
NICOLAt CEAUȘESCU,
Consfătuirea cu activul de partid 

și cadrele de conducere din agricultură

din piscicul-

inițiativa se
al partidului,

și-a încheiat
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
au participat vineri, 7 februarie, 
la ședința de închidere a lucră
rilor Consfătuirii cu activul de 
partid și cadrele de conducere 
din agricultura de stat și coope
ratistă, din cercetarea științifică 
agricolă, din domeniul îmbunătă
țirilor funciare și 
tură.

Organizată din 
cretarului general 
consfătuirea a marcat — prin im
portanța problematicii abordată, 
prin spiritul de înaltă răspundere 
ce a caracterizat dezbaterile sale, 
prin conținutul documentelor adop
tate — un eveniment de seamă în 
viața celor ce muncesc pe ogoare, 
a întregului popor.

...Este ora 9,00. Mii de oameni 
ai muncii, aflați pe platoul din 
fața pavilionului expozițional, 
■ntimpină cu vii și puternice 
aplauze sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La intrarea în sala consfătuirii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat, sînt salutați cu entuziasm. 
Sub imensa cupolă răsună însu
flețite aclamații pentru Partidul 
Comunist Român și secretarul săuComunist Român 
general.

De la tribuna 
varășul Nicolae Ceaușescu răspun
de cu căldură ovațiilor mulțimii.

împreună cu secretarul 
ral al partidului, în 
diul consfătuirii iau loc 
rășii : Manea Mănescu, 
Ceaușescu, Emil Bobu, 
Burtică, Gheorghe Cioară, 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu. Virgil Tro- 
fin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Vasi- 
le Vîlcu, Ștefan Voitec.

Deschizînd ședința de diminea-

prezidiului, to-

genc- 
prezi- 
tova- 
Elena 

Cornel
Lina

MANIFESTĂRI SPORTIVE
IN iNTlMPINAREA ALEGERILOR

AA

zile premergătoare im- 
eveniment politic de 

— alegerile de deputați

In aceste 
portantului 
la 9 martie 
în organul suprem al puterii de 
stat ți în consiliile populare — în 
întreaga țară sînt organizate ac
țiuni și competiții sportive oma-
BOGAT PROGRAM DE ACȚIUNI ÎN SECTORUL I AL CAPITALEI

In sectorul 1 ol Capitalei, prin colaborarea strînsă dintre Consiliul pentru educație 
fizică si sport. Comitetul U.T.C., Consiliul sindicatelor, organizația pionierilor și Inspec
toratul școlar, a fost alcătuit un program comun de manifestări sportive in cinstea ale
gerilor de la 9 martie, manifestări aflate in plină desfășurare.

Astfel, turneul de sah, care a fost găzduit de sălile C.E.F.S. și M.I.C.M.G., pro
gramează astăzi. începînd de la ora 17. ultima rundă. Tot az>. >n aceeaș, salo 
M.I.C.M.G., din Calea Victoriei 193, cu începere de la ora 14, se va disputa un con
curs de tenis de masă, cu participarea a 3 echipe. începînd de duminica, la fiecarersfir- 
șit de săptămină (pină la 2 martie) sînt programate in sala Școlii generale nr. 10 din 
str. Garibaldi întreceri de volei, la care vor participa 8 echipe reprezențind d'ferite 
întreprinderi șî instituții din sector. Tot in această dum.mca, in cursul dimineții, la pa
tinoarul Floreasca, va avea loc un concurs de patina). O saptamma mai tirziul vafi 
organizată fa Predeal o întrecere de schi și săniuțe cu participarea elevilor școlilor 
din sector pe două categorii de vîrstă : 6-10 ani și 11—14 ani.

Una dintre cele mai otractive acțiuni înscrise in programul amintit s va arosuma 
duminică 9 februarie. Este vorba de marele cros, cu plecarea la ora 9 din,ața Pola
tului Telefoanelor, la care vor participa numeroși tineri ș- tinere din întreprinderile, 

St'1Uin'sfîrșit',C^nleproaCrlamU mai este prevăzută ..Cupa 9 martie" la fotbal, alcorei start 
se va da duminică 16 februarie, finala urmind a se disputa in ziua de 2 martie.____

In paralel cu _
serie de alte competiții dedicate Zilei feroviarilor.

• în sala Liceului „Mihai Emi- 
nescu“ din Buzău s-a desfășurat 
un interesant concurs de tenis de 
masă, dotat cu „Cupa alegătoru
lui". Trofeul a revenit talentatei 
jucătoare Rodica Gagu (Lie. „B. P. 
Hajdeu"). Pe locurile următoare 
s-au clasat Simona Petrescu (Lie. 
„Mihai Eminescu") și Lucian Sipoș 
(Șc.

:e prevăzută ,,<-upu r —
o 10 reoruorie, finolo urmind ă se disputa in ziua de 2 martie, 
aceste acțiuni dedicate alegerilor de la 9 martie, vor fi organizate o

gen. 111
D. SOARE, coresp.

La Reșița, sportivii popicari 
echipele de performanță lo- 
s-au întrecut într-un concurs 

„Cupa deputatului". La 
victoria a revenit lui

din 
cale 
dotat cu 
masculin, <.
Petru Preda (Olimpia) cu 890 p d, 
urmat de Axente Robu (865 p d) 
și Augustin Midric (859 p d) — 
de la același club. La fete, a cîști- 
gat Maria Stanca cu 427 p d, ur
mată de Mariana Manea cu 427 
p d și Elisabeta Olsevschi, 418 p d 
— toate de la C.S.M

D. PLAVITU, corcsp.

• In organizarea C.J.E.F.S. și 
Consiliului pionierilor din jude
țul Harghita, pe patinoarul natu-

ieri lucrările Nr, 7953 =

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,UNiD-VĂțTOATE ȚĂRILE,UNiP-VA' A (Mmortul
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ASTĂZI, ÎN „CUPA CUPELOR" LA VOLEI FEMININ
ță, tovarășul Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Academici de Științe 
Agricole și Silvice, a spus :

„îmi revine deosebita cinste și 
onoare de a saluta cu bucurie și 
căldură prezența la consfătuirea 
noastră, care întrunește aproape 
8 000 de cadre din agricultură, a 
celui mai iubit și devotat fiu al 
poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
România !“ 
ovații).

Au început, apoi, dezbaterile în 
plen.

în pauza lucrărilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a purtat discu
ții cu numeroși participanți la 
consfătuire.

După reluarea ședinței, în aplau- 
uralele celor prezenți, a 

tovarășul NICOLAE

I
I
I

secretar general al 
Comunist Român, pre-
Republicii
(Aplauze

Socialiste 
puternice,

I
I

secretarului general 
Subliniată în repc-

zele și 
luat cuvîntul 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea 
al partidului, 
tate rînduri cu puternice aplauze, 
cu ovații îndelungate, a găsit un 
profund ecou în inima și conștiin
ța participanților, o caldă și de
plină aprobare.

Participanții au adoptat, în una
nimitate, pe baza concluziilor se
cretarului general al partidului, 
a propunerilor făcute în cadrul 
dezbaterilor, Chemarea consfătuirii 
către toți oamenii muncii 
agricultură, care va fi dată 
blicității.

Cei prezenți — și prin ei 
treaga noastră țărănime — și-au 
reafirmat hotărîrea de neclintit 
de a milita cu fermitate pentru 
înfăptuirea politicii partidului, a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
acționînd cu energie, alături de 
clasa muncitoare, de toți cetățe
nii patriei, indiferent de naționa
litate, la transpunerea în fapt a 
Programului partidului, care des
chide în fața națiunii perspectiva 
luminoasă a edificării socialismu
lui și comunismului în România.

întreceri la tenis de 
șah, volei, box și

I
I
I

giale. JCrosuri, 
masă, popice, 
hochei pe gheață, iată citeva din 
manifestările în legătură cu care 
am primit relatări de la corespon
denții noștri.

ral din 
fășurat 
gheață,

comuna Ciumani s-a des- 
un turneu de hochei pe 
la care au participat 9

DEVIZA TIMIȘOAREI FOTBALISTICE:

„VREM O ECHIPĂ MARE!
Am deschis ușa clubului Poli

tehnica Timișoara în dimineața 
meciului cu Honved Budapesta. 
Orașul era împînzit cu afișe 
anunțînd evenimentul, la sediu 
era un freamăt surd, un zumzet 
mocnit, se vindeau bilete, se îm- 
părțeau dispoziții, se discutau 
șansele de după-amiază. O voce 
ie acoperă pe celelalte, se rosteș
te în pîlnia telefonului numele lui 
Dembrovschi, aplecăm urechea și 
surprindem următoarea frîntură 
de conversație : „Alo, Dembrov-

Antrenament in familie al dinamovistelor... Blocajul alcătuit din Mariana 
Ionescu și Helga Bogdan este prompt la atacul Venerei Hoffmann

I

Vicecampioana țării la volei fe
minin, Dinamo București, susține 
astăzi, de la ora 18, în sala din 
Șos. Ștefan cel Mare, partida tur 
din cadrul „Cupei cupelor". întîl- 
nind echipa Traktor Schwerin 
(R. D. Germană). Un meci impor- 

echipe sătești. Trofeul a revenit 
echipei locale, urmată de forma
țiile din Mădăraș și Lăzarea.

V. PAȘCANU, coresp.

• A. S. Constructorul Brăila a 
inițiat o competiție de volei do
tată cu 
tiție la care, 
ganizatoare, 
divizionarele 
torul, 
toare 
care

,Cupa 9 martie", compe- 
în afara echipei or- 
au
B 
și I.C.I.M. Invingă- 

Constructorul Brăila, 
nu a pierdut nici un meci.

Tr. ENACHE, coresp.

mai luat parte 
brașovene Trac-

c.s.u.
a ieșit

• Elevii celor 4 licee din 
' Caransebeș și-au disputat „Cupa 
deputatului" la șah pe echipe. Pri
mele clasate : feminin : 1. Liceul 
pedagogic (5 p), 2. Lie. nr. 1 (5 p), 
3. Lie. metalurgic (4 p) ; mascu
lin : 1. Liceul nr. 1 (6 p), 2. Lie 
pedagogic (5 p), 
tier (4 pi

N. MAGDA, coresp.

3. Lie. fores-

tratament rigu- 
ne gînd'm că 
liderul grupării 

transferați la

un
Și 

este 
noi

schi, ai fost Ia spital ?... Da ? E 
bine ? Perfect !“. Aflăm că pe 
Dembrovschi îl încearcă, din cînd 
în cînd, mici crize reumatice și 

%eă urmează
ros, intensiv.
Dembrovschi
de jucători
„Poli", mai aflăm că Angliei este 
accidentat, că Decu Crîngașu mai 
are o restanță de 2 kg de care 
trebuie să se debaraseze. Mai 
știm, de asemenea, că pe Istră- 
teseu nu se poate deocamdată 

tant pentru voleibalistele dinamo- 
viste 
turneul 
portant, 
care îl 
pind în
velor maestre! emerite a sportu
lui Doina Ivănescu de a se nu
măra, ca și anul trecut, printre 
finaliste.

care țintesc calificarea în 
final al competiției. Im- 
deoarece de rezultatul pe 
vor înregistra astăzi de- 
mare măsură șansele ele-

A DEVENIT HOTĂRÎTOR
Nu a constituit pentru nimeni 

o surpriză maniera categorică în 
care echipa feminină de baschet 
Politehnica București a învins pe
B. S.E. Budapesta, în meciul dis
putat joi seară în sala Floreasca, 
în cadrul sferturilor de finală ale
C. C.E. Intr-adevăr, după vic
toria obținută la Budapesta, la 
Sportcsarnok (87—77), succesul 
campioanelor României era previ
zibil, chiar la un scor net, și a- 
ceasta nu numai prin prisma re
zultatului favorabil din deplasare, 
ci datorită excelentei forme spor
tive manifestate în cursul acestui 
an de către baschetbalistele de la 
Politehnica. După o perioadă în 
care insuficienta coeziune dintre 
formația veche și jucătoarele noi 

conta, el, șatisfăcîndu-și stagiul 
militar. Și avem, așa, un fel de 
gust amar, nu cumva eforturile 
de a clădi o nouă echipă se lo
vesc de obstacole dificile și an
tipatice, nu cumva toate sacrifi
ciile sînt lipsite de acoperirea 
scontată ? Meciul cu Honved era 
chemat să dea un răspuns...

Ion CUPEN

(Continuare in pag. 4—5)

în vederea partidei cu Traktor 
Schwerin, dinamovistele au efec
tuat pregătirile de rigoare, atît 
sub formă de antrenamente, cît și 
prin jocuri de verificare. Din lo
tul de care dispune acum Dinamo 
— și care este mai valoros și mai 
numeros decît anul trecut — va 
lipsi doar Venera Hoffmann, ușor 
accidentată în cursul unui antre
nament. Celelalte jucătoare : Ma
riana Ionescu. Constanța Dincu- 
liță, Gabriela Popa, Helga Bogdan, 
Emilia Stoian, Alexandrina Con- 
stantinescu (ce vor forma, după 
toate probabilitățile, sextetul de 
bază), Maria Dobrogeanu, Irina 
Petculcț, Marilena Grigoraș, Ma
riana Chinta, Eugenia Milencu și 
Ioana Șiclovan sînt în plenitudi
nea forțelor și se așteaptă de la 
ele un randament corespunzător.

Echipa oaspete este remarcabilă 
îndeosebi prin vigoarea fizică și 
tinerețea jucătoarelor, prin forța 
atacului și tenacitatea în apărarea 
din linia a doua. Pentru a-și asi
gura un succes cît mai net, care 
să dea certitudini pentru meciul 
retur (15 februarie), dinamovistele 
trebuie să exploateze la maximum 
superioritatea tactică, jocul com- 
binativ, pentru a evita și blocajul 
înalt al adversarelor.

Traktor Schwerin a sosit de 
joi seara în Capitală și a efec
tuat antrenamente în sala care va 
găzdui întîlnirea. Meciul va fi 
condus de arbitrii internaționali 
Gyula Pecsi (Ungaria) și Bojidar 
Papantacev (Bulgaria).

se făcuse simțită în evoluție șî 
în rezultatele obținute, Politeh
nica a izbutit să iasă din impas 
și să practice un baschet modern, 
în care agresivitatea în apărare, 
rapiditatea, claritatea șî efica
citatea acțiunilor ofensive au avut 
rolul de bază în obținerea succe
selor în C.C.E. și în disputele 
Diviziei A. Rămîne ca și de a- 
cum înainte studentele să mani
feste aceeași seriozitate și con
știinciozitate în pregătire, pentru 
a putea face față cu succes vii
toarelor meciuri, dintre care cele 
cu GEAS Sesto San Giovani (13 
februarie la București, 20 februa
rie în deplasare) au devenit cele 
mai importante. Intr-adevăr, prin 
surprinzătoarea victorie 
trată ----- *
Italiei 
50), în 
C.U.C., 
rență 
puncte

’ ! înregis- 
joi seară de campioanele 
la Clermont-Ferrand (51— 
fața campioanei Franței —• 

, ele au totalizat o dife- 
în minus de numai 10 

,_____ ; (scorul general de 110—
120), menținîndu-și astfel șansele 
de calificare în cazul unui suc
ces asupra Politehnicii. în această 
situație, Politehnica, GEAS și 
C.U.C. s-ar afla la egalitate de 
puncte si decisiv ar fi coșavera- 
jul direct. Or, o diferență de 
șapte puncte în favoarea GEAS- 
ului ar consemna următorul coș- 
averai direct : C.U.C. +7, GEAS 
—3, Politehnica —4, ceea ce ar 
aduce calificarea formațiilor fran
ceză și italiană în _ semifinale. 
Dar, avem încredere în capacita
tea de mobilizare a campioane
lor României, în puterea lor de

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 7-a)



O ZI DE NEUITAT „PICTORUL 
SPORTULUI"

Știați ? în echipa divizionară A 
de popice Rafinăria Teleajen din 
Ploiești activează trei frați. Este 
vorba de Gheorghe, Stelian și 
Costantin Silvestru. Și toți trei 
joacă la nivel de mare perfor
manță ! De altfel, sportul popi
celor are tradiție în familia Sil
vestru. Cei trei frați au îndrăgit 
acest sport, au învățat abecedarul 
tehnicii lansării bilei de textolit, 
de la tatăl lor, Minea Silvestru, 
care pînă acum doi ani juca și 
el în echipa divizionară ploieș- 
teană alături de fiii lui. Acum, 
întrucît regulamentul campiona
tului fixează ca vîrstă limită pen
tru bărbați 50 de ani, el nu mai 
activează, dar n-a părăsit spor
tul îndrăgit de toată familia, con
tinuă să fie prezent pe arena cu 
pistele de bitum ca antrenor.

Cît de bine i-a învățat 
Minea" pe băieții ~x
popice ? La această 
pund performanțele fraților Sil
vestru. Cel mai mare dintre el, 
Gheorghe (29 ani) — de profesie 
electrician — este maestru eme-

t „nea 
lui să joace 
întrebare răs-

K. 0.!

sportului și face parte din 
României, campioană mon- 
titlu cucerit în 1974 în

rit al 
echipa 
dială,
R. F. Germania. Cel mijlociu, Ste
lian (24 ani) — lăcătuș — este 
om de bază în echipa Rafinăriei 
Teleajen, bine cotată de ani de 
zile în Divizia A. în acest cam
pionat, el este creditat cu un 
rezultat foarte bun, 918 p d, ob
ținut în deplasare. Mezinul, Con
stantin j 
nic —, este un jucător cu pers
pective și recent a fost selecțio
nat în

Deci,
de... familie. (T.

Un pictor italian contemporan, 
Corrado Cagli — care a expus de 
curînd la „Terrazza Martini'* din 
Milano o suită de opere grafice 
inspirate din lumea fotbalului 
sub titlul „La moviola", sugerînd 
descompunerea mișcării în ima
gini înlănțuite — făcea următoa
rea observație i „Sportul 
privit dinăuntru ; din 
sa trebuie redat tot ceea 
este aparent. De altfel,

(22 ani) lăcătuș-meca-

lotul național de juniori, 
o frumoasă performanță

R.).

Un fotbalist ca Angel lordănescu nu se emoționează cu una, cu două! 
L-ați văzut, de altfel, de atitea ori, cit de calm și de sigur este pe teren. 
Dar nu pe orice... teren. Zilele trecute, de pildă, la Oficiul de stare civilă 
al Sectorului 7, era teribil de emoționat, atunci cînd s-a consfințit căsă
toria sa cu tinăra și drăgălașa Valeria Cercel, studentă, ca și el, la Aca
demia de studii economice.

Este un eveniment fericit în viața apreciatului nostru fotbalist, de 
care se bucură toți simpatizanții lui. Ei urează tinerei perechi : noroc și 
prosperitate ! Foto : R. ONODI

ÎN CAUTAREA ȘAHISTULUI INVINCIBIL

CASSIUS CLAY...
Pe ringul din Atlanta, campio

nul lumii la toate categoriile, 
Cassius Clay, s-a lăsat învins prin 
k.o. de primarul Maynard Jack- 
son. Voita înfrîngere fusese pusă 
la cale cu scop de binefacere. 
Ne punem întrebarea dacă gestul 
nu a fost determinat, în aceeași 
măsură, de gustul pentru publici
tate, manifestat întotdeauna de 
Clay.

se vorbește tot mai mult 
meci Fischer — Karpov, 

la trecutele campionate 
Ne-am 

care a pasionat 
pe iubitorii sportului minții: 

cel mai mare campion al șa-

Acum, cînd 
despre viitorul 
citeva referiri --------------
mondiale âe șah redevin actuale, 
oprit asupra întrebării 
întotdeauna 
care a fost 
fiului ?

Răspunsul 
feluri. Prin 
s-ar cuveni 
care a știut să păstreze titlul pe distan- 
ța-record de 27 ani (1894—1921). Dar în 
acea vreme regulile ce dirijau lupta pen
tru întîietate erau mult mai largi, iar 
campionii iși puteau permite să nu fie 
deloc grăbiți.

Prin prisma performanței sportive pure, 
se pare că Jose Râul Capablanca, cu 
un minimum de infringed, atît în perioa
da cît a deținut titlul (1921—27), cit și în 
afara ei, s-a apropiat cel mai mult de 
acel ideal al invincibilității dorit de orice

poate fi dat în mai multe 
perspectiva „longevității", 

să dăm laurii lui E. Lasker,

V»

STUDENȚI STRĂINI SUB CULORILE LUI „U H

Dar succesoiul acestuia, marele 
l-o întrecut pe el și pe toți 

săi prin nivelul de crea-

Echipele divizionare 
de volei, handbal și atle
tism ale Universității 
Cluj-Napoca au inclus in 
loturile lor trei oaspeți 
veniți de peste hotare, 
care și-au manifestat do
rința de a-și continua ac
tivitatea sportivă sub 
culorile lui „U“ ; Akoua- 
la Goelot Pascal (R. P. 
~ ' Diva Angelina

(Panama) și
Congo).
Bishop ________ r
Boulares Tahar (Tunisia) 
— cu toții viitori cursanți 
ai Facultății clujene de 
educație fizică fi sport.

Pe doi dintre ei — vo
leibalistul Akouala fi 
handbalistul Boulares — 
publicul clujean (și nu 
numai el) a avut deja o- 
cazia să-i cunoască fi 
să-i aplaude cu prilejul 
meciurilor din cadrul 
„Cupei F. R. Volei" și 
din prima parte a cam
pionatului, respectiv în 
timpul partidelor pe care 
„faptele" clujean le-a 
susținut in seria I a 
Campionatului mondial 
universitar de handbal. 
Pe Diva o va cunoaște in 
primăvară, cînd aceasta 
se va alinia la startul probelor de 
sprint. Debut... clujean pentru care 
ea se pregătește, de pe acum, cu 
asiduitate.

Cu toții se simt bine în noua 
lor cetate universitară fi in noile 
tor echipe, unde au găsit „multă

cadrul 
și

n

Foto : ION FELECAN (Cluj-Napoca)

înțelegere și afecțiune". $i ei au 
ambiția să se numere printre cei 
mai buni sportivi ai lui „U“, prin
tre cei care vor contribui la vic
toriile lui sportive.

Nușa DEMIAN

șahîst. 
Alehin, 
contempotanii 
ție pură, reflectat în partide cu adevă
rat geniale. A.A. Alehin a adus un suflu 
nou în arta șahului și mulți sînt tentati 
să-l considere și astăzi drept cel mai 
mare dintre campioni.

Și totuși, urmînd ordinea firească a 
lucrurilor, șahul n-a stat pe loc. Azi, ne 
entuziasmează pe drept cuvînt 
lui Bobby Fischer, cele de pe
64 patrate desigur, nu acelea
sele luptei pentru coroana de
Și, chiar dacă și Karpov are
fanatici, poate că și aceștia se îndoiesc 
că actualul campion ar putea fi atît de 
curînd detronat. Studentul din Leningrad 
va fi campion mondial la ediția urmă
toare a confruntării, nu la cea actuală — 
este părerea majoritară.

Ne-am permite să întoarcem fila de 
istorie a șahului, scrisă de actualul cam
pion, pentru a reveni la unul din prede
cesorii săi nu mai puțin iluștri. De Mi
hail Botvinnik par să fi uitat tinerii de 
azi. Cel care în epoca sa de glorie s-a 
identificat realmente cu noțiunea de in
vincibilitate. A-l învinge pe Botvinnik, 
după demonstrația sa de forță do la 
„turneul celor 5", din 1948, parea atunci 
o adevărată utopie.

Cită diferență — de stil, de tempera
ment, de concepție — între acești cam
pioni. Pe de o parte, Alehin, Fischer sau 
Tal, geniali în felul lor, dar zbuciumați, 
în continuu efort clocotitor, găsindu-și 
parcă echilibrul doar în armonia traiec
toriilor descrise de piesele pe care le 
conduceau spre victorie pe tabla de șah. 
Botvinnik a fost modelul contrastant al 
acestui tip de campioni, să zicem, roman
tici. El a fost „neo-closicur șahului, se
nin în creația sa, ca șî în manifestările 
sale exterioare. însuși modul sâu de via
ță era acela al unui om perfect echili 
br°t lucid pînă și în cele mai rutiniere 
activități zilnice. A rămas celebră afir
mația sa asupra felului cum își oreqătea 
participarea la turneu : făcea zilnic ace
lași drum spre sală, fără nici o deviere 
sau oprire, pentru a nu-si distrage cu 
nimic atenția de la partida care avea 
să urmeze. Intr-un fel, omul se transfor-

CANOTAJ
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într-un automat, dar numai pentru 
asigura neștirbit potențialul de crea- 
Trăsătură remarcabilă a unei per-

reușitele 
tabla cu 
din culi- 
campion. 
suporteri

ma 
a-și 
ție. 
sonalități ieșite din comun.

Desigur, cu totul alte metode convin 
unui Bobby Fischer. Și n-avem de ce să-l 
incriminăm pentru aceasta. El se inspiră, 
probabil, din psihoterapia, la modă în 
țara sa, care recomandă împotriva 
stress-urilor cotidiene — printre altele — 
cît mai multe variații în impresiile vi
zuale și auditive. A alege de fiecare 
dată o altă rută în plimbările zilnice, a 
evita orice monotonie 
să i se pară 
prospătare a 
concentrare.

Botvinnik, 
de toate zilele, își „programa" cu 
nuțiozîtate orice mișcare. Fischer, 
care-l recomandă talentul, calculează 
sîrguinclos numai rețetele de ciștiguri în 
meciuri și turnee.

Un amănunt suplimentar : Karpov este 
în șah elevul lui Botvinnik.

trebuie 
lumea 
ce nu 
scopul 

artei este să pună în lumină ceea 
ce dăinuie și să-1 separe de ceea 
ce este sortit dispariției, să sal
veze momentele de adevăr din 
fenomenele provizorii, să desco
pere părticica ce trebuie sustrasă 
tendinței de mistuire".

Cunoscutul artist, care este nu
mit și „pictorul sportului", aduce 
un convingător elogiu fotbalului 
ca sursă de inspirație : „am pus 
in scenă multe balete clasice, iar 
fotbalul, jucat la un anumit ni
vel, dă senzația unui balet, acom
paniat de un cor de o sută dc 
mii de voci ; în fine, din punct 
de vedere estetic, este un mare 
spectacol. Un mare spectacol, 
irepetabil, în sensul că, o dată 
pus în scenă, un balet, oricît 
de fascinant ar fi, se repetă 
intotdeauna, în timp ce fotbalul 
nu se repetă niciodată, su
gerînd emoții mereu diverse și 
imprevizibile... Nu este un para
dox că între prietenii mei se află 
mai mulți antrenori și jucători 
decît oameni din lumea artei 1“

ODELE OLIMPICE

FEBRUARIE !
_ Cititorul poate fi tentat să crea

dă că titlul nostru reprezintă o 
glumă, sau că ne referim la ca
notajul din țările... calde ! Și, to
tuși, este vorba despre schifistele 
romance care, în dorința de a-și 
începe pregătirile practice cit mai 
de timpuriu, au ieșit pe apă zilele 
trecute, la Orșova. Un aspect amu
zant al pregătirilor este faptul că, 
în timp ce fetele... asudă pe oglin
da Dunării, antrenorii... dîrdîie în 
șube, pe mal !

I

iată ce trebuie 
un procedeu eficient de im- 
intelectului, a puterii de

Inginer electronist în viata 
își ,,programa" cu mi- 
mișcare. Fischer, pe 

i talentul.

O FLORETA

CU DOUA

Rd. V.

TĂIȘURI
Apariție inedită în lumea scri

mei noastre : pe planșă, trăgători 
de la Dinamo 1 Dar clubul bucu- 
reștean nu are încă echipe pentru 
toate armele. Iată de ce t'nărul 
scrimer Petre Buricea, component 
al lotului reprezentativ de flore
tă, va evolua în proba individu
ală pentru “ ’ 
va evolua 
ului.

Dinamo, iar la echipe 
sub culorile I.E.F.S.-

Prin 
delicatul 
oferă — 
tru prima oară sub aceeași 
pertă — traducerea

grija editurii Univers, 
poet loan Alexandru ne 
dacă nu ne înșelăm, pen- 

co- 
integrală a 

odelor olimpice ale lui Pindar, 
sport, par-Pentru iubitorii de 

curgerea celor 14 „Olympianice* 
(cum le numește traducătorul) este 
o rară delectare, o semnificativă 
pătrundere în lumea biruitorilor 
la Jocurile Olimpice de acum 
peste două milenii. Pindar — e 
adevărat — nu se vădește cro
nicarul întrecerilor acelor vremi 
(așa cum a fost, de pildă, Homer), 
dar poetul ne introduce în at
mosfera de mit a timpului său, cu 
fiecare odă, fie că e dedicată lui 
Hieron din Syracusa, biruitor în 
alergarea cailor, sau lui Diagoras 
din Rhodos, biruitor în lupta cu 
pumnii. îngrijind ediția, Mihail 
Nasta semnează o succintă pre
față, trasînd conturul lui Pindar 
în cultura Greciei antice. (O în
dreptare : jocurile funerare 
Iliada apar în cîntul XXIII, nu 
XXII).

în
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ITOAIE, PENSIONARVIRGILIU
DIN BAIA MARE. Mâ impresionea
ză pasiunea dv. nestinsă pentru 
fotbal. Dacă inima nu a îmbătrînit, 

tînăr !înseamnă că sinteți 
Mi-aș permite să vă

încă 
spun,

Un freamăt de glasuri.
Un cîntec 
Trezește 
Din visele albe 
Cabana din munți 
Și vagi siluete 
Pornesc voinicește 
Spre culmile ninse. 
Pe ninsele punți.

Prin ziua difuza 
Năluci policrome 
Se prind în monom, pe albite alei. 
Sorbind cu nesaț 
înghețate arome 
(S-or drege disearâ cu ceaiul de tei...)

O fată-n concediu 
f°pt țesătoare)

Privind la zăpada cu dungi de tălpici, 
Iș» spune ;
s.E parcă o pînză, pe care 
Opt meșteri din basme 
O țes cu arnici".

Spre vîrfulce-n ceață devine eteric 
Se-ndreaptă „pSr pedes'* coloana de tuș.' 
Doar doi vin - comod - într-un mic teleferic 
btriamd :
- Vezi că nu e prea greu la urcuș

Ajunși pe-nâlțime, odată cu norii 
Privesc la traseul recent cucerit 
Apoi se ‘ 
O clipă 
Și-ajung

Nălucă,
Un tînăr
Vine I
Și... pac II Se lovește de-un munte de om. 
li spune : — Scuzați I
Dar apoi, cînd mai bine 
Se uită la dinsul, 
Observă că-i pom.

Un oltul coboară total inestetic,
Pe mijloace proprii
De uz personal ;
Aceasta provoacă un hohot homeric 
Ce-onimă întregul peisaj hibernal

*4 J

- ivvvui UUUVIII,
lansează precum cascadorii I

iar de unde-au pornit.

se-apropie I

Doar bradul micuț, de ocolo. 
Privește
Spre scenele astea „dramatice 
$•
Foșnește spre altul :
— Amice, ferește I
Că iar a venit tinerețeq la schi,

IklMkESWIH

greșiți continuînd treceți
sita simpatiilor dv. (firești !) pentru 
Minerul unele momente din tur. Nu 
mai e mult și începe returul. Cu 
dv. în tribună, Minerul Baia Mare 
are toate șansele să promoveze în 
Divizia A.

CORNELIU DOMOCOS, COMUNA 
GATAIA. Competiția este aceeași, 
întrecerile din cadrul ei nu se mai 
desfășoară, însă, sub titulatura de 
„Cupa cupelor", ci sub noua denu
mire de „Cupa Liliana Ronchetti", 
cinstindu-se în acest fel memoria 
regretatei baschetbaliste italiene, 
care a murit la 24 de ani. în urma 
unui accident.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Apro
po de regretul lui Cornel Dinu că 
a luat „doar" 9 la Examenul de 
stat de la Facultatea de drept :

Vreau să-ți spun ceva 
catren : 
sigur vei obține 
teren î

Fred FIREA ȘTEFAN CRACIUNA, BUCUREȘTI. 
Ne spuneți că ați arbitrat — „cum 
am știut cu mai bine« — un meci

dintr-un campionat de minifotbal 
interstrăzi. Și ne cereți părerea în 
legătură cu deciziile pe care le-ați 
luat, inclusiv aceea de a opri me
ciul atunci cînd un jucător elimi
nat de dv. a refuzat să părăsească 
terenul, în timpul regulamentar. Dv. 
îmi vorbiți de un meci de mini- 

din relatarea pe care 
ne-o faceți reiese că n-a fost un 
joc cu ...minifaulturi, ci cu faul
turi în toată regula 1 Deciziile dv. 
au fost juste șl nu trebuie să 
neti la inimă faptul că ați 
apostrofat de unii jucători. Și 
mona, și Rainea, cît sînt ei de 
ternaționali". 
asemenea 
companie

OANȚA 
(Șoseaua 
„O să rîdeți,

fotbal, dar

pu
fos t

Li
ni n- 
prinși tot au trecut 

momente. Sinteți, deci, în 
bună !
CRISTIAN, BUCUREȘTI 

Vitan 289 C, sectorul 4) : 
1, poate, de mine, dar

eu țin cu Progresul", t oarte bine ! 
Poate că, într-o zi, echipa dv. favo
rită, care v-a făcut să suferiți atîta 
în ultimii ani, vă va chema din nou 
la ospățul bucuriilor V-ani dat 
adresa, pentru a putea constata și 
dv. că n-ați rămas singurul supor
ter al Progresului !

IOAN PERES. TASNAD, îi 
transmite lui Valentin Stănescu 
gestiile dv. După dv., cei trei 
meni din față ar trebui să fie
șan, Dudu Georgescu și Lucescu. 
Formule sînt multe. Poate că nici 
aceasta propusă de dv. nu e rea. 
Dar cum facem să știm acest lucru 
înainte de meci, și nu după ?

Ilustrații : N. CLAUDIU

voi 
su- 
oa- 

Cri-
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PRLCĂTKA EXICEIAITĂ A STDDENJITOR PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ Șl SPORTIVĂ
„Institutul de educație fizică și sport, facultățile de educație fizică vor selecționa 

tineri talentați, cu reale aptitudini pentru a deveni sportivi de performanță, vor asigura pre
gătirea lor diferențiată, în strînsă legătură cu cerințele predării și practicării educației 
fizice și sportului. în acest scop, vor fi Îmbunătățite planurile, programele, procesul de în- 
vățămint în vederea pregătirii absolvenților atit pentru activitatea didactică, cit și pentru 
cea sportivă".

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

Chiar în anul adoptării Hotărîrii de partid, 
in 1973, aceste importante prevederi au 
făcut obiectul unei ample analize în ca

drul Ministerului Educației și invățămîntului, cu par
ticiparea unei mase largi de specialiști. Răspun- 
zindu-se necesității de ancorare cît mai puternică 
a învățămîntului în viață, în activitatea practică — 
așa cum secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat și în cuvîntarea cu 
privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămîn
tului, rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 18 iunie 
1973 — începînd cu anul universitar 1973—74 s-a 
trecut la aplicarea acestei cerințe.

Astfel, pentru a se garanta pătrunderea în în- 
vățămintul superior de specialitate a celor mai ta
lentate și bine pregătite elemente, s-a introdus 
norma de măiestrie sportivă. In paralel, a sporit 
exigența față de gradul de 
candidaților.

în privința procesului de

motricitate generală al

învățămînt, în spiritul
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Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-mar
tie 1973, care subliniază obligativitatea pregătirii 
viitorilor absolvenți atît pentru activitatea sportivă, 
cît și pentru cea didactică, s-au luat măsuri con
crete în vederea creșterii numărului de ore de 
practică (in raport cu anii precedenți) și in gene
ral a stabilirii unui raport mai just intre teorie și 
practică. S-a avut în vedere, în același timp, per
fecționarea conținutului cursurilor de specialitate (la 
toate disciplinele), pe de o parte prin contribuția 
directă a colectivelor catedrelor din centrele uni
versitare direct vizate, iar pe de altă parte prin- 
tr-o colaborare și mai fructuoasă între acestea și 
centrele de cercetare științifică din diferite domenii 
și specialități.

Aceste principale obiective puse în fața învă- 
țămîntul superior de specialitate prin documen
tele de partid au constituit tema unor recente 
investigații în trei centre universitare ale țării : 
București, lași și Oradea.

WY'XWWWWWWWWWWWW

NORMA DE MĂIESTRIE SPORTIVĂ

Lecție de antrenament cu handbalistele de la I.E.F.S.

TEORIA CÎT MAI APROAPE
DE NEVOILE PRACTICII

ÎN SPRIJINUL NEMIJLOCIT AL SELECȚIEI
Determinantă pentru îndeplini

rea obiectivelor mișcării noastre 
sportive, .selecția s-a situat pe pri
mul plan al preocupărilor cadrelor 

*“ - • • • swpe-
mă- 
tihei 
din 

stau

didactice din învățămîntui 
rior. Introducerea normei de' 
iestrie sportivă a răspuns 
necesități stringente, reieșite 
exigentele tot mai mari care 
in fata tinerilor ce vizează înalta 
performanță. Ea a venit să umple 
un gol resimțit de multă vreme ia 
concursuflile de admitere.

începe să existe, acum, certitu
dinea că tînărul admis în faculta
te nu va porni cu învățarea alfa
betului ramurii pe care a îmbră
țișat-o. ci iși va consolida și per
fecționa cunoștințele asimilate an
terior în anii de activitate compe- 
tițională. Valoarea acestei norme, 
în contextul întregului concurs de 
admitere, este reliefată și de fap
tul că, din notația globală a cu
noștințelor candidatului, ea repre
zintă o treime.

Astfel, după statisticile întocmi
te, a reieșit că la I.E.F.S. procen-

tul de îmbunătățire a selecției — 
prin introducerea normei de mă
iestrie sportivă — cunoaște un spor 
apreciabil : aproape 60»/# dintre 
studenți sau studente sînt cuprinși 
intr-o activitate sportivă de per
formanță, pe diferite trepte ; la 
secția de educație fizică din Iași, 
peste 5O°/o din efectivul de stu
denți din anul I practică sportul 
de performanță în Diviziile A sau 
B, în comparație cu anii trecuți 
ci nd acest procent nu depășea 
30%>- Un coeficient asemănător îl 
oferă și unitatea similară din cen
trul universitar Oradea, mult mai 
tînăr îft comparație cu cele din 
București și Iași.

Dar procesul de selecție este 
conceput într-o perspectivă mult 
mai îndelungată. De pildă, in 
timp ce- la I.E.F.S. una dintre me
tode vizează depistarea elemente
lor dotate, cuprinse în diverse 
competiții cum ar fi campionatele 
municipale și republicane pentru 
copii și juniori, la Iași începutul 
a fost făcut cu înființarea unui

di-

ABSOLVENTUL •I

PROFESOR DE EDUCAȚIE FIZICA,
DAR SI UN ANTRENOR»

CU 0 PREGĂTIRE COMPLEXA
obsolvent al unui in- 

____  __________ calitatea de profesor 
o implica și pe aceea de antrenor. Dar 
cunoștințele însușite în cei trei ani de 
facultate — cricît de conștiincios ar fi tî
nărul - nu pot fi suficiențe, mai ales 
astăzi, cind noutățile apar și se suc
ced cu o rapiditate-.uimitoare. De aceea 
este absolut firesc să analizăm activi
tatea unui viiter absolvent al unui in
stitut de specialitate intr-o viziune cît 
mai complexă, angajat intr-o permanentă 
cercetare, pus la curent cu tot ceea ce 
este nou în sfera sa de preocupări. Deci, 
perfecționare continuei, autodepășire.

Desigur, sînt salutare eforturile pe care 
conducerile institutelor de învățămînt su
perior de educație fizică le-au făcut in 
perioada de după apașiția Hotăririi Ple
narei C.C. al P.C.R. de a pune perma- 

concordanță cunoștințele teore- 
studenților cri aspectele muncii 
pe care le ridică - mereu r’ea-

Pentru un viitor 
stitut specializat,

oferă din experiența cîștigată 
anii de studiu și de activitate

lași timp 
de ei in 
că sportivi de performantă.

In cazul lașului și Oradei se impune 
încq o observație remarcabilă : este vorba 
de .contribuția pe care studenții din anii 
11 și III o aduc la întocmirea, pe t?axe 
științifice, a documentelor de planifitare 
in qsociații și cluburi, activitatea lor de

centru de selecție, coordonat 
rect prin contribuția studenților 
din ultimul an și de către cadrele 
didactice, iar la Oradea legătura 
organică creată între Institutul 
pedagogic și Inspectoratul școlar 
județean — prin intermediul șco
lii sportive și al altor unități șco
lare din municipiu — asigură for
marea și orientarea elementelor vi
zate către secția de educație fizi
că. In toate cazurile, folosirea de 
către elevi a instalațiilor, bazelor 
sportive, materialului documentar 
de specialitate favorizează acomo
darea timpurie cu viitoarea lor sfe
ră de activitate.

In sprijinul acestor afirmații, iată 
cîteva nume de actuali studenți 
admiși în învățămîntui superior de 
specialitate, cu aplicarea strictă a 
principiilor enunțate mai sus : 
Dorina Cătineanu, Cornelia Holub, 
Liliana Lean, Ștefania Sansu, Paul 
Neagu, Carol Raduly (la IEFS) ; 
Lucia 
Vintilescu, Georgeta Tănase, Ma
ria Raevschi (la Iași), Daraban, 
Lucaci, Vlad, Florescu, Vidac, 
Series, Cioca, Lazarciuc, Maria 
Giurgiu (la Oradea).

Așa cum au ținut să 
unii specialiști reputați, 
che activitate didactică, 
conf. univ. Titus Tatu, 
IEFS București, conf. univ. Ale
xandru Merică, decanul facultății 
de învățămînt pedagogic din Iași, 
si conf. univ. Aurel Encuțescu, șe
ful catedrei de educație fizică și 
sport a Institutului Pedagogic din 
Oradea, introducerea normei de 
măiestrie sportivă la concursul de 
admitere a stimulai pătrunderea în 
învățămintul superior de speciali
tate a unui număr mult 
tineri dotați pentru i 
sportivă și didactică. 
^\\\\\\\\\\^

Constantinescu, Anamaria

sublinieze 
cu o ve- 
cum sînt 
decan la

: sporit de 
activitatea

Perioada care a treci 
Hotăririi de partid 
așadar, de o pr

erioada care a trecut

sșci^nddnți ai unor antrenori' cu multa: 
experiență practica, dqr cu mai puțină 
pregătire teoretică, fiind in folosul ambe- 
Ipr părți. Pentru Oradea este actuală și

nent în 
tice ale 
practice 
li ta tea.

La I.E.F.S. putem semnalq faptul că, în 
programele de învățămînt au fost intro
duse discipline noi, cum ar fi psiholo
gia sportului, fiziologia sportului și or
ganizarea sportului, paralel cu sporirea 
numărului de lucrări practice, în pas cu 
cerințele puse în fața unui tehnician cu 
calificare superioară.

Formarea viitorilor absolvenți și ca 
tehnicieni este ilustrată de preocupările 
comune existente în centrele universitare 
lași și Oradea. Este vorba de inteqrarea 
studenților, din ultimul an cu precădere, 
pe lingă cluburi și asociații sportive, co
misii pe ramuri de sport ale C.J.E.F.S., 
situație în care studenții acumulează, pe 
de o parte, noi cunoștințe, dar în ace-

Rrecjâțire teoretică, fiind in folosul‘ambe
lor părți. Pentru Oradea este actuală și 
o altă preocupare și anume'aceea legată; 
de .valorificarea deplină a condițiilor pe 
care te oferă stațiunea montană Stîna 
din Vale, din Munții Apuseni. Institutul 
Pedagogic fiind beneficiarul unei cabane 
turistice proprii și în general găsind multă 
înțelegere din partea O.J.T. Bihor (di
rector, Ion Moga) și din partea direc
torului stațiunii — Nicolae Vesa — vii
torii absolvenți se pot perfecționa și 
obține calitatea de antrenori de schi, 
sector in care cadrele cu înalta califi
care nu prea abundă...

Chiar dacă nu este vorba decît de un 
început, se poate totuși aprecia ca me
ritorie preocuparea cadrelor didactice, 
a conducerilor institutelor, a unor factori 
locali cu responsabilități sau atribuții în 
domeniul educației fizice și sportului 
pentru a asigura viitorilor absolvenți con
dițiile necesare formării lor și ca an
trenori. Firește, ei nu vor fi — in această 
ultimă ipostază — decît la începutul dru
mului, urmînd ca, de pildă, de la gradul 
III de clasificare ca antrenori (grad ce 
le este conferit de însăși calitatea lor 
de absolvenți) să parcurqă în anii ur
mători noi bepte câtre perfecționare.

Pornind de la o cerință funda
mentală pusă în fața învățămîntului 
superior din țara noastră de către 
conducerea partidului, aceea de a 
pregăti cadre cu o înaltă calificare. 
M.E.l. și-a orientat activitatea către 
îmbunătățirea substanțială a procesu
lui de instruire. In mod concret este 
vorba, în primul rînd, de sporirea 
numărului orelor de atelier și de 
laborator, în așa fel incit ponderea 
să o dețină activitățile practice, și 
în al doilea rînd de elaborarea unor 
planuri unitare de învățămînt, atît 
pentru I.E.F.S., cît și pentru secțiile 
de specialitate ale institutelor pe
dagogice.

Dacă în urmă cu cîțiva ani exista 
un oarecare temei pentru a se afir
ma că apare o deosebire calitativă 
între un absolvent al I.E.F.S. și unul 
al institutului pedagogic, acum, după 
transpunerea în viață a prevederilor 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R., 
acest decalaj este pe cale de dis
pariție, datorită tocmai
acestor planuri unitare
țămînt.

în același timp, munca de cerce
tare științifică a fost orientată spre 
o problematică majoră, care să țină 
seama de tot ceea ce a intervenit 
nou, pe plan mondial, în aceste do
menii. Și acestea sînt numai cîteva 
direcții comune de acțiune.

în strînsă legătură cu necesitatea 
perfecționării predării educației fi
zice în școlile generale și în licee, 
este de semnalat preocuparea spe
cialiștilor ieșeni de a elabora, in ca
drul procesului de învățămînt și de 
cercetare științifică, materiale biblio- 
grafice-docuinentare, sub forma unor 
îndrumare care se adresează în spe
cial elevilor din clasele V—VIII. Este 
o inițiativă valoroasă, care vine să 
cristalizeze o bogată experiență, des
tinată să folosească și altora.

Un alt beneficiu important este de
terminat de faptul că Centrul de 
cercetări științifice al C.N.E.F.S. 
este astăzi tot mai organic legat de 
cerințele învățămîntului superior, 
activitatea sa reflectîndu-se in mod 
pregnant și in domeniul formării 
viitorilor absolvenți, profesori de 
educație fizică.

Dacă la I.E.F.S. 
gală experiență în 
țâmîn turui propriu 
ca atare depășind virsta 
mătate de veac

de la publicarea 
a fost 

preocupare 
problemele majore 
de edudație fizică. Așa cum

marcata, 
tot mai 

ale învâ-atentă față de 
mîntului superior 
se poate desprinde, selecției — ca prim 
pas in trecerea la o formă nouă, superioară, de 
pregătire didactică și sportivă — i s-a așigurat o 
atenție specială, atit prin introducerea cu caracter 
obligatoriu a normei de măiestrie sportivă, cit și 
printr-o exigență sporită față de gradul de pre
gătire fizică generală a candidaților. Coeficientele 
superioare existente in cazul tuturor centrelor uni
versitare supuse sondajului nostru atestă valabili
tatea acestor importante amendamente.

Legarea tot mai strînsă a teoriei de practică 
reprezintă un element definitoriu in procesul de 
invățămint, înțeles și respectat pretutindeni, orientat 
strict pe nevoia perfecționării predării educației fi
zice și sportului la nivelul înaltelor exigențe ale 
societății noastre. In acest context sînt de apreciat 
inițiativele Ministerului Educației și invățămîntului 
de a organiza intilniri metodice de lucru cu spe
cialiști din diferite domenii, în speță titulari ai 
disciplinelor de învățămînt superior (teorie și me
todică, jocuri sportive, sporturi individuale, anato-

existenței 
de învă-

există o îndelun- 
domeniul învă- 

zis — instituția 
de o ju- 

pentru secțiile

de 
dea 
struire 
dezvoltarea bazei materiale, 
laboratoarelor cu materiale și apa
ratură adecvate și, ca finalitate, apli
carea în practică, de către studenți, 
chiar din primii ani, a celor 
învățate.

La Iași, de pildă, o direcție prio
ritară a constituit-o dotarea cu săli 
de sport, de cursuri și terenuri în 
aer liber. Se poate afirma că la ora 
actuală secția de specialitate a facul
tății pedagogice din Iași dispu
ne de condițiile necesare dezvoltării 
unui proces de învățămînt pe mă
sura cerințelor. La Oradea, unde în
vățămîntui superior de educație fi
zică a trecut, de curînd, în al 11-lea 
an de existență, această problemă 
prezintă laturi la fel de semnificative. 
Cu sprijinul conducerii Institutului 
(rector — prof. dr. Ion Crișan) sec
ția de specialitate dispune de exce
lente săli și amfiteatre, de labora
toare, săli de sport, precum și de 
un spațiu pentru activitate sportivă 
în aer liber, amplificat recent cu o 
suprafață de aproape 4 ha. situătă 
în vecinătatea institutului. Există 
toate condițiile ca la Oradea stu
denții să beneficieze, în viitorii 2 ani, 
nu numai de săli pentru atletism, 
gimnastică, jocuri sportive, ci și de 
un bazin de înot care să acopere 
toate nevoile procesului de învăță
mînt. De asemenea, tot aici sînt 
condiții ca rețeaua terenurilor spor
tive în aer liber (și așa amplă) să 
crească cu cel puțin 50 la sută. La 
drept vorbind, în perimetrul insti
tutului pedagogic din Oradea s-a 
profilat un autentic complex spor
tiv universitar, care vine direct în 
sprijinul procesului de învățămînt și 
care este 
lumea —

Apare, 
care s-a 
bună.tățirii procesul 
și in Kgareâ 
țiie practicii, 
preocuparea 
tice din învățămîntui superior ' de 
specialitate de a-și îmbogăți propria 
lor zestre de cunoștințe științifice, 
ceea ce constituie un indiciu de ca
litate pentru bunul mers al învăță
mîntului de educație fizică și sport 

din țara noastră.

I

educație fizică din Iași și Ora- 
consolidarea procesului de in

s-a realizat în paralel cu 
dotarea

— fapt recunoscut de toată 
unic in tară.
așadar, evident . progresul 
înregistrat in direcția îm- 

: ului de tpvățâmînt 
acestuia de necesită- 
Toiodată, sd remarca 

tuturor cadrelor didac- 
invățămintul

biomecanică și biochimie etc), pemie, fiziologie, 
tot parcursul acestui an, in vederea stabilirii unui 
sistem unitar, și mai riguros, de cerințe, a elabo
rării unor cursuri care să elipiine tendința unor 
poziții diferite, a unor paralelisme. Firește, impor
tant este ceea ce realizează în mod practic fie
care colectiv de catedră, dar existența unor me
tode de predare unice nu va face decit să spri
jine și mai mult procesul de învățămînt.

Apare într-o lumină mult mai clară și problema 
antrenoratului in cadrul învățămîntului superior. 
Anii de facultate nu trebuie să îrislemne decît star
tul într-o perfecționare continuă, de completare a 
experienței cu tot ce apare mai interesant în lite
ratura de specialitate, de realizare periodică a 
unor schimburi de opinii cu tehnicieni dintre cei 
mai reputați, cu aplicarea unor metode dintre cele 
mai moderne de pregătire a sportivilor (vizînd in
formatica, cibernetica ș.a.).

Respeciind riguros aceste direcții fundamentale 
ale dezvoltării sale, învățămintul superior de educa
ție fizică va fi în măsură să răspundă și in viitor 
cerințelor, să aducă în prim-plan elemente și mai 
bine dotate, fizic și intelectual, pentru a acoperi 
nevoile de cadre ale școlii și ale mișcării noastre 
sportive.

Pagină realizată de Eon GAVRILESCU, Paul 1OVAN și Tiberiu STAMA
Sportul Pog.a3fl



CU CĂRȚILE PE FATĂ
Meciul Spania—Scoția, jucat 

miercuri seară la Valencia 
și încheiat cu un rezultat 
mai puțin scontat (1—1), 

după victoria spaniolilor la Glas
gow, trage o linie de demarcație 
în istoria grupei a IV-a a cam
pionatului european.

Să ne explicăm. După acest 
1—1, am putea spune că perioada 
expectativei „tricolorilor" s-a în
cheiat. Acum, totul depinde de 
ei și numai de ei, deoarece du
blul duel Spania—Scoția s-a în
cheiat cu victoria confortabilă a 
Spaniei care totalizează trei din 
cele patru puncte posibile.

Scepticii sînt înclinați să spu
nă că acest 1—1 de la Valencia 
nu face decît să amine deznodă
mântul într-o grupă în care lu
crurile sînt practic încheiate, dat 
fiind că Spania a totalizat 5 punc
te din 6 posibile, ea avînd în 
perspectivă alte două meciuri pe 
teren propriu (cu România și cu 
Danemarca).

Să acceptăm din capul locului 
ideea că Spania este în fruntea 
grupei, mai ales prin prisma ră
sunătoarei, neașteptatei și, dacă 
vreți, nemeritatei victorii de la 
Glasgow. Acceptînd această posi
bilitate teoretică, cu suficiente 
șanse de împlinire, trebuie să ad
mitem că jocurile grupei mai pot 
oferi destule complicații. Din a- 
cest punct de vedere, meciul de 
la 17 aprilie, pe care „tricolorii" 
îl vor susține la Madrid, este un 
adevărat nod gordian, care de
cide. Calculul teoretic este urmă
torul : în . cazul unei înfrîngeri a 
„tricolorilor", perspectivele grupei 
mai pot suferi doar modificări 
teoretice, departe de realitatea 
practică. In cazul unui meci egal 
— pe care evoluția de miercuri 
a echipei Spaniei nu-1 face de
loc imposibil — grupa continuă 
să se joace. E adevărat, după a- 
cest eventual draw de la Madrid, 
„tricolorii" vor avea în față o- 

• bligația a trei victorii consecuti
ve, . pe teren propriu, lucru deo
sebit de greu, dar acceptarea a- 

. cestei posibilități teoretice este 
argumentată de un trecut nu prea 
depărtat, cînd echipa de ieri reu
șea să învingă Cehoslovacia și 
Țara Galilor în campania celor 
patru puncte obligatorii din tot 
atîtea posibile. în ceea ce pri
vește eventualitatea teoretică a li
nei victorii „tricolore" Ia Madrid,

- nu mai e cazul să insistăm asupra 
implicațiilor ei.

Dacă acceptăm — este vorba, 
bineînțeles, de o acceptare pur 
teoretică — varianta meciului egal 
de la Madrid și „transformarea" 
celor trei jocuri acasă în tot a- 
tîtea victorii, „tricolorii" pot egala 
probabilele opt puncte ale Spa
niei, căreia îi atribuim o victorie 
evasi-sigură în compania Dane
marcei și îi ,;oferim“ — vorba 
vine — punctul din jocul de la 
17 aprilie. (în această situație i- 
deală, echipa noastră mai are șan
sa virtuală a jocului de la Glas
gow, care nu a fost contabilizat 
în aceste calcule teoretice).

Dar să lăsăm' calculele (care 
sînt deseori sinonime eu vi
surile)' și să ’ne întoarcem 
puțin privirile spre adver

sarii de la 17 aprilie. Deși cifra 
celor cinci puncte este impresio
nantă, trebuie să reținem că ea 
reprezintă mai mult decît posi
bilitățile reale 1 ale ' echipei Spa
niei, care a beneficiat de situații

extrem de favorabile în toate cele 
trei jocuri de pînă acum, culmi- 
nînd cu faimosul penalty ratat 
de Hutchinson, la scorul de 1—0 
pentru Scoția, și continuînd cu 
marea șansă a spaniolilor de a 
nu fi primit un gol din cele trei 
ocazii ratate de scoțieni, la sco
rul de 1—0, în jocul de la Va
lencia.

Spania este astăzi o echipă din 
al doilea eșalon al fotbalului eu
ropean. Ea nu mai are vedete de 
tipul Gento, Amancio și chiar 
Velasquez. Grupul ofensiv spaniol 
din jocul de la Valencia a fost 
anihilat cu multă siguranță de a- 
părarea scoțiană, care i-a trans
format pe toți cei șase componenți 
ai „sextetului" în simpli mijlocași, 
incapabili de percuție. (în 
această situație s-au aflat și 
Rexach și Asensi, ca să amintim 
două nume de circulație). în me
ciul de Ia Valencia, jocul mărunt 
al spaniolilor a fost contracarat 
de echipa scoțiană, care a orga
nizat un puternic baraj de ante- 
cameră — pentru McQueen — în 
persoana celor din cvartetul (sau 
chiar cvintetul) de mijloc: Brem- 
ner, Dalglish, Burns, Cooke și

SĂ I SE
0 PREGĂTIRE DE CALITATE

DUPĂ „EGALUL"

Hutchinson, ultimii doi jucători 
(adică extremele formale) practi- 
cînd un joc de o complexitate 
neobișnuită, pe tot terenul.

Astăzi. Spania este o echipă 
cu mai puține resurse decît 
Scoția. Ea mizează în con
tinuare pe velocitatea teh

nică binecunoscută a jucătorilor 
săi, dar lipsa unui solist de tipul 
Jordan sau Lorimer (ca să nu u- 
zăm de nume mai sonore) con
feră jocului o monotonie ofensivă 
cu destule antecedente similare 
(vezi acel 2—2 cu Iugoslavia, la 
Las Palmas, cînd Spania a egalat 
ubia în ultimul minut).

Fără să uităm cele cinci puncte 
ale spaniolilor, trebuie să admi
tem că echipa de astăzi a lui 
Kubala nu are clasa certă nece
sară unei victorii indiscutabile la 
17 aprilie. ACUM E MOMENTUL 
CA „TRICOLORII" SA DEMON
STREZE CA SÎNT PLASAȚI 1N 

MOD NEJUSTIFICAT PE LOCUL 
III IN IERARHIA VALORICA A 
GRUPEI. Dacă echipa României 
se va afla în formă maximă la 
17 aprilie, dacă apărarea își va 
sincroniza bine mișcările (lucru 
de așteptat în cadrul unui lot 
care cuprinde 5—6 apărători ai 
liderului), dacă Kun va studia cu 
atenție marile ocazii ratate de 
scoțieni la Valencia și, mai ales, 
dacă Dinu, Dumitru, Nunweiller 
și Lucescu (am citat enumerativ) 
vor reuși să ocupe activ mijlocul 
terenului, așa cum a făcut-o 
cohorta lui Bremner, este posi
bil ca „tricolorii" să retrăiască 
frumoasa noapte dinamovistă de 
la Madrid, cu Atletico (2—2).

Miercuri seara s-a încheiat 
„jocul celorlalți". Acum, în nu
mai 90 de minute, „tricolorii" 
vor putea demonstra ceea ce pot 
realmente în această febrilă pri
măvară a anului 1975.

loan CHIRILA

SÎMBĂTA

ATLETISM : Sala „23 August", 
de la ora 15.30 : Concursul repu
blican universitar.

SCRIMA: Sala Floreasca II, de 
la orele 9 șl 16: etapa I, Diviziile 
A și B, floretă (m).

VOLEI : Sala Dinamo, ora 16 : 
I.E.F.S. — Medicina (Div. A f) ; 
ora 18 : Dinamo — Traktor
Schwerin (Cupa cupelor, femi
nin) ; sala Giulești, ora 17 : Ra
pid — I.E.F.S. (Div. A m).

DUMINICA

ATLETISM : Sala „23 August",

de la ora 9.30 : concursul repu
blican universitar.

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 10 : Politehnica — Rapid ; 
sala Constructorul, de la ora 9.45: 
Olimpia-Constructorul — C.S.U. 
Galați, meciuri in cadrul Diviziei 
A (f).

Partida de miercuri de la Va
lencia a readus, așadar, în actua
litate unul din marile obiective de 
performanța ale fotbalului nostru 
din acest an : cîștigarea primului 
loc în grupa a IV-a a campiona
tului Europei. Și, firesc în aceasta 
situație, deși pînâ la 17 aprilie 
(data meciului în deplasare cu 
Spania) mai sînt aproape 10 sâp- 
tâmîni, gîndurile noastre se în
dreaptă cu interes, încă de pe a- 
cum, către echipa națională, pe 
care, la ora marilor confruntări din 
sezonul care vine, fiecare dintre no: 
am dori-o aptă de a face față, 
cu succes, marilor obligații care îi 
revin pe plan internațional.

Problema care se pune, deci, cu 
precădere, este aceea a unei foar
te bune pregătiri individuale a se- 
lecționabililor și, după aceea, de

DE LA VALENCIA

ansamblu, in cadrul lotului. Deo
camdată — așa după cum 
stabilit inițial, ca instruirea 
treaga perioadă de iarnă 
facă numai la cluburi — ne _ 
în faza în care toți cei 26 de com
ponenți ai lotului național lărgit, 
reprezentînd un număr de 11 di
vizionare A și B (I), se antrenează 
dispersat, în funcție de programul 
specific de pregătire a echipelor 
respective. Privind lucrurile doar 
prin prisma intereselor proprii fie
cărui club in parte, acumulările de 
pină acum, cit și cele prevăzute in 
perspectiva imediată, par a satis
face, cantitativ și calitativ, exigen
țe care nu depășesc totuși preten
țiile campionatului intern. LA NI
VELUL INTERESELOR ECHIPEI NA
ȚIONALE, INSĂ, INSTRUIREA A- 
CEASTA SEPARATĂ A SELECȚIO- 
NABILILOR — așa cum se desfă
șoară ea în prezent și cum este 
prevăzută a fi continuată în res
tul etapei precompetitionale — NU 
PARE A MAI FI SUFICIENT DE 
CONVINGĂTOARE IN RAPORT CU 
SARCINILE DE ÎNDEPLINIT. Mai 
mult chiar, există și pericolul a- 
pariției unui decalaj în pregătire, 
destul de evident între grupuri mai 
mari sau mai mici de jucători a- 
parținînd diferitelor echipe divi
zionare.

Cum se explică acest lucru ? 
Simplu, dacă ne gîndim, de pildă, 
la disonanța aproape stridentă a 
programului de lucru pe care l-au 
urmat, în această perioadă de iar
nă, numai trei dintre formațiile 
noastre fruntașe (Dinamo, Steaua 
și Universitatea Craiova), care dau 
împreună lotului național nu mai 
puțin de 18 jucători I Din această 
cauză, cu siguranță că la începu
tul lunii martie selecționabilii de 
la Dinamo, care au avut un re
gim de lucru intens dar nu forțat, 
se vor găsi încă pe ramura ascen
dentă a formei sportive, cei de la 
Steaua — mai dornici decît in alți 
ani să obțină o performanță colec
tivă — vor atinge mult prea tim
puriu un vîrf de formă, în timp ce 
craiovenii — după lungul și necon
cludentul turneu brazilian — vor 
mai avea de luptat cu probleme 
de refacere și de integrare în e- 
fort competițional.

Față de o asemenea situație, 
este cît se poate de evident că și 
sarcinile care decurg de aici pen
tru antrenorii echipei naționale nu 
vor fi deloc ușoare. Acestora le 
revine, în principal, obligația de a

a fost 
în în

să se 
găsim

aduce, in timp util, la același nu
mitor pregătirea tuturor jucători
lor care intră în vederile selecției 
pentru primul mare examen al fot
balului nostru din această primă
vară, meciul cu Spania. Problema 
omogenizării și a optimizării pro
cesului de instruire se impune deci 
in prim-planul activității viitoare a 
antrenorilor V. Stănescu și R. Cos- 
moc, ca o condiție a bunei com
portări a „tricolorilor" noștri în jo
cul de la Madrid. Ca să reușească 
a rezolva o astfel de problemă, 
conducerea tehnică a naționalei va 
trebui, mai intîi, să stabilească la 
începutul returului NIVELUL PRE
GĂTIRII FIECĂRUI SELECȚIONABIL 
ÎN PARTE. Apoi, in funcție de ob
servațiile și aprecierile făcute, să 
organizeze, in mod cit mai judi
cios, cele 18 zile de instruire co
mună, pînă la 17 aprilie, în cadrul 
cărora intilnirea cu selecționata de 
tineret a țării, programată la 11 
martie la Rm. Vîlcea, ar putea con
stitui un bun prilej de testare su
plimentară a gradului de omoge
nitate colectivă in ansamblu ; iar 
cele două amicale din 17 și 31 
martie, cu Turcia, la Istanbul și, 
respectiv, Cehoslovacia, la Praga, 
un fel de repetiții generale in con
diții similare jocului oficial cu 
Spania.

Pînă atunci, mai avem in total 
încă aproape 10 săptămîni. Teore
tic ar fi deajuns. Mai sînt, insă, 
și multe lucruri de făcut pentru ca 
echipei noastre naționale să i se 
asigure o pregătire de calitate și, 
mai ales, o bună sudură de struc
tură și morală. De aceea, timpul 
pînă la 17 aprilie trebuie folosit 
cu maximă eficacitate.

SI ARBITRII
SEZONUL DE

S-a scris mult despre pregătirile fot
baliștilor. Dar pentru sezonul de pri
măvară se pregătesc intens și ,.cava
lerii fluierului". Cel puțin în Capitală, 
Colegiul municipal de arbitri a organi
zat o amplă campanie de pregătire a 
componenților loturilor A, B și C. Star
tul pregătirii fizice s-a dat la începutul 
lunii trecute, cînd pe tartanul de la 
,,Republicii", de două ori pe săptămînă, 
sub conducerea arbitrilor Marcel Han- 
ganu și Francisc Coloși, cam 75—80 de 
,,cavaleri ai fluierului" din toate cele 
trei eșaloane s-au antrenat efectuînd 
probe de fond, viteză sau exerciții pen
tru dezvoltarea rezistenței și a pregătirii 
fizice generale. începînd cu 
numărul ședințelor fizice 
trei, combinate și cu cite 
fectate pregătirii teoretice, 
de atletism sau în sala de 
de ordine a fost seriozitatea și ambiția 
fiecăruia" mărturisit Constantin

această luna, 
s-a mărit la 
două zile _ 
„Și pe pista 
curs, cuvintul

a-

Mihai IONESCU

PRE
PRIM

Costicâ, preș, 
de arbitri Bu

Nume mai 
triceanu, C. 
Dinulescu, Gl 
mai noi în 
lui" din țara 
R. Stincan, I 
încearcă să d 
unei primăve 
cese frumoasi 
noi. Dar ac* 
și un alt scc 
tu lui din 15- 
F.I.F.A., cu p 
lirea obstaco 
cu un baren 
Cooper — 2' 
minute). Nu 
arbitrii știu 
tot ei mai ști 
dese lesne, 1 
ținu*p !... (ml

A început una dintre ședințele de pregătire fi.

Azi șj miine, BOGAT PROGRAM DE MECIURI DE VERIFICARE
București : Triumf — 

București (terenul Triumf, 
F.C. Argeș (sta-

ASTAZI 
Progresul 
ora 15), Rapid 
dionul Giulești, ora 15,30) ;

MlINE : București : Autobuzul — 
Progresul București (stadionul Auto
buzul, ora 11) ; Ploiești : Petrolul — 
Tractorul Brașov (terenul Teleajen, 
ora 11) ; Rm. Vilcea : Chimia — Stea
gul roșu (stadionul „1 Mai“, ora 11) ; 
Tg. Jiu : —
nedoara : 
București ;

Cimentul — Jiul ; Hu- 
Corvinul — Dinamo 

, Satu Mare : Olimpia
— inter Bratislava (stadionul Olim
pia, ora 11) : Oradea : F.C. Bihor — 
Hansa Rostock (stadionul F.C. Bihor, 
ora 11) ; Constanța : F.C. Constanța
— Cernomoreț Odesa (stadionul ,,1 
Mai“, ora 11) ; Tg. Mureș : A.S.A. — 
C.F.R. Cluj-Napoca (stadionul ,,23 
August", ora 11) ; Brăila : Progresul
— F.C. Galați (stadionul Progresul, 
ora 11) : Iași : Politehnica — C.S.U. 
Galați (stadionul ,,23 August", ora 
11); Bacău : Sport Club — C.S.M. Su
ceava (stadionul „23 August", ora 11).
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• Cîteva concurențe în lo
tul echipei U.T.A. care pot fi 
utile în primăvară. Cel puțin 
pentru linia de mijlocași vor 
concura pentru titularizare 
Domide, Broșovschi, Pîrvu, 
Bedea, Leac, Profir, Bitea și 
Schepp. Antrenorul Livlu Co- 
man ne mărturisea că în 
ceastă sportivă concurență

a- 
va

GLORI
Mîine dimineață, pe stadionul Dina

mo, de la ora 8,30, echipa de juniori 
Dinamo va întîlni formația Automa
tica București (Divizia C), iar de la 
ora 10.15 se vor întîlni echipele de 
tineret-speranțe Dinamo și Sportul 
studențesc.

BUZĂU,
te 3 000 dJ
fie prezen 
meciul q

JOCURI AMICALE DISPUTATE IN TI
GLORIA BISTRIȚA — CHIMIA 

RM. VILCEA 1—1 (1—0). Aproxi
mativ 1 500 de spectatori au fost 
prezenți la meci. Terenul alune
cos a supus jucătorii la eforturi 
suplimentare. Cu toate acestea, 
intilnirea a plăcut, desfășurîndu-se 
dinamic. Au marcat : Lepădat 
(min. 43 
respectiv Șutru (min. 
MA — coresp.).

Au
- autogol) pentru gazde,

66). (I. TO-

vină mai repede acel final 
al lunii iunie, cind o să dis
putăm semifinalele „Cupei 
României-. O să vedeți că 
după... „furtună" vine și 
„timp frumos"...

Ladislau Kubala, antrenorul e- 
chipei Spaniei, a prevăzut' difi
cultatea meciului cu Scoția, de 
la Valencia. înainte de meci el 
a insistat mult asupra jocului 
apărării. în fotografie, Kubala 
stă de vorbă cu doi dintre a- 
părătorii săi : portarul Iribar 
(in mijloc) și stoperul Benito

LUPTE : Sala Giulești, de
10, triunghiular divizia A,

SCRIMA : Sala 
la ora 9 : etapa 
B, floretă (m).

la ora 
libere. I

Floreasca
I, Diviziile A și

II, de I
VOLEI : 

ora 11 : 
Craiova 
greșul,
Relonul , __
sala Giulești. ora 9,30 : Electra — 
Medicina Tim. (Div. B m) ; sala 
Flacăra roșie, de la ora 9,30 : 
C.P.B. — Drapelul r. Sibiu, I.T.B. 
— I.G.C.M. Brașov, Confecția — 
C.S. Zalău (Div. B f).

Sala
Constructorul —

(Div. A f) : sala 
ora 10,30 : Progresul —
Săvinești (Div. B m) ;

Constructorul,
Univ. 
Pro-

I
I
I
J

da în primul rînd credit for
mei sportive. Tot la U.T.A. un 
interesant duel și pentru tri
coul cu nr. 4, între Purima și 
fosta extremă Sima. “ 
animat de elanul 
celălalt hotărît să 
„calitățile tehnice 
ale unui atacant 
post important < 
stingă", așa cum declara deu
năzi.

q Angelescu, „jolly-joker-ul" 
Rapidului, ne-a făcut zilele 
trecute o confesiune: „Nici
nu ne-am gîndit, atunci cînd 
am retrogradat, să stăm mai 
mult de un an competițional 
în Divizia B. Am considerat 
despărțirea de prima scenă 
a fotbalului ca pe un vis u- 
rit. Prin aceasta, nu subapre
ciem pe nimeni. Cred că toți 
am învățat multe din 
ția pe care singuri ne-am a- 
plicat-o. Eu unul, vreau

Primul, 
tinereții, 

valorifice 
“ superioare 

pe acest 
de fundaș

corec-

să

• Miercuri, în tribunele 
stadionului „1 Mai" din Pi
tești, un spectator, prezent la 
„amicalul" F.C. Argeș “ 
pid, exclama la 
tidei: „Halagian 
altele, probleme 
terenului. Dacă 
joaca, parcă ne 
mină I..."

Și lucrurile cam așa au 
stat din momentul cînd antre
norul piteștean l-a înlocuit pc 
jucătorul titular.

• Victoria Cărei (locul 8 în 
seria a Hl-a a Diviziei B) a 
avut o comportare frumoasă 
în sezonul de toamnă. Puțini 
știu însă că această echipă 
își recrutează jucătorii din o- 
rașul său, din pepiniera pro
prie. Din Cărei s-au ridicat 
jucători talentați ca Helvei, 
Pustai, Kaiser, Berețki (în 
prezent, toți se află la Olim
pia Satu Mare), Șleam (care 
a jucat la A.S.A. Tq. Mureș 
și acum evoluează la Minerul 
Baia Mare), Frank (talentatul 
portar de la Minerul Baia 
Mare), Lung (tot portar care, 
în toamnă, a jucat la Uni
versitatea Craiova). La Cărei 
cresc mereu tineri fotbaliști 
talentați, recrutați și pregă
tiți de oameni inimoși și mo
dești.

• „Mare meqh mare!" — 
anunțau cîteva zeci de afișe 
răspîn^dite prin oraș.
la Toplița — pentru un meci 
amical cu formația 
Mureșul — o divizionară 
C.F.R. Cluj-Napoca. „No, apoi 
să merem să-i vedem pe flă
căii noștri într-o companie 
aleasă", și-au zis vreo mie de 
toplițeni... morți după fotbal. 
Și iată-i, în ziua anunțată 
(2 februarie), prezenți la sta
dion. Dar... meciul nu s-a 
mai jucat, ceferiștii răzgîndin- 
du-se în ultimul moment și 
preferind să joace cu Rapid 
Jibou! „No, că ăștia-s tare 
neserioși, dom’le" — au con-

Ra- 
finalul par
are, printre 
la mijlocul 

Mustâțea nu 
ia cineva o

Sosea

locală
A,
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C.F.R. q 
TIMIȘOAH 
scris î MaJ 
timișoreni,: | 
53). (N. Ml

TRIUMF 
TA BUCU 
tîlnirea a I 
Golurile di 
mitru (2), I 
(Triumf). I

cluzionat aceiași pasional 
după fotbal. |

• La meciul Pol'fflP' nici 
Timișoara — Honved Budd 
pesta, disputat pe stadiipnl 
C.F.R., un șir de bănci, 'Ard 
dițional „ceferiste", pe lînqj 
culoarul de acces spre cabl 
ne, a făcut parcă o „galeriei 
suplimentară lui Cotec. Noi 
mal, Cotec a jucat pînă detl 
năzi la divizionara B C.F.fl 
Timișoara. |

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

• Helvei, talentatul 
cant al echipei Olimpia Satl 
Mare, s-a căsătorit de curing 
Acum, din echipa de bazei 
doar Lucaci, Kaiser și Bathol 
il au rămas celibatari. Dup] 
cum am auzit, urmează săi 
vină rîndul lui Lucaci să a 
despartă de... burlăcie. |

• CONSTANTIN și primei
sale impresii. Noul antrend 
al lui S.C. Bacău a fost I 
dimineață în București. El ne-l 
declarat: „Treburile meri
destul de bine. întotdeauna 
insă, în perioada jocurild 
pregătitoare, ai impresia d 
totul merge bine. Să sperai 
că nu e o simplă impresii 
în ceea ce privește atmosfera 
îmi place modestia și corei 
titudinea băieților de la Bl 
cău. De cînd am ajuns I 
Bacău, am auzit numai vor’J 
frumoase la adresa lui Nici 
șor sau a lui Costică Radi 
lescu, foștii antrenori ai ecfl 
pei... In altă ordine de idei 
să menționez viteza și gabl 
ritul juniorului Chitaru. Dai 
va ști să lucreze intens pel 
tru tehnică, va putea să r| 
mină nu numai un „fost i| 
ternațional de juniori". i

«3 Antrenorul Politehnil



știri ale unor agenții 
cărora le-am 

Institutului 
meteorologic, ne-au de- 

să prezentăm sugestia

nona, N. Pe- 
ilescu I, C. 
ții — și nume 
rilor fluieru-
Manusaride, 

dți alții - 
mrnă, bazele 
4 te, cu suc- 
îtrilor de la 
sprinturi ou 
sținereo tes- 
3 fi un test 
I m, cu oco- 

m : 400 m 
de și testul 
in cele 12 

len ușor. Și 
lucru. Dar 

nu se dobîn- 
eforturi sus-

Cîteva 
străine de presă, 
adăugat constatările 
nostru 
terminat 
țâre urmează forului nostru de 
specialitate. Știrile subliniau că 
în lunile decembrie și ianuarie 
s-au înregistrat cele mai ridicate 
temperaturi din 
multe locuri de 
nostru, cunoscute 
care venea odată 
noi, de asemenea, 
cu o vreme de toamnă în zile în 
care eram obișnuiți să luptăm cu 
gerul și nămeții. De altfel, ulti
mii ani au arătat pentru țara 
noastră o îndulcire simțitoare a 
iernii care, 
cembrie și ianuarie, 
temperaturi destul de

Ne gîndim că, față 
constatată întîrziere a 
alb, s-ar putea opera 
dificări și în modul cum e con
ceput calendarul nostru compe- 
tițional, în sensul aplicării unei 
mai mari elasticități în progra
marea etapelor de campionat. Mai 
întii, nu ar mai trebui să existe 
această sacramentală pauză între 
tur și retur. Ea are la noi o im-

ultimii ani în 
pe continentul 

pentru frigul 
cu iarna. La 
ne-am întîlnit

mai cu seamă în de- 
a ajuns la 

ridicate.
de această 

sezonului 
unele mo-

portanță prea mare, ca și cum 
disputarea unor etape din retur 
în continuarea celor 
parte a întrecerii ar reprezenta 
pur și simplu o încălcare de re
gulament ! Or, în foarte multe 
țări o asemenea pauză nu se face 
tocmai pentru că situația clima
terică permite continuarea cam
pionatului. Ce ar fi dacă și ca
lendarul Diviziei A ar lăsa des-

din prima

OPINII
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lor bucureștenl.J Foto : S. BAKCSY

chisă posibilitatea disputării în 
continuare a campionatului, după 
consumarea etapelor din tur, dacă 
vremea o permite ? Credem că o 
asemenea ipoteză, pe care starea 
timpului, din ultimii 3—4 ani, în 
luna decembrie, o face posibilă 
nu impietează cu nimic asupra 
procesului de instruire. Pentru că 
încetarea turului campionatului nu 
însemnează chiar și întreruperea 
bruscă, totală, a activității, știut 
fiind că se recomandă tocmai o 
intrare gradată în pauza de iarnă. 
Asta pe de 
alta, să 
etapele

ne 
din

o parte, 
amintim 
finalul

Iar pe de 
că tocmai 
turului au

prezentat un coeficient ridicat de 
calitate, au avut mai multe par
tide de valoare, ne-au arătat mai 
multe echipe într-o bună dispo
ziție de joc.

O asemenea împingere a calen
darului spre finalul lunii decem
brie ar rezolva dificila situație in 
care se află calendarul de primă
vară. Nu numai în mod special 
în anul acesta — cînd reprezenta
tiva va avea un program-record 
de jocuri — dar în general desfă
șurarea competițiilor vede finalul 
sezonului de primăvară într-o a- 
glomerare dăunătoare, cu momen
tele cele mai importante ale unor 
întreceri, de regulă „Cupa", îngră
mădite pe distanța cîtorva zile. 
Posibilitatea de a desfășura în 
toamnă 2—3 etape din retur mai 
prezintă avantajul obținerii unei 
pauze competiționale reale între 
cele două veritabile sezoane com
petiționale ale fotbalului nostru 
și îi apropie, într-un fel, progra
mul său general de acela al mul
tor țări de pe continent și, mai 
cu scamă, de graficul competițio- 
nal al cupelor europene, un han
dicap — adeseori — și sub acest 
aspect pentru formațiile noastre.

Subiectul merită discuții și stu
dii. Modul cum a întîrziat să vină 
iarna la noi, în ultimii ani, le 
impune...

Eftimie 1ONESCU

VREM 0 ECHIPA MARE!»
(Urmare din pag. 1)

LOTUL DE JUNIORI 0-1 (0-0)

CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA

JUVENTUS IN FATA
UNUI GREU EXAMEN

semieșecul în fața Bolog- 
teren propriu, compensat 
de rezultatul egal reali- 

Lazio la Cesena, Juventus 
la primul examen dificil 

depla- 
delicat,

După 
nei, pe 
însă și 
zat de 
se află 
al returului — meciul în 
sare cu Milan. Dificil și 
Intrucît Lazio, considerată ca po
sibilă învingătoare în meciul de 
acasă cu Lanerossi Vicenza, ar pu
tea — în cazul înfrîngerii juven- 
tinilor — să ajungă doar la o lun
gime de lider. In definitiv, cea 
de a doua etapă a returului ar 
putea să dea campionatului ita
lian acel interes c? p-— 
stingă odată cu înfrîngerea 
Lazio la Ascoli.

Dar nu numai 
San .Siro dă tonul programului. 
Trebuie să mai amintim de der- 
byul Appeninilor, între Bologna 
și Fiorentina, întîlnire de tradi
ție, așteptată cu mult interes la 
Florența intrucît echipa lui Rocco

ce părea să

meciul de

se
Iui

pe

îon). Pes- reprezentativ 
i ținut să • de compania 

ieri) la
a lotului

4MÎNII
— C.F.R. 
. Au în-

pentru 
uta ■ (min. 
sp.).
— VOIN- 
1—1). în- 
' minute. 
J de Du

și lloza

vizionara B 
încheiat cu 
fotbaliștilor 
1—0 (0—0).

’ de juniori, disputat 
t echipei locale, di- 

Gloria. 
victoria 
juniori, 

Unicul

Meciul s-a 
meritată a 

la scorul de 
gol a fost

înscris de Ciclenean, în min. 75.
Arbitrul Cristian Teodorescu a 

condus 
evoluat 
Cristian 
I. Ene 
Petcu - 
taru. Au mai jucat după pauză : 
Vlad, Bălan și Ciclenean. 
SOARE — coresp.).

foarte bine. Juniorii au 
în următoarea formație :
— Popa, Zahiu, Toader,
— Bisoc, Cîmpeanu II, 

- Lupău, Telespan, Chi

Meciul cu 
cilea joc de 
nicii în fază 
primul test 
tor. Pînă la 
jucători, 
post nu a fost pietrificat, în vir
tutea vreunei idei preconcepute. 
S a montat un experiment amplu, 
cu scopul de a 
ideală dintr-un 
menea proces a 
rijat cu mînă 
într-o mănușă 
prioâră, căci concurența mare pu
tea aluneca lesne în luptă subte
rană, evident dăunătoare. Para
doxal, pe tărîmul psihologic, bă
tălia cea mai îndelungată s-a dat 
pentru cimentarea unei afecțiuni 
reale între Dembrovschi și Crîn- 
gașu, achizițiile , 
nante. Pe 
transplant 
mul unei 
exigențele 
nat, anul 
calificarea

Honved a fost al cin- 
verificare al Politeh- 
de metamorfozare și 

cu 
el, 

nici

adevărat edifica
se rulaseră 21 de 
măcar un singur

extrage formula 
lot bogat. Un ase- 
trebuit să fie di- 
fermă, îmbrăcată 
din piele de că-

cele mai preg- 
fondul dificultăților de 
al ambilor pe organis- 
echipe maturizate de 
unui campionat termi- 

trecut, cu merite și 
în finala „Cupei", 
respins

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w

ană, într-un mo- 
gaz 'ol pregătirilor 

fac® cu 
le-a — ătras atenția 
irea declarație: 
idei, Doru lones- 
pmea, noii purtă- 
urilor ieșene, sper 
că fotbalul nostru 
pe care poate 

îndoială câ acești 
ndul lor, trebuie 
:ă mult, să dea 

conștiinciozitate, 
i modestie",

orul Hașoti, des- 
rul Ștefănescu: 
exemplu pentru 

.ura din zona ba- 
-a sudat complet, 
dinți și participă 

:u ceilalți la pre- 
Nota bene! Fără

cîtva timp, la Si- 
cătorii divizionarei 
iti erau foarte a- 
□ ptul că unul din 

bază ai forma- 
I C. Nedelcu, își 
chipierii, plecînd 
ire și fără... a- 
țpunea atunci, în 
acest caz, că voi 

isurt drastice îm- 
i vinovat, mergîn- 
a suspendarea pe 

activitatea spor- 
trecut decît cîteva 
ledelcu — care de 
icase la
)uit, ci în Capita^ 
sîntors la
itor. Și tot ca fiul 
ost iertat imediat 
joace in echipă! 

s face și pe noi 
băm: cine a gre- 
, în cazul Nedel- 

noastră este câ 
greșit conducerea 

□țean, care a ab- 
ea mare ușurință 
ipiul exigeniei și 
iței in materie de

troșanî, vestea că soția sa a 
născut un băiat.
• Spiridon Niculescu a pri

mit dezlegare de Id F.C. Ar
geș. Un portar bun, scos deo
camdată în afara circuitului 
competițional. El ne-a 
risit, însă, că nu-și 
agăța încă ghetele în
• luliu Jenei, fostul 

central al echipei 
roșu, care în .toamna trecută 
a abandonat activitatea spor
tiva, îndrăgește foarte mult 
schiul. El urcă deseori în Po
iana Brașov, împreună cu 
cele trei fetițe ale lui, unde 
poate 
schiul.
sez cu 
dispus 
posibil, 
suplețea și mobilitatea. Cine 
știe, într-o bună zi antrenorul 
Proca va mai apela la .servi
ciile mele".
• Cu puțin timp înaintea 

plecării Sportului studențesc 
în turneul pe care îl efectu
ează în Bulgaria, Marin O> 
teanu, care a stat pe țușă 
întregul sezon trecut, spunea: 
,,Sper ca în primăvară să mâ 
prezint într-o formă foarte 
bună pentru a deveni titu
lar la noua mea echipă și 
,,subiect" de meditație pentru 
antrenorii echipelor reprezen
tative". Nu putem decît

fi văzut practicînd 
„Trebuie să compen- 
ceva, altfel sint pre
ia ingrășare. Pe cit 
vreau să-mi mențin

mărtu- 
poate 
cui.

fundaș 
Steagul

vreme,

DEMBROVSCHI

de 
cei 
în

Pitești,

echipa

culane, unde s-au 
p de două săptă- 
riî Jiului l-au fe
ros, într-una din 
schipierul lor Ga- 
Mijlocașul forma- 
mise, de la Pe-

M. OLTEANU
succes deplin fosfului 

fundaș central al formației 
brașovene Steagul roșu.

tacit. Proveniți din cluburi 
diferite, descinși pe malul Bcgăi 
cu aureola de-căpitani ai forma
țiilor lor, prime viori în ansam
blurile respective, ei au avut 
reacții rigide la primii pași pe 
gazon, îmbrăcați în echipamentul 
alb-violet. Se pare că mai reți
nut a fost Crîngașu. S-a stat de 
vorbă cu amîndoi laolaltă și cu 
ei în parte, au fosț convinși că

fiecare are nevoie dc celălalt 
împreună, de restul echipei. S-a 
concretizat această acceptare con
știentă prin făurirea unui 
cu sarcină precisă în joc, 
tă de altfel și în partida 
ved : la linia de 16 m, 
cînd Dembrovschi este 
de o apărare supranumerică, cînd 
culoarele de pas sînt închise, ur
mează o deviere surprinzătoare, 
lateral și puțin înapoi, unde apa
re Crîngașu, cu șutul 
nic, necruțător.

La cabine, înaintea 
a doua formație din 
maghiar, băieților li 
victoria. Am înțeles că acest im
perativ își trage rădăcini dintr-d 
nerăbdare generală, justificată, de 
a culege primele satisfacții, de a 
se primi „cecul în alb" al unor 
garanții, în perspectivă.

Și echipa a jucat într-adevăr 
bine, cîștigînd. A evoluat cu per
sonalitate și ambiție, cu o tentă 
inedită de fantezie, 
tate. O echipă care 
vreme cu precădere 
fizic, a început să 
distinctă de Joc, o 
structivă, o limpezime 
Sub ochii unui stadion populat 
pînă la refuz de 15 000 de oameni, 
Dembrovschi și Crîngașu au fost 
cei mai destoinici, într-o confrun
tare cu un partener rafinat și 
dîrz. De altfel, la sfîrșit, reputa
tul internațional Pancsis elogia 
prestația* celor doi, adăugîndu-1 și 
pe Bojin pe lista preferaților săi. 
A mai spus că păstrează impre
sia cum că suma individuală a 
componenților echipei este mai 
mare decît forța colectivă, de 
unde tragem concluzia că „Poli" 
și-a găsit (în fine !) o formulă, 
dar că o așteaptă, în această ul
timă etapă a pregătirilor, sarcina 
la fel de grea a omogenizării ei. 
De altfel, antrenorul Ion Ionescu 
s-a încumetat, după meciul cu 

„x _s numească pe cei 
șapte jucători care și-au cîștigat 
dreptul de a figura ca titulari : 
Jivan, Arnăutu, ’ ’ -
schi, Crîngașu, 
Sita exigentă, 
de zile, a lăsat 
primele fire de

Timișoara 
efervescență. Interesul pentru fot
bal a fost redeșteptat, este între
ținut Cu energie. Există o avidi
tate pentru satisfacții de aceeași 
măsură. Vicepreședintele secției 
de fotbal, ing. Petru Cojcreanu, 
declară fără dubii i „Timișoara 
fotbalistică vrea o echipă marc, 
adevărată. O performeră, nu nu
mai o formație care să semneze, 
conștiincioasă, în condica de pre
zențe a Diviziei A“.

Honved, să și

său năpraz-

meciului cu 
campionatul 
s-a cerut

DE LA F. R. F.

g
I

Ținînd seama că în prezent 
există un important număr de 
cereri de transferare a unor 
jucători din echipele divizio
nare A, B și C, precum și de 
faptul că numeroase cluburi 
și asociații sportive au cerut 
acordarea unei perioade de 
transferări înainte de intra
rea în vigoare a prevederilor 
noului regulament, Federația 
română de fotbal — în scopul 
întăririi echipelor divizionare 
— a hotărît să se acorde o pe
rioadă de transferări cu ca
racter excepțional între 17 și 
21 februarie a.c,

în, această perioadă se pri
mesc numai cereri însoțite de 
acordul scris al cluburilor (a- 
sociațiilor) de la care se trans
feră jucătorul (dezlegare).

are încă posibilitatea să reintre 
în cercul fruntașelor sau va tre
bui să se resemneze cu un loc 
în plutonul doi. De asemenea, 
prezintă interes partida Napoli -r 
Roma. Galben-roșii lui Liedholm, 

fața lui 
„tifosii" 
pentru 
Pentru 
reapa- 

propriu 
suspen-

după înfrîngerea acasă în 
Torino, și-au decepționat 
care visau deja un duel 
titlu între Roma și Lazio. 
Napoli, partida constituie 
riția echipei pe terenul 
după cele două etape de 
dare suferite în urma incidente
lor din întîlnirea cu Juventus. O 
altă intîlnire interesantă : Ca
gliari — Inter, în care prima e- 
chipă se prezintă în teren cu gol- 
geterul său Riva, în timp ce a 
doua fără omul de gol, Boninsegna. 
Ternana — Cesena, 
Ascoli și Varese — 
completează programul 
duminică.

Torino — 
Sampdoria 
etapei de

CESARE TRENTINI

tandem 
reliefa- 

cu Hon- 
atunci 

copleșit

de inventivi- 
a trăit multă 
din travaliul 
aibă o idee 

manieră con- 
tactică.

Maier, Dembrov-
Anghel, Petrescu, 
agitată

să treacă prin ea 
nisip fin.

fotbalistică

o lună

este în

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN

ARIE 1975

GENERAL
1.596.910

7 FEBRU-

Un nou gol in poarta lui Maier 1 Autorul acestui frumos punct, în
scris in meciul cu Bayern Miinchen, este Wittkamp, de la Borussia 

Mdnchengladbach — lideră in campionatului vest-german.

DE PRETUTINDENI

con- 
Anul

• FEDERAȚIA DA
NEZA de fotbal s-a 
adresat federației bra
ziliene pentru a-i plăti 
suma de 10 000 de do
lari, drept despăgu
biri pentru un 
tract nconorat.
trecut, înaintea C.M., 
echipa de fotbal a 
Braziliei urma să e- 
volueze în Danemarca, 
dar în ultimul mo
ment fotbaliștii sud- 
americani au renunțat 
la acest meci.
• MECIURI internațio

nale: Etar Trnovo — Di
namo Berlin 1—1; Selec
ționata Australiei — Le- 
gia Varșovia 2-2.

• FOSTUL AN
TRENOR al reprezen
tativei Braziliei, Ai- 
more Moreira, care în 
1962 a condus această 
echipă pînă la titlul 
suprem, funcționează 
în prezent în Portu
galia, ca antrenor al 
echipei F. C. Porto.

Timp de 15 etape, 
formația sa a fost ne
învinsă, după care în 
următoarele 4 a sufe
rit trei înfrîngeri, ce- 
dind primul loc cu
noscutei echipe Ben
fica.

• LA 12 MARTIE, se vor 
întîlni la Londra, echipele 
Angliei și R.F.G.. Antre

norul Schon va apela la

serviciile lui Netzer și 
Breitner.

• 1N VIITOR, orice 
transfer de jucători 
străini în Spania va 
fi ratificat de minis
terul comerțului. A- 
ceastă hotărîre a fost 
luată pentru a nu se 
cheltui sume prea 
mari pentru jucătorii 
care doresc să joace 
in Spania.
• |N SFERTURILE de 

finală 
juniori 
Napoli 
Ujpesti 
5-4 -

ale turneului de 
de la Viareggio: 
— Juventus 6—5, 
Dozsa — Cesena 

ambele partide au 
fost decise după loviturile 
de la 11 m. In semifinale 
s-au mai calificat Lazio 
și Kickers Offenbach.

• CONFORM 
înțelegeri, cele 
meciuri (tur și 
dintre echipele

unei 
două 

retur) 
C. F.

Barcelona și Atvida- 
berg (Suedia), din ca
drul sferturilor de fi
nală ale „Cupei cam
pionilor", se vor dis
puta Ia Barcelona in 
prima jumătate a lu
nii martie.

• „IN ULTIMELE 
două meciuri de cam
pionat, pierdute de 
Bayern Miinchen — . 
scrie corespondentul 
„Agenției France Pres- 
se“ din Miinchen 
— căpitanul echipei, 
Beckenbauer, a mar
cat două autogoluri. 
Formația bavareză se 
află în cea mai gravă 
criză din istoria sa, a- 
cuzînd un deficit fi
nanciar de 3 milioane 
mărci. După 19 etape, 
ea ocupă locul 14 (la 
10 puncte de lider) și 
își pune speranțe doar 
în partidele din C.C.E."

TURNEUL UNIVERSITĂȚII CRAIOVA 
ÎN BRAZILIA

KIO DE JANEIRO, 7 (de Ia corespondentul 
Agerpres, V. Păunescu). Echipa de lotbal Uni
versitatea Craiova, care se află in turneu în 
Brazilia, a susținut un Joc în atașul Piracicaba 
(130 000 de locuitori, la 160 km de Sao Paulo) 
unde a întîlnit formația „15 Noiembrie”, cu 
'wire a terminat la egalitate (0—0), după o par
tidă de bun nivel tehnic. Sîmbătă 8 februarie, 
Universitatea Craiova va disputa o partidă, 
anunțată anterior, cu echipa Guarani, la Cam
pinas, tot în statul Sao Paulo.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cîusiv, prin mandate poștale în- 
cepînd de la 22 februarie 1975

FOND
GURI i
687.187 lei report.

EXTRAGEREA
30 58 87 37 25.

EXTRAGEREA .
38 14 26 85 59 35.

iei

I
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DE CÎȘTI- 
din care

ClȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 28 IANUARIE 1975

: 78

Il-a

47 89 12 a
; cat. 2 : 9,20 a 25.000 Jei

: 45 13 65

începe înva
februarie pînă

Plata cîștigurilor
Capitală de la 17
Ia 7 aprilie ; în țară de la 21 fe- 
brtiarie pînă la 7 aprilie I975~in«f

Categoria 1 : 2 variante 10% 
7.000 lei , . '
sau la alegere o excursie în El
veția sau Austria (2 locuri) și di
ferența în numerar ; Categoria 3: 
21,60 a 9.546 lei ; cat. 4 s 89,65 a 
2.300 lei ; cat. 5 : 220,75 a 400 lei; 
cat. 6 : 513,85 a 300 lei ; cat. 7 1 
604,15 a 200 lei ; cat. 8 :■ 3628,65 a 
100 lei.

CATEGORIA A : 1,30 variante, 
autoturism SKODA S 100 ; cat, 
B > 8,70 a 10.000 lei sau la alege
re o excursie în Polonia sau 
U R.S.S. si diferența în numerar j 
cat. C l 31,45 a 10.000 lei ; cat. D: 
186,25 a 1.837 lei ; cat. E : 2190,75 
a 100 lei.

SE POT PROCURA DIN VREME

BILETE CU NUMERELE PREFERATE

PENTRU PRIMA TRAGERE EXCEP-

ȚIONALA PRONOEXPRES DIN

ACEST AN, 16 FEBRUARIE 1975.



COMISIILE PE RAMURA DE SPORT, 
PIVOT IMPORTANT ÎN DEZVOLTAREA

EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

„Se va acorda o deosebiiă atenție selecțio
nării și uîiiizării în ioaie organismele sportive 
a cadrelor care dovedesc dragoste și pasiune 
pentru aceas’ă activitate, animate de o înaltă 
principialitate partinică și un dezvoltat simț al 
responsabilității ; se va extinde munca obșteas
că în mișcarea sportivă, sporindu-se contribuția 
întregului activ la rezolvarea problemelor edu
cației fizice și sportului".

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

Comisiile județene, mu
nicipale și orășenești 
pe ramură de sport 

sȘ dețin o pondere însemnată în 
js activitatea desfășurată pe 
S; întreg cuprinsul țării. De le
ss iul in care aceste organisme 
sȘ tehnice iși desfășoară munca 
-f de fiecare zi, de felul în care 
șs organizează, planifică, con- 
s? trolează și îndrumă activita- 
sȘ tea cluburilor, a asociațiilor 
Js sportive de pe teritoriul lor, 
SȘ depinde, in mare măsură, în- 
țf sași evoluția ramurii de sport 
sȘ respective, pe plan local și 
SȘ chiar național.
s- Există, în prezent, în
Sg întreaga țară, numeroase
sȘ astfel de comisii pe ramură 
șȘ de sport, încadrate cu acti- 
Șs vișîi obștești care iubesc 
sȘ sportul și care pun umărul 
sg cu nădejde la propășirea 

lui. Există, insă, din păca- 
f; te și unele comisii care n-au 
țf ajuns încă să desfășoare o 
ți aclivitate complexă, susținu
se tă, și rezultatele 
Șs înseși minusurile 
f- sportul respectiv

- trează în județul, 
s? sectorul in cauză. 
Șs Unele aspecte 
țț talea comisiilor pe ramură 

de sport fac obiectul ortico- 
lelor din această pagină.

CONSTANȚA

A

SUCCESELE BOXULUI NU SINT INTÎMPLĂTOARE

aWWWWWWW

CLUJ NAPOCA

se văd in 
pe care 

le înregis- 
orașul sau

din activi-

Borul constănțean a înregistrat 
în ultimii 
marcabile : 
constănțeni 
republicani .
din Ibrahim) : în 1974, alte două 
titluri de campioni au fost cucerite 
de boxerii de pe malul mării (Fa- 
redin Ibrahim și Ilie Dascălu) ; în 
ultimii doi ani. cea mai mare com
petiție pe echipe a tării — „Cupa 
F. R. Box" — a fost cîștigată tot 
de pugiliștii constănțeni. Sînt re
zultate care vorbesc de la sine, 
care evidențiază o muncă 
nică, bine organizată. Este 
resc să fie așa, atunci cind 
sia de specialitate este una 
cele mai active din județul Con
stanța. Oameni inimoși, priceputi și 
pasionați, cum sînt căpitanul de 
rangul 1 Alexandru Melicescu 
(președinte), Dumitru Petrișor 
(responsabilul colegiului de arbitri). 
Constantin Dascălu (secretar), A- 
drian Teodorescu (responsabilul 
colegiului de antrenori), iși sacri
fică o bună parte din timpul lor 
liber in scopul progresului sportu
lui cu mănuși de pe litoral.

Comisia de box coordonează ac
tivitatea celor 7 secții din județ, 
organizind competiții — pentru cei 
161 de boxeri legitimați — pe în
treg cuprinsul anului. ingrijindu-

ani cîteva succese re
in 1973, doi pugiliști 
au devenit campioni 

(Mihai Aurel și Fare-

MIERCUREA CIUC

temei- 
și fi- 
Comi- 
dintre

se și de baza materială a secțiilor 
respective. Numai in anul 1974, în 
Constanța și Medgidia au fost or
ganizate 59 de gale de box, dintre 
care 11 internaționale.

In afara campionatelor republi
cane individuale, cei 119 boxeri ju
niori participă la pale special or
ganizate pentru ei în fiecare lună 
și la multe alte competiții. De pil
dă, numai in ultima vreme, comi
sia județeană a organizat, in luna 
decembrie, „Cupa 30 Decembrie"' și 
in ianuarie „Cupa Unirii" — com
petiții rezervate juniorilor. De alt
fel, creșterea și instruirea juniori
lor este una dintre preocupările 
importante ale comisiei județene. 
Sesizind lipsa unui număr mai 
mare de tineri valoroși in rindul 
formației locale, membrii comisiei 
au inițiat o serie de acțiuni de se
lecție pentru secțiile Școlii sporti
ve nr. 2 (director. Gigei Patrichi), 
Farul și Cimentul Medgidia. In
struirea acestor tineri este urmă
rită cu atenție de membrii comi
siei județene, astfel ca in anii ce 
urmează din formația de bază să 
facă parte mai mulți boxeri ini
țiali in tainele „nobilei arte" de 
către antrenorii din județul Con
stanta.

♦ 
♦

VOLEIBALIȘTILOR JUNIORI,
0 ATENȚIE

Pentru ca 
poată realiza i 
sarcină, care 
„de bucătărie" cît și activitate 
profesionalizată, în care pri
mează răspunderile, el trebuie să 
beneficieze de oameni pregătiți, 
cu tragere de inimă, între care 
să existe bune relații de colabo
rare, respect și considerație re
ciprocă. Iată principiul pe care 
Comisia județeană de volei Cluj 
a căutat (și a reușit) să și-1 
impună la baza activității ei, un 
principiu care explică multe din
tre rezultatele pozitive pe care 
ea le-a înregistrat. Prima dovadă 
a colaborării și hărniciei ne-o o- 
feră așa-zisa „formă" a activită
ții : reuniunile comisiei, care se 
țin cu regularitate lunea, și „sei
ful" cu documentele voleiului, 
meticulos întocmite și păstrate în 
deplină ordine. Adevărata mostră 
a colaborării apare, însă, cînd sînt 
abordate problemele de fond ale 
voleiului clujean, deoarece, din
colo de capitolul organizare, co-

VREM SĂ CREȘTEM CÎT MAI MULTI

♦
♦

♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
V

HOCHEIȘTI Of VALOARE“
Miklos Ferenc are 60 de ani, 

; dar nu-i arată. Lumea îi spune, 
totuși, „bâtrinul Miklos“, 
ne-am convins că apelativul 
doar o formula de respect, 
patru ani Miklos Ferenc

pa-

DEOSEBITA
un colectiv să-și 

în condiții optime o 
include atît muncă 

i“ cît și 
în

In mișcarea sportivă din țara noastră activează voluntar, în dife- ♦ 
ritele sale organisme, peste 120 000 de oameni ai muncii, pasionați ♦ 
ai exercițiului fizic, ai sportului. Sînt luați în evidență, de aseme- 
nea, circa 35 000 de instructori voluntari care muncesc în asocia- ♦ 
țiile sportive de la orașe și sate. De asemenea, există aproape 600 ♦ 
de comisii pe ramură de sport care-și desfășoară activitatea la nivel 
județean. Lor li se adaugă alte cîteva sute de comisii municipale ♦ 
și orășenești. Municipiul București are comisii de specialitate la ma- T 
joritatea ramurilor de sport practicate în țara noastră. ț

misia atacă prin subcomisiile, sale, 
probleme de pregătire și de re
prezentare a formațiilor clujene, 
probleme în care se caută și se 
găsesc rezolvări, comisia încorpo- 
rînd tehnicieni ce lucrează nemij
locit în pregătire (antrenorii I. Ve- 
reșezan, Vera Munteanu-Pavlenco^ 
I. Bînda, I. Szilagy) și în arbitraj 
(V. Moraru și V. Chiorean). De 
altfel, faptul că Clujul este ju
dețul cu cea mai bogată reprezen
tare în Divizia de volei a școla
rilor și juniorilor — șase echipe 
— este o dovadă că a existat preo
cupare intensă la faza pe muni
cipiu, unde comisia județeană de 
specialitate a depus o muncă te
nace, călăuzită de dorința de a 
asigura tinerelor talente continui
tate în pregătire. Interesul pen
tru formarea schimbului de mîine 
constituie, de altfel, o constantă 
a activității acestui organism, in
teres concretizat acum printr-o a- 
tenție sporită acordată campiona
tului de calificare pentru 
școlarilor și juniorilor.

Cum obiectiv avea să 
maree, însă, președintele 
(ing. Aurelian Vintilă),

Divizia

ne re- 
eomiș.iei 
aceasta 

are și o serie de scăderi, asupra 
cărora se va insista do acum i 
controlul asupra pregătirii și ac
tivității în secții, stabilirea unei 
mai strînse legături cu celelalte 
unități din județ, o propagandă 
mai activă făcută voleiului pentru 
a atrage în practicarea lui un 
număr și mai ridicat de tineri.

BUCUREȘTI COMPETIȚIILE DE BASCHET

dar 
este 

De 
este 

președintele comisiei județene de 
hochei, cea mai puternică comi
sie de specialitate a C.J.E.F.S. 
Harghita, după aprecierea lui Ion 
Fe.rencz, fostul internațional de 
-hochei, în prezent prim-vicepre- 
ședinle al consiliului județean.

L-am întîlnit pe bâtrînul Miklos 
la patinoar, crainic și cronome- 
tror la meciurile echipei naționale 
cu formația de tineret a Ceho
slovaciei. II rugăm să ne sp.ună 
cîteva cuvinte despre comisia pe 
care o conduce, despre activitatea 
sportului cu pucul și crosa pe 
meleagurile Harghitei.

„Hocheiul este sportul numărul 
1, nu numai la Miercurea Ciuc, 
Odarhei sau Gheorgheni, ci și în 
satele și comunele județului. Co
misia are o activitate bogată, pen
tru că însăși hocheiul are o acti
vitate bogată, un număr foarte 
mare de echipe îneepînd cu Sport 
Club din. Miercurea Ciuc și ter- 
minînd cu cele din Dănești, Ciu
mat), Sînsimion sau Sîncrăieni an
grenate în campionatul sătesc; cam
pionat care' se desfășoară cu regu
laritate, .cu arbitri oficiali .— în 
mare 
care 
zate de cțimisie' — 
cu mantinelă (în .15

/■’ <

majoritate foști jucători, 
âtt urmat cursurile organi- 

>pe patinoare 
sate s-Xtif c’on-

struit patinoare prin 
triotică, B dintre ele 
stalație de iluminare 
man și la Dănești există chiar 
instalații electrice de cronometraj, 
construite de săteni ! In afara 
campionatului, în aceste comune 
se desfășoară, pe rînd, la fiecare 
sfirșit de săptămînă cite o com
petiție, la care participă echipe 
de copii, juniori sau seniori. Peste 
cîteva zile, va începe „Cupa prie
tenii crosei". Pînă acum s-au des
fășurat alte asemenea competiții 1 
Cupa 30 Decembrie, Cupa Ciuman, 
Cupa Lacul Roșu, Cupa de cris
tal etc. Antrenorii de la Liceul 
din Miercurea Ciuc și de la Școala 
sportivă urmăresc aceste compe
tiții, în căutarea talentelor eare 
vor intra în secțiile liceului sau 
școlii sportive. Numărul mare de 
meciuri ne obligă să... formăm ar
bitri, în prezent fiind in pragul 
examenelor un număr de 12 
cursanți pregătiți de arbitrul in
ternațional G. Tașnadi".

Ne-a mai povestit bâtrînul 
Miklos despre fiecare din subcomi
siile (antrenori, juniori, disciplină, 
arbitri), toate cu activități bogate, 
cu preocupări în dezvoltarea ho
cheiului pe aceste’ locuri. „Vrem 
să formăm un stil modern de joc, 
vrem să creștem cît mai mulți 
jucători de valoare, vremi ca ju
dețul Harghita să fie un adevă
rat rezervor al loturilor na
ționale".

V

muncă 
avînd si iri- 
!). La Ciu- SE BUCURA DE 0 BUNA ORGANIZARE

V»

Mai intîi l-am rugat pe ing. ion 
Vulescu (cu aproape trei decenii în 
urmă unul dintre cei mai valoroși 
baschetbaliști ai țării, acum președin
tele comisiei care coordonează. in 
Capitală, sportul practicat în tinerețe 
de fostul internațional) să facă o 
succintă prezentare a baschetului 
bucureștean:

— în municipiul București — ne-a 
răspuns ing. ion Vulescu, este con
centrată peste 50 la sută din acti
vitatea acestui sport din întreaga 
țară. Concret, avem înregistrate ț>00 
de echipe cu peste 6 000 de sportivi, 
dintre care 2 200 legitimați ; titlu ile 
de campioane republicane la seniori,

mari șl junioare 
de echipe din Ca

pitală (Dinamo, Politehnica, Lie. nr. 
35 și, respectiv. Olimpia) ; peste 80 
la sută din componenta loturilor 
naționale fac parte clin formațiile 
bucureștene. in acest context, Comi
sia municipală de baschet, spriji
nită de C.M.E.F.S. și de federația de 
specialitate, iși îndreaptă, in princi
pal, eforturile asupra asigurării ca
drului organizatoric necesar bunei 
desfășurări a competițiilor, se strădu
iește să creeze din timp condiții de 
joc echipelor din toate categoriile, 
se preocupă de creșterea numărului 
echipelor, de ridicarea nivelului ca-

senioare, juniori 
mici sînt deținute

BRAȘOV

ACEȘTI PASIONAȚI Al MUNTELUI...
Desigur ca, pentru a realiza un 

calendar sportiv intern și inter
național foarte bogat pentru toate 
disciplinele schiului (alpine, fond, 
sărituri, biatlon) și la toate cate
goriile de vîrstă (copii, juniori, se
niori), se cere un mare efdrt de 
organizare din partea comisiei de 
schi a județului Brașov. Toate 
subcomisiile și colegiile sînt supra
solicitate în această perioadă de 
iarnă, se află într.-o. febrilă Acti
vitate.

A

1 1

Pinâ nu cu multă vreme in urma, ju
dețul Argeș nu însemna mare lucru pe 
harta atletică a țării. Dezvoltarea im
petuoasă, pe toate planurile, din ulti
mii ani a județului a fost urmată. însă. 
ș> de un fru-mos avint al mișcării spor
tive, atletismul fiind unul din cele mai 
grăitoare etaloane ale acestui progres. 
Să ne aducem aminte câ reprezentati
va feminină a județului Argeș a ocupat 
primu' loc in campionatul de otletism pe 
echipe, Divizia A. in anul 1973 și s-a 
clasat pe locul secund, la o diferență de 
citeva puncte de puternica echipă a 
Clubului Atletic Universitar, in 1974. Anul 
trecut, secțiile de atletism din județ au 
avut 16 atleți nominalizați în loturile re 
publicane de seniori și juniori. Olimpia 
Cataramă, Dorul Cristudor, Mariana Nan, 
Valentina C'oltan Doina Spînu - iată 
cîteva nume de sonoritate în atletismul

românesc care și-au desâvîrșit măiestria 
sportivâ pe meleagurile argeșene. Toate 
acestea ne îndreptățesc să afirmăm eă 
astăzi Argeșul este unul dintre centrele 
de rezistență ale atletismului nostru, iar

țarâ, este cea mai 
ca număr de atleți

in
ie-

PITEȘTI

f Pog.a 6 o Sportul

atletismul este sportul numărul 1 în 
județ.

Iotă o scurtă radiografie a atletis
mului orgeșean. In anul 1974 în evidența 
comisiei județene au existat 8 secții afi
liate la F.R.A., dintre care 5 secții no
minalizate la nivel republican (Liceul 
Central Experimental de ia Cimpulung 
Muscel, Sport Club Muscelul, C.S.M. Pi
tești, C.S.U. Pitești și Școala sportivă 
Pitești), în desfășurarea activității edu- 
cindu-si contribuția 26 de profesori și 
antrenori. Liceul din Cimpulung, primul

de acest fel din 
semnată unitate, ... 
gitimați și. ca număr de profesori care 
activează. Âm lăudat de multe ori Liceul 
pentru rezultatele frumoase obținute în 
scurtul timp de la înființare, dar trebuie 
să spunem că anul 1974 a fost un an 
mai puțin fructuos. Obiectivele planifi
cate Ic începutul anului nu au fost în
deplinite, din cauze multiple, intre care 
amintim scăderea preocupării pentru ac
tivitatea de sele^ie. Au existat lipsuri și 
in celelalte unități, dar insistăm asupra 
Liceului pentru că el trebuie să fie o 
unitate model.

Trăsătura' generală a activității este, 
însă, pozitivă. In județ s-au făcut efor
turi pe toate planurile pentru propășirea 
atletismului. Există o bază materială 
bună, există aici cadre valoroase - Emil 
Dragon, Ion Dumitrașcu, Constantin Ri- 
zon, Mihai Tătaru, Luca Mălușanu, Mihai 
Răuțaiu și ceilalți profesori de la Li
ceu — care își pot aduce o contribuție 
substanțială la formarea unor elemente 
talentate, de care atletismul nostru are 
nevoie. —

Spre deosebire de alte spor
turi, unde munca de arbitraj, de 
exemplu, înseamnă — în princi
pal — observarea respectării li
terei și spiritului regulamentului 
pe timpul disputării competiției, 
în disciplinele schiului această 
misiune este mult mai complexă 
și mai dificilă. Ea începe cu cîteva 
zile mai înaintea concursului, prin 
pregătirea terenului, a pârtiilor, 
continuă cu transportul materia
lului la locurile de desfășurare a 
întrecerilor, marcajul traseelor și 
abia în final, parcă cel mai ușor . 
de fapt, este arbitrajul propriu- 
zis. Eforturile fizice, depuse dese
ori șub .biciuirea frigului, sînt u- 
neori atît de intense, îneît numai 
adevărații îndrăgostiți de munte, 
entuziaștii, în cea mai mare parte 
foști schiori de performanță, se 
încumetă să rămînă ani și chiar 
decenii în rîndurile corpului de 
arbitri. Nu credem că există re
compensă materială care să răs- . 
plătească dragostea și emoția tine
rească cu care cei mai mulți. din
tre arbitri (deși unii sînt pensio
nari) răspund la solicitările orga
nizatorice. De aceea, vrem să fo
losim acest prilej pentru a subli
nia devotamentul și meritele lor. 
Să cităm și cîteva nume i Vasile 
Căpățină, George Loga, Gheorghe 
Streja dintre cei mai vîrstnici ; 
Nicolae Tiu, Nicolae Bidu, Gheor
ghe Pestrea dintre cei mai tineri.

litativ al arbitrajelor. Doresc să sub
liniez activitatea colegiului de ar
bitri și a subcomisiilor de competiții 
și tie minibaschet, primele pentru 
competența cu care rezolvă un vo
lum mare de muncă, ultima pentru 
entuziasmul cu care se străduiește, 
tn colaborare cu organizațiile ele pio
nieri și cu Inspectoratul școlar al 
Capitalei, ~
chelul in rindurile celor mai mici 
elevi.

—Cum . __
tului practicat în București?

— Consider că valoarea jocurilor nu 
se situează încă la nivelul cerințelor, 
iar echipele de club și cele naționale 
au mari fluctuații care influențează 
negativ posibilitatea de obținere a 
unor performanțe de prestigiu. De 
acest lucru se fac vinovați și antre
norii și alți specialiști care, îndeo
sebi la categoriile inferioare, nu a- 
cordă suficientă atenție introducent 
noului in pregătire, desfășoară antre
namente monotone, cu volum și in
tensitate reduse, nu urmăresc cu per
severență depistarea elementelor do
tate pentru baschet. Efectele acestei 
situații se fac resimțite mai cu sea
mă la juniori, care ar trebui să con
stitute permanent sursă de mare 
perspectivă pentru divizionarele A și 
pentru loturile reprezentative.

să răspindească minlbas-

apreciați calitatea basche-

iXWWXWWX x\ww

"5 ste indiscutabil că ac-
1 tivitatea desfășurată 

de comisiile pe ramu- 
Ș; ră de sport a înregistrat, mai 
sj ales în ultimii ani, nenumă- 
sg rate succese. Despre unele 

reflectînd 
a unui 

activiști

acestea,dintre 
munca entuziastă 
mare 
obștești din mișcarea noas
tră sportivă, ne-am ocupat 
in această pagină. Evident, 
nil am putut cuprinde preo
cupările, strădaniile, pasiu
nea tuturora, dar folosim pri
lejul pentru a le mulțumi... 
in corpore.

Exemplul comisiilor cu o 
bună și susținută activitate — 
și numărul lor este destul de 
mare I — va trebui urmat de 
toate celelalte, in așa fel 
incit printr-o muncă de cea 
mai bună calitate la toate 
nivelele sportul românesc să 
atingă cote valorice tot mai 
înalte !

număr de

I
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Pagină realizată de Mihai BARA, Nușa DEMIAN, 
Vladimir MORARU, D-tru STANCULESCU, Mihai TRANCĂ



„DORIM UN LOC BUN LA C.E. DE JUNIORI, REUNIUNEA ASOCIAȚIEI PRESEI SPORTIVE
La 13 martie, în orașul elvețian 

Herissau, vor începe întrecerile 
grupei B a campionatului european 
de hochei pentru juniori. Aflată 
In plină pregătire în vederea par
ticipării Ia aceste întreceri conti
nentale, selecționata țării noastre 
a susținut recent două partide de 
verificare în compania echipei de 
juniori a Bulgariei, care îi va fi 
adversară și la C.E. L-am rugat 
pe antrenorul MIHAI FLAMARO
POL, care se ocupă, împreună cu 
ALEXANDRU KALAMAR și VIR
GIL CRIHAN, de pregătirea ju
niorilor, să ne vorbească despre 
stadiul preparativelor lotului nos
tru, despre următoarea perioadă, 
decisivă, dinaintea europenelor.

„Am stabilit încă din toamnă

DAR NU NUMAI
declară Mihai Flamaropol,

planul de pregătire, pe etape, a- 
vînd ca principal obiectiv „europe
nele". O primă perioadă s-a înche
iat la începutul lui ianuarie cu 
jocurile din cadrul „Cupei celor 6 
națiuni", la Graz. Competiția a fost 
cîștigată de echipa noastră, dar ad
versarii întilniți n-au avut o va
loare prea ridicată. Mai conclu
dente au fost cele două teste cu 
selecționata Bulgariei, care, pe lin
gă unele lucruri îmbucurătoare,

ÎN JURUL MANTINELEI
• Mîine pleacă în 

Cehoslovacia echipa na
țională, care va susți
ne trei partide la Tren- 
cin (10 Ii), Banska Bis- 
trica (11 II) și Topol- 
cani (13 II). La 15 și 16 
februarie, reprezentati
va noastră va susține 
la Budapesta două me
ciuri cu reprezentativa 
Ungariei.

• Echipa care a par
ticipat la „Cupa Kepes“ 
la Budapesta — unde 
s-a clasat pe locul 5 — 
va evolua în a doua

* jumătate a lunii fe
bruarie, la Leningrad, 

_la Spartachiada arma
telor prietene.

• La 24 februarie va 
începe la București

„Cupa Federației",
competiția anunțîndu-se 
selectă, prin prezența, 
alături de echipa noas
tră națională, a prime
lor reprezentative ale 
Elveției, Poloniei, a se
lecționatei B a Ceho
slovaciei și a formației 
sovietice de prima ligă 
Avtomobilist Sver
dlovsk.
• Luni, la Poiana 

Brașov, vor începe în
trecerile Diviziei B. Sînt 
înscrise echipele Co
merțul Tg. Secuiesc, 
Metalul Rădăuți, Avîn- 
tul Gheorghieni, Tracto
rul Brașov, Unirea Sf. 
Gheorghe, Școala spor
tivă Miercurea Ciuc, 
Școala sportivă Gheor
ghieni, Școala sportivă

Odorhei, C.S. 
București, 
Miercurea Ciuc 
Dunărea Galați. (Echi
pele subliniate sînt al
cătuite din juniori).

• Pe patinoarul din 
Poiana Brașov s-a des
fășurat „Cupa Poiana". 
Iată rezultatele : A.S.E. 
București — Liceul M. 
Ciuc 5—2, Tractorul 
Brașov — S.C. M. Ciuc
3 8—5, Liceul M. Ciuc —
S.C. M. Ciuc 3 8—3,
A.S.E. — Tractorul 
5—0, A.S.E. — S.C.M. 
Ciuc 3 5—3, Liceul M. 
Ciuc — Tractorul 8—6. 
Clasament : 1. A.S.E. 
6 p, 2. Liceul M. Ciuc
4 p, 3. Tractorul 2 p, 
4. S.C.M. Ciuc 3 0 p.

antrenorul

Școlarul 
Liceul 

și CSM

ATIT“...
echipei naționale

ne-a dezvăluit și o serie de defi
ciențe. Intre acestea, cea mai im
portantă ține de insuficientul ba
gaj tehnic individual al multora 
dintre componența lotului. Acest 
firav suport tehnic ne creează di
ficultăți în valorificarea concep
ției tactice pe care dorim s-o im
primăm echipei. Mai avem destule 
de făcut și în ceea ce privește 
omogenizarea liniilor, întrucît cei 
mai mulți dintre actualii compo- 
nenți au fost introduși în lot in 
toamnă (din echipa de anul trecut 
au rămas numai Nuțescu, Olenici, 
Moldoveana, Hălăucă și Vișan). 
Sper să reușim acest lucru în me
ciurile pe care le vom mai susține 
pînă la campionatul european — 
cu Ungaria la București, la 15 și 
16 februarie, și cu Polonia în de
plasare, la 25 și 27 februarie. Sînt 
mulțumit, însă, de angajarea la e- 
fort a băieților. Lucrăm zilnic 3—4 
ore pe gheață, dar nimeni nu în
cearcă să se sustragă de la acest 
volum mare de muncă. Toți sînt 
disciplinați și receptivi, dornici de a- 
firmare. De fapt, și dorința noas
tră, a colectivului de antrenori, 
este să furnizăm cît mai multe ele
mente de valoare lotului mare. O- 
biectivul pe care ni l-am propus 
la C.E., locul 3, are importanța sa, 
dar trebuie să privim, desigur, mai 
departe".

Rubrică realizată de 
Vladimir MORARU

Vineri a avut loc, la Casa Zia
riștilor din Capitală, o reuniune 
a Asociației presei sportive.
„.Cu acest prilej, tovarășul Emil 

secretar al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 

o 
și 
în legătură cu

Ghibu,
Sport, 
despre 
mișcării 
sarcinile 
mul și
Comunist
reprezentanții 
fost informați despre Programul 
de dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 
1975—1980 și obiectivele apropia-

a prezentat 
activitatea 

sportive 
care decurg din Progra- 
documentele Partidului
Român. De asemenea, 

presei sportive au

informare 
proiectele

tei Conferințe pe țară a mișcării 
sportive, care va avea loc la 
13—14 februarie a.c.

în continuarea reuniunii, în ca
drul ciclului de dezbateri profe
sionale, ziaristul sportiv Valeriu 
Chiose, redactor al ziarului „Spor
tul", a prezentat referatul „Con
tribuția ziariștilor de sport la pro
movarea principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste în rîn- 
durile sportivilor". Au urmat dis
cul'iții.

în încheiere, a fost stabilit 
planul de activități al Asociației 
presei sportive române pe anul în 
curs.

In turneul de tenis de la Timișoara

AU FOST DESEMNAȚI SEMIFINALISTII

CAMPIONATE,
DUMINICĂ, PRIMA ETAPĂ A

Ca și colegii lor de la greco- 
romane, luptătorii de la libere vor 
începe în acest an mai devreme 
disputa pentru desemnarea forma
ției campioane. Prima etapă a Di
viziei este programată duminică 
și are următorul program : SERIA 
I : A.S.A Brașov — C.F.R. Timi
șoara—Dinamo Brașov (la Bra
șov), u. M. Timișoara — Vulturii 
Textila Lugoj—C.S. M. Cluj-Na- 
poca (Ia Timișoara), C. S. Satu 
Mare — Constructorul Hunedoara 
— Rapid Arad (la Arad) ; SERIA 
a Il-a C.S Tîrgoviște — A.S.A.

LA

TIMIȘOARA, 7 (prin telefon), 
în sala Olimpia din localitate 
continuă întrecerile din cadrul 
„Circuitului de tenis al Români
ei". Este al 5-lea turneu și, tot
odată, cel mai interesant, prin 
participare, dar și prin calitatea 
jocurilor.

în prima partidă a „sferturilor" 
s-au întîlnit Toma Ovici și tînă- 
rul Mihai Tăbăraș, performerul 
rundei anterioare, în care l-a 
eliminat pe maghiarul G. Varga. 
Tăbăraș a luptat cu dîrzenie și 
de această dată, apropiindu-se a- 
menințător, în primul set, de la 
1—5 la 4—5. Dar jocul mai precis 
al lui Ovici și mai marea sa ex-

am- 
dis- 

de 
prin 
7—6.

A

COMPETIȚII LA SFlRSIT DE SĂPTĂMÎNĂ
? 7

periență și-au spus cuvîntul pî- 
nă la urmă. A cîstigat T. Ovici 
cu 6—4, 6—2.

Aplauze numeroase au fost a- 
dresate celei de a doua perechi 
de jucători, Dumitru Hărădău și 
Ion Sântei. Un meci de mare 
biție, disputat cu ardoare pe 
tanța a aproape două ore 
joc și cîștigat de Hărădău 
două „tie-breakuri" : 7—6,

Cu mult interes au fost urmă
rite ultimele două partide ale zi
lei. Campionul R. D. Germane, 
Th. Emmrich, l-a învins fără 
prea mare dificultate pe V. Soti- 
riu cu 6—3, 6—3. în schimb, T. 
Marcu a reușit o mare surpriză, 
eliminîndn-1 pe puternicul jucător 
maghiar P. Szoke, cu 4—6, 6—4, 
6—4.

în „Circuitul României" 
cătuiește un clasament 
pe baza locurilor ocupate 
nee. înaintea startului de
mișoara, iată cum arăta acest cla
sament i Th. Emmrich — 7 p, D. 
Hărădău — 12 p, T. Marcu 15 p, 
T. Ovici și V. Sotiriu — cite 28 p, 
M. Tăbăraș — 32 p.

Radu VOIA

se al- 
general 
în tur
la t:-

DIVIZIEI DE LUPTE LIBERE
Oradea — C.S.M. Craiova (la Cra
iova), Progresul București — Stea
gul roșu Brașov — Lemnarul 
Odorhei (la Brașov), Mureșul Tg. 
Mureș — C.S. Onești Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Oltul Sf. Gheorghe (la 
Gh. Gheorghiu-Dej) ; SERIA a 
III-a : Petrolul Ploiești — C.S.M 
Iași — Steaua (la Ploiești), I.C.H. 
Hidrotehnica Constanța — Dunărea 
Galați — Progresul Brăila (la Bră
ila), Rapid București — Montorul 
Pitești — Nicolina Iași (la Bucu
rești).

REȘIȚA, INAUGURAREA NOULUI SEZON LA POPICE
Azi

tițional oficial la popice, 
disputarea etapei
.Cupei F.R.P."

începe noul sezon compe- 
prin 

inaugurale a 
„v.upci r.rs.r.-- (ediția 1975) și a 
concursului individual „Trofeui Re
șița" „Cupa F.R.P.", care se află 
la a doua ediție, are drept scop 
angrenarea într-o întrecere în plus 
față de campionatul Diviziei A 
(care începe săptămînă viitoare) 
a unei serii de popicari fruntași, 20 
de femei și 20 de bărbați. Pe lis
ta de participare, în prima etapă, 
figurează loturile naționale de se
niori și senioare, în frunte cu 
cîștigătorii ediției 1974 a compe
tiției — Iosif Tismănar (Construc
torul Galați) și Margareta Căti- 
neanu (Gloria București). „Cupa"

are cinci etape eșalonate în tot 
cursul anului (etapa a Il-a va 
avea loc la. București, în ziua de 
6 martie) și după fiecare con
fruntare ultimii doi din clasa
mente sînt eliminați din întrece
re. Regulamentul prevede acorda
rea de puncte pentru primele opt 
locuri (locul I 8 p, locul II 7 p, 
locul III 6 p...)

La concursul „Trofeu] Reșița" 
participă, în afara celor 40 de 
concurenți din etapa I a „Cupei 
F.H.P.", o serie de popicari invi
tați de organizatorii competiției, 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin. întrece
rile băieților vor avea 
na Olimpia, iar cele 
la popicăria C.S.M.

loc pe are- 
ale fetelor

CONCURSUL REPUBLICAN UNIVERSITAR DE
LA ATLETISM

SALĂ

Astăzi (de la ora 15,30) și mîine 
(de la ora 9,30) se vor desfășura 
sub cupola sălii de atletism din 
parcul sportiv „23 August" din 
Capitală întrecerile tradiționalu
lui concurs republican universi
tar. La startul celor 7 probe mas
culine și 5 feminine vor fi pre
zenți 
loroși 
tatea 
tare.
prilej 
de pregătire a atleților studenți 
înaintea importantelor concursuri 
programate în săptămînile urmă
toare : campionatele republicane 
(15—16 februarie), Cupa de cristal

cîțiva dintre cei mai va- 
atleți ai țării, din majori- 
centrelor noastre universi- 

Concursul reprezintă un bun 
de verificare a stadiului

(22—23 febr.), Campionatele euro
pene — Katowice (8—9 martie).

în paralel cu concursul republi
can universitar se mai desfășoa
ră și două probe de cros : 1500 
m fete și 4000 m băieți (duminică 
la ora il și, respectiv, 11,15).

• Din motive de ordin tehnic, 
campionatele de sală ale juniori
lor II, programate la Roman în 
zilele do 8—9 martie, se vor des
fășura în același oraș, dar la 
15—16 martie.

• Concursul republican de cros 
(seniori și juniori) va avea loc 
la Băile Felix, în ziua de 5 
tie. Pe același traseu, la 30 
tie, este programat Crosul 
canic.

mar- 
mar-
Bal-

DEBUT ÎN PARTEA A DOUA A CAMPIONATELOR 
VOLEIDE

Sfîrșitul acestei săptămîni este mar
cat de reluarea competițiilor volei- 
balistice interne : Divizia A (grupa a 
11-a valorică) șj Divizia B. După cum 
se știe, grupa a il-a a primului eșa
lon își va desfășura cea de a doua 
fază a campionatului după sistemul 
etapelor săptămînale (tur-retur), a- 
tît la feminin, cît și la masculin. 
Iată cum se prezintă programul eta
pei de debut în faza a doua și pozi
țiile de pe care o abordează echipele 
participante :

FEMININ
Programul etapei : C.S.M. Sibiu — 

Spartac București, Universitatea Ti
mișoara — C.S.U. Galați, I.E.F.S. — 
Medicina București și Constructorul 
— Univ. Craiova.

Clasament
1. C.S.M. Sibiu
2. Univ. Timișoara

MASCULIN

3. I.E.F.S. 7 5 2 18:10 12
4. Constructorul 7 5 2 16:12 12
5. Univ. Craiova 7 4 3 12:15 11
6. Medicina 7 2 5 14:16 9
7. C.S.U. Galați 7 16 11:19 8
8. Spartac 7 0 7 6:21 7

Programul etapei : Politehnica Ti
mișoara — Petrolul Ploiești, Univer
sitatea Craiova — C.S.M. Suceava, 
„U" Cluj-Napoca — Viitorul Bacău, 
Rapid — I.E.F.S.

7 6 1 20:12 13
7 5 2 17; 9 12

Clasament
1. Politehnica Tim. 7 6 1 20: 9 13
2. Univ. Craicva 7 6 1 20:12 13
3. ,,U“ Cluj-Napoca 7 4 3 15:11 11
4. Rapid 7 4 3 16:13 11
5. I.E.F.S. 7 4 3 15:13 11
6. Viitorul 7 2 5 13:15 9
7. C.S.M. Suceava 7 2 5 11 :19 9
8. Petrolul 7 0 7 3:21 7

UN NOU TURNEU DE SALĂ LA HANDBAL MASCULIN
Incepînd de mîine și pînă marți, 

SaLa Sporturilor din Pitești va găz
dui cel de-al doilea turneu de sală 
al campionatului masculin Divi
zia A. Este vorba de turneul ale 
cărui etape programează primele 
meciuri mai importante, constituind 
în acest fel un preludiu al ultimului 
turneu ce se va desfășura între 
19 și 22 februarie la Iași, cînd va 
avea loc și derbyul Steaua — Di
namo.

în cele trei etape ale turneului 
piteștean vom putea urmări parti
de ca „U“ Cluj-Napoca — H. C. 
Minâur Baia Mare, „U“ București 
— Dinamo București, Steaua — 
„U“ București, H. C. Minaur Baia 
Mare — Știința Bacău, Politehnica 
Timișoara — H! C. Minaur Baia 
Mare, Știința Bacău — Dinamo

București, toate constituind impor
tante confruntări ale „elitei" hand
balului nostru masculin. Firește că 
rezultatele ce se vor obține vor 
avea o pondere deosebită în lupta 
pentru un loc mai bun în clasa
ment. Acest lucru nu trebuie, însă, 
să determine o creștere a gradu
lui de duritate în dauna unui 
handbal modern, rapid și specta
culos.

Să notăm că în programul eta
pei de luni 10 februarie a fost in
trodus și un meci de verificare al 
lotului feminin (aflat la Pitești în 
pregătire în vederea partidelor de 
calificare pentru turneul final al 
C.M., cu selecționata R. ~ ~
mania). Lotul nostru va juca 
la ora 18, cu formația locală 
geșana.

rncunsi=
L

F. Ger- 
luni 
Ar-

FINALELE ECHIPELOR
în Sala sporturilor din Pitești 

se vor desfășura, astăzi și mîine, 
întrecerile finale ale campionatu
lui republican de judo rezervat 
echipelor de juniori mari (18—20 
de ani) și mici (15—17 ani). Iată 
formațiile finaliste : Dinamo
Brașov, Șc. sp. Miercurea Ciuc, 
C.S.M. Sibiu, Agronomia Timișoa
ra, Șc. sp. Unirea Iași, Metalul 
Roman, Șc. sp. Olimpia Craiova, 
Pescărușul Constanța, Șc. sp. Vii
torul Pitești, I.E.F.S., Șc. sp. E- 
nergia și Șc. sp. 1 București (ju
niori mari), Rapid Arad, Șc. sp. 
Miercurea Ciuc, Metalul Roman, 
Șc. sp. Șoimii Sibiu, Șc. sp. Ga
lați, Șc. sp. Viitorul Pitești, Chi
mia’ Tr. Măgurele, Șc. sp. Viito
rul Timișoara, Pescărușul Con
stanța, Șc. sp. 1 și Șc. sp. Ener
gia București (juniori mici). Prin-

DE JUNIORI LA JUDO
tre competitoare se află, deci, și 
campioanele ediției de anul trecut 
(a IV-a), Șc. sp. Unirea Iași (ju
niori mari) și Șc. sp. 1 București 
(juniori mici).

Confruntările se anunță deose
bit de interesante, mai ales că 
pe cele două saltele de concurs 
vor lupta și unii dintre, judoka 
bine cuoscuți ca Toma Mihalache 
(Șc. sp. Unirea Iași), Constantin 
Georgescu (I.E.F.S.), Ce..-1" ‘
Gotcă (Dinamo Brașov) ș.a., 
ponenți ai lotului olimpic sau re
publican. La această competiție 
au fost selecționați de către fe
derația de specialitate și cei mai 
buni arbitri, printre care Mihai 
Platon, Florentin Donciu, Viorel 
Tosun și Dumitru Dautner (toți 
din București).

O informație pentru amatorii 
de schi din Capitală care își pe
trec sfîrșitul de săptămînă în 
stațiunile montane: centrul de în
chiriat 
sportiv 
neazâ 
trarea 
rece), 
rite de schiuri, 
vere, hanorace, 
elastici, căciulițe etc. Centrul este 
deschis, în zilele de lucru, intre 
orele 10—14 și 16—20.

materiale și echipament 
de iarnă, care funcțio- 

la stadionul Republicii (in- 
prin str. Puțul cu apă 
dispune de cantități spo- 

bocanci, pulo- 
pantaloni supra-

DUMINICA, DE LA ORA
10, în sala UREMOAS 

liniei autobuzului 74, tramvaiele 
va avea loc cea de-a treia reu- 

la

ETAPA A 15-A LA BASCHET FEMININ

Constantin
com-

BOX
(capătul
13 și 25) 
niune din cadrul „Cupei 16 Februarie' 
box. In afara celor 15 meciuri de juniori, 
sînt programate cîteva partide intere
sante între pugiliști cunoscuți, cum sînt 
M. Donciu — M. Chiricuță, J. Vancea — 
L. Constantin, N. Tudor — C. Ciochină, 
C. Cocirlea — C. lancu • CLUBUL 
SPORTIV VOINȚA BUCUREȘTI organi
zează, în cinstea alegerilor, „Cupa 9 
martie". Reuniunea — la care vor parti
cipa pugiliști de la Voința și Dunărea 
Galați — va avea loc duminică la ora 10, 
în sala de spectacole a Casei de cultură 
a tineretului 
rele).

c.

din sectorul IV (str. Turtu-

LA CONCURSUL INTER
NAȚIONAL DE COPII DE 

au luat parte sportivi din 
mai frumoasă comportare 

români prezenți in

Campionatul republican feminin de 
baschet programează duminică me
ciurile etapei a 15-a, dintre care cele 
mai atractive sînt Crișul — I.E.F.S. și 
Olimpia-Constructorul — C.S.U. Ga
lați. Iată programul complet (între 
paranteze, rezultatele din tur) : Cri
șul — I.E.F.S. (68—69), Olimpia-Con
structorul — C.S.U. Galați (70—63), 
Universitatea Iași — Universitatea 
Timișoara (50—82), C.S.U. Tg. Mureș 
— Voința București (47—68), Politeh
nica — Rapid (73—64).

CLASAMENTELE LA ZI î

6. Crișul
7. Voința București
8. ,,U" Cluj-Napoca
9. C.S.U. Galați

10. C.S.U. Tg. Mureș
11. „U" lași

MASCULIN,
1. Dinamo
2. Steaua
3. ,,U“ Timișoara
4. I.E.F.S.
5. „U“ Cluj-Napoca
6. Rapid

8
5
4
3
3
1

4
7
9

10
9

12

12
12
13
13
12
13

GRUPA
15
14
12
10
6
6

16
16
16
16
16
16

1
2
4
6

10
10

I 772-729 
' 731-751

829-942 
815-883 

' 654-858 
! 640-904

1-6
1508-1043
1432-1127
1219-1103
1187-1177
1125-1190
1084-1206

2C
17
17
16
15
14

31
30
28
26
22
22

FEMININ
GRUPA 7--12

7. Farul 16 9 7 1228—1238 25
1. I.E.F.S. 13 11 2 877-755 24 8. Poli București 16 7 9 1130-1192 23
2. Politehnica 13 11 2 1041-713 24 9. ICED 16 6 10 1126-1147 22
3. Rapid 13 9 4 886—808 22 10. Poli lași 16 6 10 1125-1217 22
4. Olimpia-Constr. 13 8 5 918-853 21 11. C.S.U. Galați 16 4 12 1085-1322 20
5. „U" Timișoara 13 7 6 878-845 21 12. C.S.U. Tg. Mureș 16 1 15 1015-1302 17

MECIUL POLITEHNICA
(Urmare din pag. 1)

concentrare și de luptă, 
dem că în luna martie ele 
juca în semifinale cu

GEAS
CLASAMENTELE LA ZI

și cre- 
vor 

doua 
clasată din grupa A, adică Sparta 
Praga.

Rezultate din grupa A : Sparta 
Praga — T.T.T. Riga 71—81 (31— 
39), scor general 171—141 pentru 
T.T.T. ; Marița Plovdiv — Hellas 
Gand 77—57 (44—31). scor general 
162—113 pentru Marița.

a
1. T.T.T.
2. Sparta
3. Marița
4. Hellas

GRUPA

Riga 
Praga 
Plovdiv 
Gand

GRUPA

1. Politehnica Buc.
2. C U C.
3. GEAS Sesto
4. B.S.E. Budapesta

A

2
2
2
2

2 
1
1
0

0
1
1
2

346-193 
276-297 
288-248 
165-337

4
3
3
2

B

2
2
2
2

2 
1
1
0

0
1
1
2

326-287 
258-251 
241-237 
266-316

4
3
3
2

ÎNOT
LA POZNAN
8 țâri. Cea 
dintre cei 4 înotători 
întreceri a avut-o brăileanul Florin Musta
ța, clasat pe locul IU la 100 m bras cu 
1:20,6, 200 m bras cu 2:54,3 și la 200 m 
mixt cu 2:41,6. Radu loan s-a clasat pe 
locul UI la 100 m spate cu 1:14,5, Flavius 
Vișan pe locul V la 100 m delfin cu 
1:13,4 și Mariana Marin pe locul V la 
100 m spate 
cu 2:52,5.

CU

PRIMUL TURNEU IN
TERNAȚIONAL de orn

au fost aplicate noile 
regulamentului F.I.L.A. a 
trecute, la Tbilisi. Com- 

la li- 
_____ _ ________ _ fruntași din 

9 țări, printre care Bulgaria, Iran, S.U.A. 
și U.R.S.S. La toate categoriile de greu
tate au ieșit învingători luptătorii sovie
tici. La acest turneu a fost delegat din 
partea Federației internaționale arbitrul 
român Vasile Toth.

LUPTE
ploare la 
modificări 
avut loc, 
petiția, rezervată sportivilor de 
bere, a reunit concurenți f—

care 
ale 

zilele

MOTO COM.SIA A

LUI BUCUREȘTI a

DE MOTO- 
MUNICIPIU- 

LUI BUCUREȘTI a organizat un con
curs popular de regularitate si rezisten
ță, pe un traseu de 50 km (București — 
Fundeni — Brănești — șos. Călărași și 
retur) cu sosirea în fața clubului Meta
lul. La clasa „Mobra" a terminat învin
gător Gh. Penciu, iar la clasa peste 
500 cmc. I. Vlaicu. Un concurs asemă
nător va avea loc în ziua de 16 februa
rie, pe șoseaua București — Giurgiu.

DOI O A ÎNCEPUT campiona-rULU TUL municipiului
BUCUREȘTI rezervat echipelor de juniori 
mari, lată primele rezultate: Sc. so. 2 — 
Rapid 5-1 (2-0. 1-0, 1-0, 1-1) ; Din«mo 
- Sc. sp. 1 3-3 (1-0. 2-1. 0-2, 0-0)1;
Școlarul — Progresul 12—4 (2—0, 3—1, 3—1, 
4-2).
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Au inceput turneele semifinale ale Cupelor europene la volei

DEBUT VICTORIOS AL 
DINAMOVIȘTILOR BUCUREȘTENI Campionatele mondiale de tenis de masa

TURNEE
DE TENIS

La Brno, a început aseară tur
neul semifinal al Cupei campio
nilor europeni la volei masculin, 
competiție la care iau parte^for
mațiile Zbrojovka 
Dinamo București, S.C. 
și Panini Modena, 
fruntare a zilei a opus echipele 
Zbrojovka Zetor Brno și Panini 
Modena. Campionii Cehoslovaciei 
au obținut victoria, așa cum era 
de așteptat, cu 3—0 (14, 8, 4). 
Italienii au opus o puternică re- 

• zistență la începutul întîlnh’ii, 
după care au fost din ce in ce 
mai clar dominați de echipa gaz
dă, una dintre pretendentele se
rioase la calificare în turneul fi
nal.

în cea de a doua partidă, volei
baliștii de la Dinamo București,

Zetor Bi no, 
Leipzig 

Prima con-

confirmînd tradiția, au reușit să 
învingă pe S.C. Leipzig cu 3—1 
(9, 12, —7, 5), la capătul a aproa
pe două ore de joc. Prin această 
importantă victorie, Dinamo face 
un prim pas spre turneul final al 
competiției. Azi și mîine, cam
pionii noștri întîlnesc, în ordine, 
pe Zbrojovka Zetor Brno și pe 
Panini Modena.

Explorări B. Mare a debutat 
cu înfrîngere în turneul semifi
nal al Cupei cupelor, care se 
desfășoară la Budapesta. Băimă- 
renii au fost întrecuți în trei se
turi : 0—3 (—14, —10, —6) de 
vicecampioana R. D. Germane, 
Traktor Schwerin. După ce a 
luptat de la egal la egal cu ad
versara sa în primul set, Explo
rări a cedat inițiativa și nu s-a 
mai regăsit pînă la fluierul final.

ECHIPA NOASTRĂ TEMININĂ
LA MARL LUPTA MECIUt

(prin telex), 
întrecerilor pe 

campionatului

A PIERDUT
CU PUtIINIA

AZI SE INAUGUREAZĂ, LA ANTERSELVA, 
CAMPIONATUL MONDIAL DE BIATLON

Astăzi. în localitatea italiană 
Anterselva. va avea loc deschide
rea festivă a campionatelor mon
diale de biatlon, competiție la care 
și-au anunțat participarea sportivi 
din U.R.S.S., Suedia, România. 
Finlanda, S.U.A.. Elveția. Polonia. 
Italia și alte țări. Zilele de 9 și 
10 februarie sint rezervate pentru 
antrenamentele coneurenților. ur- 
mind ca marți, 11 februarie, să se

desfășoare prima probă - 
dc 10 km pentru seniori și

în ultimul concurs la 
(Austria), în proba de 20 
de concurenți din 18 țări) 
gata de Klaus Siebert 
cu timpul de 1:17,1 (4) —
ghe Gârniță (România) s-a clasat 
pe locul opt cu 1:21,41 (4).

- cursa 
juniori.

Seefeld 
km (67 

— cîsti- 
(R.D.G.)
Ghcor-

CALCUTTA, 7
Ziua a doua a 
echipe din cadrul 
mondial de tenis de masă a um
plut din nou tribunele lui „Nejari 
Stadium".

Ajunse la jumătatea desfășură
rii lor. probele pe echipe au in
ceput să-și contureze favoriții, 
Suedia, U.R.S.S. și Cehoslovacia 
(grupa A), R.P. Chineză și Unga
ria (grupa B), la băieți. Coreea 
de sud. U.R.S.S. și Ungaria (gru
pa A), R.P. Chineză și Japonia 
(grupa’ B) la fete, fiind creditate 
cu cele mal mari șanse. De sub
liniat că în meciurile de după 
amiază echipa Ungariei — cu vi- 
cecampionul european G. Gergely 
în mare formă — a produs o sur
priză, întrecînd cu 5—3 formația 
Japoniei

Echipele României au susținut 
vineri partide foarte importante 
pentru configurația clasamentelor 
finale. Dimineața, fetele au în
vins Bulgaria cu 3—1, dar după 
amiază au pierdut, la mare luptă, 
cu 2—3 în fața Poloniei, după ce 
conduseseră cu 2—0 1 Novvoryta— 
Moldovan 0—2, Kalinska—Alexan-

Noworyta, Kalinska. —
Moldovan 2—0, Nowo- 

2—1, Kalinska—

INTENSĂ ACTIVITATE PE SUPRAFEȚELE DE GHEAȚĂ
• Astăzi și mîine, pe 

pista stadionului „Bislet" 
din Oslo» se vor desfă
șura campionatele mondiale 
masculine-, de patinaj vi
teză. La start : 36 de
sportivi din 18 țări. Prin
cipalii favoriți : norvegianul 
Sten Stensen, olandezul 
Harm Kuipers și patinato- 

Viktor Varla- 
Kondakov.

rii sovietici 
mov și Iuri

concurs din 
pa

s-a desfă-

a continuat turneul 
„Circuitului european". 
' optimi de finală i 

7—6; 
6-4)
San- 
6—3. 
Mig-

• Primul 
cadrul „Turneului celor 
tru patinoare" 
surat la Inzell și a reunit 
la start 105 concurenți din 
16 țări.

în concursul sprinterilor, 
victoria a revenit cunoscu
tului campion sovietic A- 
leksandr Safronov, cu 159,565 
p, secundat de compatriotul 
său Evgheni Kulikov — 
160.060 p. Revelația între
cerii a fost însă tînărul 
elev american Eric Heiden.

în vîrstă de 16 ani, clasat 
pe locul 3, cu 161,070 p.

Cu rezultate surprinză
toare s-a încheiat proba fe
minină de multiatlon, în 
care a terminat învingă
toare patinatoarea poloneză 
Erwina Rys — 184,432 p.
Campioana olimpică Monika 
Pflug-Holzner (R. F. Ger
mania) s-a situat pe locul 3, 
cu 185,557 p, urmată de re
cordmana americană Sheila 
Young — 185,632 p.

Următoarele trei 
cursuri se vor disputa 
patinoarele din Madonna di 
Campiglio, Davos și Inns
bruck.

• In orașul cehoslovac 
Nitra s-a disputat întîlnirea 
amicală de hochei pe gheață 
dintre reprezentativa Bulga
riei și 
neret a Cehoslovaciei. Gaz
dele au repurtat victoria cu 
5—3 (1—2, 0—0, 4—1).

AUTOMOBILISM'.* Tradiționala com
petiție internaționala „Raliul Arcti
cii “ a fost cîștigată la actuala edi
ție de echipajul finlandez Simo 
Lampinen și Juhani Markkanen 
(,,Saab-96“) a Directorul general al 
Societății de automobile „Matra“. 
J. L. Lagardere, a anunțat retra
gerea din competiții a acestei mărci 
din motive de economii. Astfel că 
..Matra“ nu va mai figura în viitor 
în Cursa de 24 de ore de la Le 
Mans, pe care a cîștigat-o la ulti
mele trei ediții. Este posibil, totuși, 
ca .,Matra“ să furnizeze motoare 
pentru mașinile de formula 1 ale 
automobilelor .,Shadow“ sau „Gita- 
nes“

ATLETISM. în cadrul unui concurs 
pe teren acoperit la Madrid, fran
cezul Paul Poaniewa a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu 2.17 m 
(nou record național de sală). Com
patriotul său Christian Valetudio a 
terminat învingător în proba de trl- 
plusalt, cu . 16,03 m, iar polonezul 
Buciarski s-a clasat pe primul loc in 
proba de săritură cu prăjina, cu 
5,20 m. în cursa de 1 500 rn atletul 
portughez De Jesus a cîștigat cu

dru 0—2, 
Alexandru, 
ryta—Alexandru 
Moldovan 2—0- Surprinzătoare în- 
frîngerea Măriei Alexandru la 
Noworyta, campioana noastră ju- 
cînd sub posibilităție ei. De ase
menea, Viorica Moldovan a evo
luat sub randamentul scontat. 
Sîmbătă, echipa noastră va întîlni 
reprezentativele R. F. Germania, 
R P. Chineze și Japoniei.

Formația masculină a României 
a cedat cu 1—5 în fața Iugoslaviei 
și cu 2—5 în meciul cu Japonia, 
dar a întrecut cu 5—4 Indonezia. 
Sîmbătă, jucătorii români vor în
tîlni Anglia si India.

Alte rezultate din ziua a doua: 
masculin, grupa A : U.R.S.S. — 
Danemarca 5—1, Suedia — Franța 
5—2. U.R.S.S. — R.F.G. 5—2, Co
reea de sud — Austria 5—1, gru
pa B : Japonia — Anglia 5—4,
Ungaria — Indonezia 5—0, R. P. 
Chineză — Iugoslavia 5—0, femi
nin, grupa A: Coreea de sud — 
Suedia 3—0. U.R.S.S. — Indonezia 

Ungaria — Suedia 3—1, gru- 
: R.P. Chineză — Iugoslavia 
R. F. Germania — Polonia 
Japonia — Anglia 3—2.

La Basel 
din cadrul 
în ultimele optimi de 
Ploetz — Nowicki 7—6, 4—6, 
Drysdale — Fisher 6—2, 
Mignot — Zednik 6—2, 7—6; 
tana — Sturdza 4—6, 6—4, 
în primul sfert de finală : 
not — Santana 7—6, 4—6, 7—5. în 
această fază a competiției. Hie 
Năstase îl întîlnește pe jucătorul 
vest-german Ilajo Ploctz.

★
La Sofia a început un turneu 

pentru juniori. Ia care participă 
sportivi din Cehoslovacia, Iugo
slavia, Polonia, România, Ungaria 
și Bulgaria. în primul tur, tine
rii jucători români au terminat 
învingători : L. Țiței l-a întrecut 
cu 6—0, 6—3 pe polonezul Oso- 
linski, M. Mîrza a dispus cu 6—1, 
6—3 de bulgarul Staikov, iar S. 
Orășeanu a cîștigat cu 6—1, 6—0 
partida susținută cu Mladzov 
(Bulgaria).

★
de la St. Petersburg 
Laver — El Shaffei 

Tanner — Pasarell 
Turneul feminin de la 

Cleveland (Ohio) : Navratilova — 
Durr 6—2, 6—3 ; Morozova — 
Walsh 6—-3, 6—0 ; Jausovec — 
Newberry 6—3, 1—6, 6—1 ; Court — 
Louie 6—3, 6—4. Turneul de la 
Bologna (circuitul W.C.T.) : 
ker — Mottram 6—7, 6—1, 
O. Parun — Stewart 6—3,

Turneul 
(Florida) : 
7—6, 6—2 :
6—3, 6—3.

Ok-
6—2 ;
7—5 ; -» 

Pohmann — Matteoli 6—0, 6—2 ; 
Warwick •— Taroczy 6—0, 6—2. în
semifinalele turneului 
quay pentru echipe 
S.U.A. — Spania 3—0 
Anglia 2—1.

de la Tor- 
de tineret i 
și Franța —

3—0. 
pa Ii
3—0,
3—2.

Constantin COMARNISCHI

★
Comitetul de organizare a cam

pionatului mond:al și guvernul 
indian au hotărît să excludă re
prezentativele Republicii Sud-Afri- 
cane, care sosiseră la Calcutta, de 
la aceste campionate.

★
între 4 și 8 martie se vor des

fășura la ,,Albert Hall“ din Lon
dra întrecerile unui mare turneu 
internațional de tenis. La această 
competiție au fost invitate opt 
țări, pînă în prezent confirmîn- 
du-și participarea formațiile Sue
diei' Italiei, Cehoslovaciei și Me
xicului. Fiecare echipă va fi com
pusă din cite doi jucători. Vor 
participa la acest turneu, printre 
alții, cunoscuții tenismani Bjorn 
Borg (Suedia), Jan Kodes (Ce
hoslovacia), Raul Ramirez (Me
xic) și Roger Tayior (Anglia).

BAZINE MICI CU

selecționata de ti-
La Turku (Finlanda): Cehoslovacia — Finlanda 
6—1. O imagine care arată cu cită dtrzenie s-au 
apărat cehoslovacii : in fata porții lui Jiri Hole- 
ce/c, se află Karel Horecelc (intins pe gheată) 

și Jiri Holik (gata să intervină)

•PE SCURT®
3:53,8 e La Tokio, atleta
Ann Karlsson a cîștigat proba 
înălțime cu 1.80 m.

suedeză
de

CTCLOCROS. Concursul de la 
morabieta (Spania) s-a încheiat 
victoria rutierului vest-german 
Wolfshobl. cronometrat pe 24 km cu 
1 h 04*53.

A- 
cu 

Rolf

HANDBAL. La Potsdam s-a des
fășurat meciul dintre echipele fe
minine ale R.D. Germane și Norve
giei. Gazdele au terminat învingă
toare cu 17—7 (10—3).

LUPTE. La Tbilisi, a avut loc un 
concurs de ,,Iibere“ la care au partici
pat sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Iran, Polonia, S.U.A., 
U.R.S.S. și din alte țări, 
cele 10 categorii victoria a 
luptătorilor sovietici : Gadjiev, 
loglazov, lumin. Basaev. 
Rostomarașvili, Potapenko, 
vili, Hasimikov și Bigaev.

La toate 
revenit 

Be- 
Plnigin, 
Tediaș- 
Dintre

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

CASTORUL — MASCOTA 
J. O. DE LA MONTREAL

Un mamifer rozător cu coa
da lățită o devenit mascota 
Jocurilor Olimpice de vară de 
la Montreal din 1976. Alege
rea nu e intimplătoare, intru- 
cit castorul (sau biberul, cum 
i se mai zice) este intim legat 
de istoria Canadei și este de 
multă vreme socotit ca un 
simbol al canadienilor. Cas
torul figurează pe monede și 
pe diverse timbre poștale ca
nadiene. Mai mult, el apare 
și pe emblemele orașelor 
Montreal și Kingston (unde 
se vor desfășura probele o- 
limpice de yachting).

box din Statele Unite, cel 
mai mare pugilist al ultimei ju
mătăți de secol este considerat 
Joe Louis. Fostul campion 
mondial la toate categoriile 
(1937—1950) a obținut 28 de 
voturi și a fost urmat de Jack 
Dempsey (campion mondial 
1919—1927) — cu 18 voturi și 
Cassius Clay (campion mon
dial 1964—1967 și începînd din 
1974) — cu 14 voturi.

O MIȘCARE... PE ARCURI

PRIMUL : JOE LOUIS

Comitetul notional olimpic si 
sportiv francez a adoptat un 

i a sti- 
mișcarea 

intitu- 
toți".

cercu-

concurenții 
volutie au 
iranieni și

străini, cea mai bună e- 
avut-o luptătorii bulgari, 
americani.

prima rundă a turneului 
I Sol“, care se desfășoară 
i marele maestru bulgar 
l-a învins pe spaniolul 

Keene (Anglia) a cîștigat la

Potrivit opiniilor exprimate, 
in cadrul unei anchete, de că
tre ziariștii specializați in

simbol grafic pentru 
mula și reprezenta r. 
de_ curind declanșată 
lată „Sportul pentru 
Noul semn folosește ___
rile olimpice (cu culorile lor 
originale) așezate pe verti
cala, în ordinea descrescindâ 
a mărimii, formînd un resort, 

> un arc de vehicol, care dâ
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Nepsport

șah. In 
„Costa del 
la Malaga 
Radulov 1 
Ruiz . _ .
Bellon (Spania). Braguelas (Spania) 
la Rodriguez (Peru), iar Tarjan 
(S.U.A.) la compatriotul său Benko. 
Partida Weinstein (S.U.A.) — Mar
tin (Spania) s-a încheiat remiză. 
Celelalte două partide : Quinteros 
(Argentina) — Cardoso (Filipine) și 
Garcia (Cuba) — Pares (Spania) 
s-au întrerupt.

Ziarul „Nepsport" din Budapes
ta consacră cîteva rînduri impor
tanței învățării înotului. Se ia 
drept exemplu un mic bazin din 
orașul Szombathely. unde zeci și 
zeci de copii învață 
perfecționează. Iată 
mente din articol :

„Este greu să redai în cuvinte 
ce înseamnă într-un oraș un ba
zin de înot acoperit, fie el cît de 
mic. chiar unul de . 15x8,5 metri. 
Aici. în numai trei luni, 612 elevi 
au învățat să 
numai 15 ore.

dimineața între orele 8 și 
pentru elevi, iar după amiază este 
folosit de studenți și membrii a- 
sociațiilor sportive din oraș. Gra
ție unei planificări riguroase, fie
care minut este folosit cu maxi
mum de eficiență. Practic, aici ac
tivitatea se desfășoară non-stop de 
dimineața și pină seara.

în scurt timp, orașul 
bathely va fi înzestrat eu 
piscină, mai mare, unde
putea pregăti și sportivii de 
formanȚă.

învățarea înotului în școli 
deveni și în timpul iernii obliga
torie, odată cu crearea condițiilor 
propice practicării acestui frumos 
sport. Chiar dacă tinerii școlari nu 
vor deveni în viitor mari perfor
meri, învățarea înotului rămîne 
foarte utilă“.

Szom-
o

se

4 )

în<?tul sau se 
cîteva frag-

înoate în decurs de 
Bazinul este deschis

altă 
vor 

per-

va
i

t

i

FAȚA BASTIONULUI
SCHI. La Lake Placid, proba fe

minină de 5 km a revenit sportivei 
sovietice Nina Motovilova cu timpul 
de 21:12, urmată de compatrioata 
sa Lidia Senina — 21:39 și de fin
landeza Mar.iaa Eskelinen — 22:15. 
o Proba masculină de slalom uriaș 
de la Klosters (Elveția) s-a încheiat 
cu victoria schiorului elvețian Heini 
Hemrni, urmat de italianul Helmuth 
Schmalzl și vest-germanul Wolfgang 
Junginger.

impresia de elan, de mișca
re, de rampă de lansare (de 
pe ,,droturi") spre o lăuda
bilă acțiune de antrenare a 
francezilor la „sport pentru 
toți".

li

SPORTURILE MINTII 
IN OFENSIVĂ '

O interesantă inițiativă 
a președintelui Federației 
franceze de bridge, dom
nul Bongrand, tinde să 
dea mai multă strălucire 
— în raport cu sporturile 
fizice — sporturilor mintii, 
în acest scop a fost în
ființată, la Paris, Confe-

la refuzul campîo- 
de șah, americanul

Cu privire 
nului mondial 
Robert Fischer, de a disputa me
ciul pentru titlul suprem cu so
vieticul Anatoli Karpov în limi
tele regulamentului federației in
ternaționale (FIDE), revista spor
tivă vest-germană „KICKER" din 
Niirnberg, scrie următoarele, sub

titlul : „Fis< hor în fața bastionu
lui" :

„Agențiile internaționale de 
presă au anunțat că americanul 
Fischer, înainte chiar de a-și în
cepe declarațiile obișnuite în fa
za preliminară marii întîlniri, a 
debutat prin refuzul de a juca în

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

derația jocurilor minții, 
din care fac parte federa
țiile franceze de șah, 
bridge și a jocului 
dame.

HAZ DE... NECAZ

de 
de

aCriza de combustibil 
afectat, fără îndoială, nu
meroase concursuri de au
tomobilism. Și totuși, 
ciuda rest rid iilor 
de economisirea
— sau 
aceea - 
ganizat un 
aflarea mașinilor 
cel mai mic 
carburanți. Jn 
s-au modificat 
rele mașinilor 
dus viteza pînă la cea ne
cesară consuma'ui minim. 
Cursa a fost organizată pe 
ion km si a fost ciștiqată 
de un „Fiat 500“, care a

in 
impuse 

benzinei 
poate tocmai, de 
în Italia s-a or- 

concurs pentru 
care au 

consum de 
acest scop 
carburatoa- 
și s-a rc-

parcurs distanta tntr-o oră 
și jumătate, consuming 
doar 4,522 litri de benzină!

DESPĂRȚIRE

Cel mai popular fotbalist 
polonez, Kazimierz Deyna, 
mijlocașul echipei naționale a 
Poloniei, medaliată cu bronz 
la ediția de anul trecut a 
C.M, a declarat în cadrul 
unui interviu că 1975 va fi 
anul despărțirii sale de fot
bal. întrebat de ce vrea să 
spună adio fotbalului, cunos
cutul internațional a motivat 
că intenționează să dedice 
mai mult timp familiei, ceea 
ce nu ar putea face în con
dițiile continuării activității. 
Deyna a fost apreciat, la 
C.M. de anul trecut, drept 
unul dintre cei mai valoroși 
mijlocași. El a jucat toate 
meciurile susținute de echi
pa sa.

condițiile impuse de regulamentul 
F.I.D.E. Campionul mondial a 
reușit să familiarizeze opinia pu
blică cu excentricitățile sale. Dar, 
de data aceasta, credem că mer
ge prea departe și, încercînd să-și 
impună voința în fața unei legi, 
va risca șă-și piardă titlul înain
te chiar de a mișca o singură 
piesă pe tabla de șah.

Atitudinea intransigentă a d-lui 
Euwe, președintele Federației in
ternaționale, va trebui să-1 facă 
să înțeleagă pe Fischer că îndrăz
nelile și nesăbuința sa depășesc 
măsura și că forul internațional 
nu mai este dispus să cedeze, așa 
cum s-au petrecut lucrurile în 
trecut. De fapt, interesul șahiști
lor din toată lumea e concentrat 
asupra partidelor, și Fischer va 
trebui să joace, dacă vrea să con
vingă asupra calităților sale“.
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