de la trambulină. 
Hecent, in concursul de la Malince, unul dintre consacrata acestei probe, 
schiorul Stanislaw Bobak (W.K.S. Zakopane) a reușit un salt de 99 m, 
ceea ce reprezintă un nou record al trambulinei. Iată-l pe proaspătul 
performer, felicitat de antrenorul său, Jan Furman.

R.P. ALBANIA

TIRUL, SPORT IUBIT DE TINERET
Tirul este unul dintre sportu

rile cele mai populare în Alba
nia. Peste 30 de echipe participă 
cu regularitate la competițiile de 
mare amploare, ba ultima ediție a 
campionatului țării, cele mai mul
te titluri au fost cucerite de spor
tivii cluburilor „17 Nandori", 
„Dajti“ și „Partizan". Din 1965, se 
organizează anual și campionatul 
juniorilor, 
8 ori de echipa 
o dată de 
tari".

Printre 
află cițiva 
națională : 
sportului și 48 de maeștri ai spor
tului. Printre cei mai cunoscuți și 
reputați trăgători se numără Be- 
qie Kosova — recordman al țării 
și locul 7 anul trecut la campio
natele internaționale ale României

cucerit pină acum de 
.17 Nandori“ și cite 

„Luftetari“ și „Flamur-

trăgătorii albanezi se 
de certă valoare inter- 
doi maeștri emeriti ai

la proba dă 60 f culcat și Ermira 
Dingu care a obținut locul 4 în 
proba feminină la aceeași compe
tiție. în 1972, sportivii albanezi au 
participat pentru prima oară la O- 
limpiadă : la armă de calibru mic, 
poziția culcat. Ishal Kosova a o- 
cupat un loc (22) în primul sfert 
(101 concurenți). iar Fatos Pilkati 
s-a clasat al 24-lea la pistol liber, 
în același an olimpic, cu ocazia 
campionatelor europene de juniori 
de la Eskilstuna (Suedia), Fatmir 
Dule a obținut locul 4 la 60 
cat.

Succesele sportivilor, ale 
torilor Albaniei populare se 
resc grijii permanente pe care sta
tul o acordă acestui sport. în Al
bania există azi numeroase poli
goane moderne de tir, unde sute 
de tineri își desăvîrșesc pregătirea.

f cul

trăgă-
dato-

INCERTITUDINILE CONTINUA

Milano are șanse mai
MILANO, 6 (Agerpres). — Vice

președintele federației de șah a 
Italiei, Nicola Palladino a decla
rat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că orașul Milano are o 
șansă de 70 la sută de a orga
niza meciul pentru titlul mondial 
dintre Robert Fischer (S.U.A.), 
campionul lumii și șalangerul său

SUPERIORI

bune decît Manila?
Anatoli Karpov (U.R.S.S.), Palla
dino
bile de a organiza mult aștep
tatul 
nila.
de Mexico are cele mai puține 
șanse, fiind situat la o altitudine 
ce ar putea afecta comportarea ce
lor doi jucători.

a arătat câ șanse aprecia-

meci are și orașul Ma
in schimb, orașul Ciudad

JOC,

Comisia executivă a 
se va întruni la Lausanne în 
zilele de 20—22 februarie, sub 
președinția lordului Killanin. 
Pe ordinea de zi figurează 
dificultățile Comisiei de orga
nizare a J.O. de la Montreal, 
problema 
zieni și 
regionale. La sediul C.LO. au 
fost primite între timp 4 ce
reri de adeziune, din partea 
comitetelor olimnice naționa
le din Andorra, Angola, Insu
lele Cayman și Cipru,

sportivilor rhode- 
problema Jocurilor

CICLISM • ,.Turul Sardiniei" va
avea Ioc între 22 și 26 februarie. 
Printre participant : belgianul Eddy 
Merckx.

HOCHEI 0 Continuîndu-și turne
ul în Europa, reprezentativa .Japo
niei a evoluat in localitatea Tilburg, 
in compania selecționatei Olandei, 
pe care a învins-o cu 6—3 (1—0,
3—2. 2—1). prin golurile înscrise de 
Wakabayashi (2). Iwamoto, Sahurai, 
Itoh și Hilcigi. Punctele gazdelor au 
fost marcate de Krikke, De Cloe și 
Jeilema.

FOTBALIȘTII SCOȚIENI
N-AU REUȘIT DECIT UN EGAL (1-1) LA VALENCIA!

în
eu-

Primul meci al acestui' an 
actuala ediție a campionatului 
ropean de fotbal s-a desfășurat 
miercuri seara, la Valencia, între 
reprezentativele Spaniei și Sco
ției. întîlnirea, care a avut Ioc pe 
stadionul arhiplin din localitate 
(peste 60 000 de : spectatori), 
cheiată', 
galitate 
interes 
vedere, 
această 
reprezentativa României.

Din capul locului, după felul 
în care s-a desfășurat partida, se 
poate spune că rezultatul de 1—1 
îi dezavantajează pe scoțieni. Co
mentatorul „Agenției ~ 
Pressed menționează că 
mai multe și mai clare au fost 
de partea oaspeților, care au fost 
net superiori 
dere tehnic, 
deziluzionat 
repriză, cînd 
inexistent. Este elocvent faptul că 
primul șut al spaniolilor pe spa
țiul porții a fost executat doar în 
minutul 43 ! După schimbările e- 
fcctuate, gazdele au devenit mai 
incisive și, profitînd de scăderea 
potențialului fizic al adversarilor,

în- 
după cum se știe, la e- 
(1—1), a suscitat un mare 
și din punctul nostru de 
dat fiind faptul că din 

grupă, a 4-a, face parte și

France 
ocaziile

și din punct dc ve- 
Echipa Spaniei a 

îndeosebi în prima 
atacul a fost practic

au reușit să 
meciului, 
poarta lui Iribar, fără succes însă.

Jocul a 
ternic atac al scoțienilor pe stînga. 
Hutchinson 
nu a putut reține, a respins pînă 
la JORDAN, / 
cu capul în poartă, 
nutul 1 și scoțienii 
deplasare, cu 1—0 ! 
mătoare au arătat 
de joc a britanicilor, care, avînd 
în Hremner un excelent coordona
tor, au manevrat, neobosit, pe tot 
terenul, au trecut din apărare în 
atac, dar aceste acțiuni 
nefinalizate în preajma 
teriorul careului de 16 
niolii au acționat 
mici de teren dar calitățile lor 
de altădată — viteză, driblinguri 
derutante — nu au fost puse în 
valoare.

După pauză, jocul a devenit mai 
rapid și cei care au inițiat, un 
timp acțiuni ofensive mai incisive 
au fost jucătorii spanioli. După 
cîteva atacuri neizbutite, gazdele 
egalează în min. 66 : Mcgido trage 
puternic, portarul Harvey este bă
tut și scoțianul Buchan respinge 
balonul cu mina ! Arbitrul indică

egaleze. Tn finalul 
scoțienii au asaltat

debutat cu un pu

a tras, Iribar, care

și acesta a reluat, 
Era doar mi- 
conduceau, în 
Minutele ur- 

o mare poftă

pe

au rămas 
și în in-
m. Spa- 
porțiuni

lovitură de la 11 m, dar 
consultării cu arbitrul 

care văzuse că balonul 
și a-

ambele echipe 
dar nu o reu- 
în ultimele mi

au fost

mai întii 
în urma 
de linie, 
depășise linia porții, revine 
cordă direct gol.

După egalare, 
forțează victoria, 
șese, cu toate că,
nute, fotbaliștii insulari 
mai aproape de înscrierea golului.

Arbitrul belgian Delcourt a 
condus formațiile :

SPANIA : Iribar — Sol, Benito, 
Camacho, Costas (Migueli) — Cla- 
ramunt, Villar, Ascnsi — Quini, 
Garate (Megido), Rexach.

SCOȚIA : Harvey — Jardine, 
Buchan, McQueen. McGrain — 
Bremner, Burns (Wilson), Dalglish 
— Cooke, Jordan (Parlane), Hut
chinson.

*
TURNEE INTER- 
Sel. Algeriei. — 
2—0 ; Hamburger 
Amsterdam 2—1 ;

MECIURI ȘI 
NAȚIONALE.
Spartak Varna 
S. V. — Ajax
Italia — Iugoslavia 0—4 ! (echipe 
de tineret) ; în turneul de juniori 
de la Viareggio : Lazio — Fioren
tina 1—0, Kickers Offenbach — 
Dukla Praga 5—4 ; în C.E. (ti
neret) : Țara Galilor — Malta 4—0.

Lcdacțla și administrata s București, str. V. Conta ur. 16 5 tel. centrală 11.10.05 ; secția coresp. 11.51.00 ; Interurban 12 și 286 ; telex ; 11180 sport r. Tiparul 1. P. „Informajia" București 10 366


