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n eveniment de o deosebită importanță pentru dezvoltarea 
în continuare a educației fizice și a sportului în țara noastră 
il va constitui CONFERINȚA PE ȚARA A MiȘCARil SPORTIVE 
care își va începe lucrările joi 13 februarie a.c.> în Capitală. 

Un minunat prilej de dezbatere și analiză a modului în care condu
cerile organizațiilor sportive, cluburile și asociațiile sportive de la 
orașe și sate, organizațiile de stat și obștești, sportivii și antre
norii îndeplinesc atribuțiile și sarcinile ce le revin din hotăririle și 
documentele de partid și de stat, pe drumul ridicării sportului de 
masă și de performanță la nivelul înaltelor exigențe ale societății 
noastre, pentru dezvoltarea armonioasă a tinerei generații, a între
gului popor, pentru 
internaționale.

o afirmare prestigioasă la marile competiții
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ÎN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII, ■ turneul de SALA al diviziei a de handbal hascllin

REALIZĂRI IMPORTANTE 

PENTRU DEZVOLTAREA
Primită cu dragoste și recunoștință de întregul 

activ al mișcării sportive, Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie — martie 1973 a 

determinat, pretutindeni, o entuziastă și puternică an
gajare pentru îndeplinirea tuturor prevederilor impor
tantului document de partid, in acești doi ani s-a dez
voltat larg activitatea sportivă de masă, sportul școlar 
și universitar, au fost obținute cele mai valoroase per
formanțe de pînă acum, realizate la campionatele

Șl NOI PERSPECTIVE 
ACTIVITĂȚII HIVE
mondiale și Ia alte mari competiții internaționale, s-a 
întărit baza materială a mișcării sportive, a devenit 
mult mai eficientă contribuția factorilor cu atribuții 
în domeniul educației fizice și sportului.

în contextul acestor succese obținute prin înfăptui
rea prevederilor Hotărîrii de partid se înscrie și dez
voltarea multilaterală a activității sportive realizată, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, 
în toate județele țării.

] MECIURI SPECTACULOASE

l ÎN ETAPA DE IERI

HOTĂRÎREA DE PARTID, IMBOLD 
Șl CĂLĂUZĂ ÎN MUNCA NOASTRĂ

I PITEȘTI, 10 (prin telefon). Cea 
de a XVII-a etapă din Divizia A 

Ide handbal masculin, consumată 
luni după-amiază în Sala sportu
rilor din localitate, a fost domi- . 
nată de jocurile care au opus for-

I mâții situate la mijlocul și în 
partea inferioară a clasamentului. 
Lupta pentru puncte și-a pus cu

I tărie amprenta asupra acestor în- 
tîlniri, partidele fiind rapide și 
spectaculoase.

IC.S.U. GALAȚI—„U“ CRAIOVA
23—19 (12—8). Gălățenii au condus 
tot timpul, dar n-au avut nicio- 

Idată o diferență prea mare (maxi
mum două-trei goluri), așa încît 
au trebuit să acționeze atent și 

Icu vigoare pînă în ultimul mi
nut. Victoria lor se datorează în 
special varietății atacurilor, spre I deosebire de echipa craioveană
care a așteptat prea mult de la 
Răduțoiu. Principalii realizatori : 
Văduva 5, Pădure 4, Ionescu, Hor- 

Inea și Andrei cîte 3 — C.S.U. Ga
lați, respectiv Stuparu și Flores-
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PROGRAMUL DE AZI
Cu începere de Ia ora Ui 

CAROM - „U“ Craiova, ,.U“
București - Dinamo Brașov, Ști
ința Bacău — Dinamo București. 
,,U" Cluj-Napoca — Steaua, Poli 
Timișoara - H.C. Minaur, Inde
pendența Sibiu — C.S.U. Galați.

cu cîte 4. Au condus I. Grigoriii 
și D. Ionescu (Pitești).

DINAMO BRASOV — CAROM 
22—20 (13—12). Partidă foarte echi
librată, în care avantajul a osci
lat de ambele părți în prima re
priză. La început au condus bra
șovenii (4—2 ! min. 12), după care 
a fost rîndul handbaliștilor de la 
CAROM să preia inițiativa (min. 
19 : 5—7, min. 21 î 7—9). în min. 
25 tabela de marcaj consemna un 
scor egal (10—10), după care di- 
namoviștii s-au distanțat. în spre 
final, ei conduceau cu un avans 
în aparență confortabil (21—18), 
dar n-a lipsit mult ca meciul să 
se încheie nedecis I în min. 59, 
la 21—20, CAROM a ratat o arun
care de la 7 m prin Smerea ! 
Principalii realizatori : Dumitru 8 
pentru Dinamo Brașov, respectiv 
Blaș, A. Berbecaru și G. Berbeca- 
ru — toți cîte 5. Âu arbitrat T. 
Curelea și P. Tîrcu (București).

POLI TIMIȘOARA — INDE
PENDENȚA SIBIU 25—21 (13—9). 
A fost poate cel mai fru
mos meci al etapei. Abun
dență în faze spectaculoase, 
cu un ritm foarte rapid, întîlni- 
rea a satisfăcut exigențele celor 
prezenți. Merite revin ambelor

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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I Mîine seară, baschet feminin in sala Floreasca

I I.E.F.S. — SPARTAK LENINGRAD,
Printre sporturile care au 

luat o amploare deosebită 
in ultimii ani se numără și 
schiul care, după cum se 
vede și din fotografia noas
tră, a cucerit o largă au
diență in rindurile tineretu
lui. Imagine de la ediția 
1974 a „Festivalului sportu
rilor de iarnă“ de la Cimpu- 
lung Moldovenesc.

ACTIVITATE PERMANENTĂ, BINE ORGANIZATĂ, I
iÎN TOATE UNITĂȚILE SPORTIVE 

uristice, cu 
participanți

IN „CUPA LILIANA RONCHETTI ✓/

• 1 200 de acțiuni turistice, cu 
peste 180 000 de participanți 
© Gimnastica de înviorare — in 
programul zilnic al celor 6 000 de 
elevi și studenți ® întreceri pen
tru toate categoriile de virstă
• Afirmări în activitatea de per

formanță

TUTUROR CETĂȚENILOR - CONDIȚII BONE DE PRACTICARE

Tot ceea ce s-a realizat în ju
dețul Constanța pe planul dezvol
tării sportului de masă și de per
formanță a pornit de la ideea că 
educația fizică și sportul sînt acti
vități de interes național, că ele 
reprezintă o parte componentă a 
procesului de educare comunistă 
a tineretului, a maselor largi de 
oameni ai muncii. Avem în pre
zent destule dovezi ale faptului 
că în județul nostru mișcarea 
sportivă a făcut 
însemnați pași îna
inte. încercînd să 
ilustrez cu cifre 
afirmația de mai 
sus, trebuie să a- 

' mintesc în primul 
rînd de cei 140 376 
participanți (dintre 
care 52 769 fete) 
la ediția de iar
nă și vară a ~ 
pei
De fapt, noi 
deosebit pe dezvoltarea sportului 
de masă. Astfel, în 137 de asocia
ții sportive din întreprinderi, in
stituții, școli și comune s-au des
fășurat campionate interne. în 
comune și orașe au fost organi
zate 237, respectiv 94 „duminici 
cultural-sportive". Mulți adepți 
are gimnastica : în 30 de cămine 
școlare, 6 850 elevi practică gim
nastica de dimineață ; 1 640 per
soane fac gimnastica de întreține
re, iar 6 100 gimnastica la locul de 
muncă. Am mai aminti de cele 
1 464 acțiuni turistice (dintre ca

re 510 în 
participat 
de cele 40 
a înotului 
și de faptul că 7 610 cetățeni — 
din 213 unități — și-au trecut 
norme la complexul polisportiv 
„Sport și sănătate".

în ceea ce privește sportul de 
performanță, trebuie să precizăm 
că avem în județ 189 asociații, 3 
cluburi și 449

,Cu- 
tineretului“.

am

comune), la care au 
circa 80 000 persoane, 
de centre de învățare 
cu 16100 participanți

a actualelor fruntașe aleformă
Diviziei A.

Formații (între paranteze, nu
mărul de pe tricou și înălțimea); 
I.E.F.S. : Giurea (5—1,90), Mihalic 
(6—1,73), L. Rădulescu (7—1,79), 
Dumitru (8—1,67), Basarabia (9 — 
1,76), Portik (10—1,82), Capotă 
(11—1,80), Balai (12—1,76), Stein
berg (13—1,67), Nanu (14—1,72), 
Fluture (15—1,67). Antrenor I. Ni- 
colau. SPARTAK : Sirokova (4 — 
2,02), Kobzeva (5—1,86), Lemehova 
(7—1,78), Ovcinikova (8—1,88), Ku- 
rova (9—1,66), Balaicva (10—1,81), 
Zaharova (11—1,69), Akelova (12 — 
1,85), Kiseliova (13—1,87), N. Pe
trova (14—1,87), V. Petrova (15 — 
1,95), Krupenina (16—1,77). Antre
nor : S. Ghilciqski.

Arbitri : H. Topuzoglu (Turcia) 
și II. Reinbacher (Austria).

Activitatea echipelor românești 
în cupele europene la baschet fe
minin continuă prin meciurile ce 
vor avea loc miercuri și joi în 
sala Floreasca. Este vorba de 
I.E.F.S. — Spartak Leningrad 
(miercuri, la ora 19,30) și Politeh
nica _ GEAS Sesto San Giovani 
(joi, la ora 20), -primul disputîn- 
du-se în sferturile de finală ale 
„Cupei Liliana Ronchetti", ..celălalt 
în aceeași fază a C.C.E.

Referitor la partida de mîine 
seară, vom menționa că studen
tele vor întîlni o formație deose
bit de valoroasă, a cărei „carte 
de vizită" menționează ciștigarea 
a trei ediții ale Cupei cupelor (în
locuită de „Cupa Liliana Ron- 
chetti"), clasarea — actualmente — 
pe locul secund în campionatul 
U.R.S.S. (după T.T.T. Riga), pre
zența a patru jucătoare (Zaharo
va, Sirokova, Ovcinikova și .Kob
zeva) în reprezentativa sovietica 
campioană a Europei în 1974. De 
altfel, baschetbalistele de la Spar
tak sînt cunoscute publicului 
bucurestean de anul trecut, cînd 
au eliminat, în semifinalele Cupei 
-upelor, pe I.E.F.S. în actuala com
petiție Spartak a susținut o sin
gură întîlnire, cu Levski-Spartak 
Sofia, pe care a cîștigat-o cu sco
rul general de 200—101.

Studentele de la I.E.F.S. au e- 
fectuat un scurt stagiu de pre
gătire la Predeal, de unde, s-au 
deplasat la Oradea și au mvlnș 
formația Crișul cu 76—58. Meciul 
a scos în evidență revenirea în

- >
Mișcarea sportivă sibiană a în

registrat, ’.1 perioada care a tre
cut de la apariția Hotărîrii, unele 
succese care atestă pasiunea tine
retului pentru mișcare, pentru 
exercițiu fizic organizat. Cîteva 
date statistice semnificative :

© în sportul dc masă este de 
remarcat că în ultimii doi ani 
asociațiile sportive au desfășurat 
o activitate susținută, permanentă. 
Este, desigur, concludent faptul 
că, în acest interval, au fost or
ganizate cu regularitate campio
nate în cele 190 de asociații șco
lare, 67 sindicale și 56 din mediul 
rural. Turismul de masă, speci
fic zonei geografice în care ne 
situăm, a fost permanent în aten
ția noastră, inițiindu-se 725 de 
acțiuni în școli (150 000 de parti
cipanți), 375 în întreprinderi și 
instituții (28 000) și 98 la sate 
(3133). „Cupa tineretului" la pri
ma ediție, a reunit peste 177 000 
de participanți, iar complexul 
„Sport si sănătate" aproape 20 000. 
Gimnastica de înviorare este 
practicată- în 22 de cămine pen
tru elevi si două studențești, cu 
aproape 6 000 de tineri și tinere, 
în timp ce gimnastica la locurile 
de muncă se experimentează în
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SPARTACHIADEII 
I

secții afiliate, 10 000 
de sportivi legiti
mați (dintre care 
36 maeștri ai spor
tului), că au fost 
cucerite 62 dc ti
tluri republicane 
(15 la seniori, 46 
la juniori și 1 la 
copii), că s-au sta
bilit 57 de recor
duri republicane 
(30 la seniori și 27 
la juniori), iar 164 
parte din diverse

&\\\\\\\\\\\\\\\^^^
• Activitate intensă, la nive

lul școlii, întreprinderii, satului 
• Relansarea întrecerilor larg 
accesibile, desfășurate in aer 
liber • Un puternic cadru or
ganizatoric pentru sportul de 
performanță • Proiecte înaintea 
noului sezon estival-

de sportivi fac 
loturi republicane. 

Planuri de viitor ? Dorim să 
consolidăm succesele de pînă 
acum, punînd un accent deosebit 
pe sportul de masă și în special 
pe principalele acțiuni : „Cupa ti
neretului", complexul polisportiv 
„Sport și sănătate", „înotul pen
tru toți". în ceea ce privește spor-

DUMITRU IVAN 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S.

Constanța

TRAIAN TODORAN
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 

Sibiu

(Continuare in pag. 2-3)

pus un preț

(Continuare in pag. 2-3)
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DE IARNĂ

• TURNEUL ECHIPEI DE 
'UNIVERSITATEA CRAIOVA IN 
ZIUA.

FOTBAL
BRA-

record

PREDEAL, 10 (prin telefon). —< 
într-un decor splendid, creat de 
cerul însorit și zăpada imaculată, 
pe pîrtia Clăbucet a început 
tachiada militară de iarnă, 
finală. Probele concursului 
triatlonul militar de iarnă 
mat din slalom, coborîre și 
patrulă, pluton și ștafetă.

.în ziua inaugurală, după

Spar- 
etapa 

sînt 
(for- 

fond),

© Gheorghe Ghipu — nou 
românesc la 3000 m

• Primul meci al echipei naționale
de hochei în Cehoslovacia.

© [CHIPIU R.P.CHIO, CAMPiOANI MONDIALI LA TENIS DI MASĂ ’

plat

festi
vitatea de deschidere, au avut loc 
demonstrații de schi alpin execu
tate de elevi ai școlilor generale 
și ai liceelor din Predeal și Bra
șov, precum și de schiori de per
formanță de la A. S. Armata și 
C.S.U: Brasov, Carpați Sinaia etc. 
Luni s-au' desfășurat cursele de 
slalom din cadrul triatlonului, iar 
marți este programată proba de 
patrulă.



HOTARIREA DE PARTID, IMBOLD BOXERII Șl... LINIȘ

Șl CALAUZA IN MUNCA NOASTRA
• După o perioadă de 

trenamentele la Solia
• Victor Zilberman din

pregătire la Păltiniș, | 
® Ion Popa mulțumit 
nou in vederile selecți

turneelor pe categorii și a „Centu

I ultima

întreg tineretul pe stadioane
UN OBIECTIV ESENȚIAL

toată inima pentru cele 8 medalii 
cucerite la 
mondiale și europene, prin Vasile 
Iorga (lupte), Constantin Dafinoiu 
(box) ș.a. Sportivii brăileni au cu
cerit 35 de titluri de campioni ai 
țării și au doborît 12 recorduri re
publicane, iar 38 dintre, ei au făcut 
parte din diferite loturi reprezen
tative de seniori, tineret și juniori. 
Un număr de 6 sportivi sînt nomi
nalizați pentru J.O.

Aceste rezultate, ca și altele în
registrate în anul 1974, au fost în
soțite de frumoase realizări în do
meniul dezvoltării bazei materiale 
a sportului brăilean. Astfel, au 
fost date în folosință un modern 
stadion cu o capacitate de 20 000 
de locuri, două săli pentru box, 20 
de terenuri de tenis (printre care 
și un complex de 4 terenuri cu bi
tum și instalație pentru nocturnă). 
De asemenea, a fost modernizat 
complexul sportiv Metalul Brăila. 
Pentru stimularea activității atleti
ce au fost amenajate cu 
sectoarele de sărituri și 
ale Stadionului municipal, 
și școlarii se bucură și 
mare atenție, fiind beneficiarii 
unui frumos complex pentru spor
turi individuale și jocuri sportive.

’• Toata atenția etapelor de masa 
ale competițiilor cu caracter repu
blican • Opt medalii la campio
natele mondiale și europene • Un 
stadion modern, cu 20.000 locuri

apariția Hotărîrii Plenarei 
P.C.R. din 1973, mișcarea 
din județul Brăila a cu-

După 
C.C. al 
sportivă 
noscut unele succese demne de re
levat.

In domeniul sportului de masă, 
de pildă, totalul participanților la 
întrecerile pentru „Cupa tineretu
lui", prima ediție, este de peste 
100 000. In același timp, la trecerea 
normelor și probelor complexului 
„Sport și sănătate" participă 12 000 
de tineri și tinere din 178 unități 
școlare și asociații sportive sindi
cale. Separat, campionatele pe aso
ciații sportive se desfășoară cu o 
bună frecvență, în 144 de unități 
școlare și în 35 de unități sportive 
din întreprinderi. In fine, incă un 
element de referință in sfera acti
vității sportive de masă : la acțiu
nile turistice organizate la sfîrșit 
de săptămână (2 000 la număr) au 
luat parte, în anul-- precedent, 
aproape 80 000 de oameni ai mun
cii. Începe să fie, astfel, îndeplinit 
unul dintre cele mai importante 
obiective : întregul tineret pe sta
dioane !

Cit privește performanța, sporti
vii județului Brăila se bucură din

diferite campionate

coritan 
aruncări 
Pionierii 
ei de o

ION DIACOMATU
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S.

Brăila

COLABORAREA EFICIENTA A FACTORILOR CU AIRIBOJII,

• Participări masive Ia competițiile cu caracter republican • Larga 
audiență a întrecerilor specifice, organizate pe plan local • O creș

tere apreciabilă a nivelului performanțelor

Plenareî C.C. al 
februarie—martie 1973 
și pentru mișcarea 

Buzău un

Hotărîrea 
P.C.R. din 
a constituit 
sportivă din județul 
puternic stimulent. Astfel, acțiu
nile sportive de masă cu caracter 
republican „Cupa tineretului" și 
„Crosul tineretului" au atras zeci 
«le mii de participanți de la orașe 
și sate, dovedind că atunci cînd 
există preocupare și interes din 
partea tuturor factorilor cu atri
buții în sport se pot realiza lu
cruri remarcabile. întrecerile spe
cifice, organizate pe plan local, 
cum ar fi Spartachiada sindicală, 
Crosul fetelor, Crosul ziarului 
„Viața Buzăului", Crosul boboci
lor, excursiile cicloturistice etc. 
au completat agenda competițiilor 
de masă din ultima vreme.

în activitatea sportivă de per
formanță s-a făcut, de asemenea, 
un salt cantitativ și calitativ con
cretizat prin închegarea unor sec
ții puternice care dispun de con
diții bune pentru marea perfor
manță, la gimnastică, atletism, 
lupte, fotbal, tenis de masă, rugby 
și handbal. în anul 1974, cele 4

BINE ORGANIZATA

echipe de Divizia A, 3 de Divizia 
B, 3 de Divizia C și cele 14 echi
pe divizionare școlare au obținut 
performanțe superioare anilor tre- 
cuți, dînd loturilor naționale și 
olimpice 22 de sportivi.

Pentru viitor, ne-am propus 
noi obiective importante. Urmă
rim, de pildă, organizarea la ni
vel superior a acțiunilor sportive 
de masă, atît cele locale, cît și 
cele centrale. O atenție deosebită 
vom acorda complexului polispor
tiv „Sport și sănătate" și acțiunii 
„Amicii drumeției", forme care 
nu au intrat încă suficient în pre
ocupările factorilor de răspunde
re din județul nostru. în activita
tea de performanță urmărim să 
dezvoltăm îndeosebi sporturile cu 
mari posibilități și tradiții : gim
nastică, atletism, lupte, fotbal, 
handbal, tenis de masă și rugby, 
să centralizăm toate secțiile pu
ternice în cadrul clubului local 
și în cele două unități școlare spe
cializate, să îmbunătățim perma
nent sistemul de selecție și pro
cesul instructiv-educativ. în pe
rioada următoare, baza materială 
se va mări cu o sală de 2000 de 
locuri, un patinoar artificial des
coperit, un stadion, 10 săli de edu
cație fizică pentru elevi, precum 
și o serie de complexe sportive, 
în special în cele 13 localități 
propuse spre urbanizare.

(Urmare din pag. 1)
ADRIAN IONESCU

prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S.
Buzău

CAMPIONATE IN 155 DE ASOCIAȚII SPORTIVE
• 94 de centre de inițiere la înot — peste 3 000 de absolvenți • „Cupa 

— 130 000 de participanți
Plenarei 
formele 
a cetă- 
întrece- 
pe ate- 
județul 

Inițiat la 
3—4 discipline sportive, campionatul aso
ciației s-a organizat în 74 de unități. 
In același timp, in cele 81 de unități 
școlare s-a introdus campionatul asocia
ției, atît cu ediție de vara, cit și cu 
ediție de iarna.

Am pus un accent deosebit pe înfiin
țarea de centre pentru inițierea în spor
turi, de cea mai mare popularitate 
bucurîndu-se înotul : 94 de centre cu
3 004 cursanți. Condițiile favorabile prac
ticării excursiilor și drumețiilor ne-au 
permis să atragem în acțiunea „Amicii 
drumeției* peste 3 000 de tineri. Cele 
două mari competiții de masă cu ca
racter republican, „Cupa tineretului" și 
„Sport și sănătate", au atras în între
ceri, prima peste 130 000 de participanți, 
iar cea de a doua aprodpe 11 030.

Este pe cale de a se consolida și 
tradiția în ceea ce privește competițiile 
specifice județului nostru. Cele inițiate

tineretului"
Hotărîrea 

una dintre
Recomandată de

C.C. al P.C.R. ca 
cele mai eficiente de atragere 
țenilor în practicarea sportului, 
rea pe asociație, cu etapele ei 
lier, secție, sector a dat, în 
Gorj. cele mai bune rezultcte.

VALORIFICIND MAI BINE
La aproape doi ani de la adop

tarea Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului, rezultatele bune obținute de 
mișcarea sportivă ilfoveană ilus
trează clar și confirmă pe deplin 
justețea orientărilor date de acest 
prețios document de partid, amplu 
și cuprinzător îndrumar in activi
tatea noastră.

Pentru a arăta cîteva dintre rea
lizările în domeniul educației fizice 
și sportului de masă, mă voi re
feri la faptul că s-au organizat 
circa 2 000 de acțiuni turistice, cu 
peste 80 000 de participanți, pre
cum și 1 608 duminici cultural-spor
tive ; în edițiile de iarnă și vară 
ale „Cupei tineretului" au luat 
parte la etapa pe asociație 85 000 
de tineri și tinere, iar in faza fi
nală, pe țară, a competiției s-au 
obținut locuri fruntașe la atletism, 
gimnastică, orientare turistică și 
popice ; 8 000 de tineri au trecut 
normele complexului „Sport și să
nătate", iar 6 000 au îndeplinit ce
rințele impuse de insigna „Amicii 
drumeției" ; au fost organizate cir
ca 600 de crosuri, dintre care „Cro
sul tineretului" a numărat 45 000 
de participanți, diverse alte com
petiții de masă, prilejuite de ani
versarea a 30' de ani de la Elibe
rare și de Congresul al 
P.C.R., au îmbogățit 
anului trecut.

S-a amplificat cadrul 
de performanță, în 
avînd la ora actuală 387 de secții 
afiliate la 20 de federații, secții în 
care activează 7 500 de sportivi le
gitimați (900 au clasificare sporti
vă, intre care 4 maeștri ai spor
tului, un candidat maestru și 60 
de sportivi de categoria I) ; există 
acum 46 de grupe de copii și 72 de 
juniori (cu 1 S00 de sportivi) ; a

XI-lea al 
activitatea

sportului 
județul Ilfov

I
I

așternută în 
sportul nostru cu mă- 
întreruptă în curînd.

de la apariția Hotâririi ne-au arâtat că 
trebuie să continuăm cu „Cupa fetelor 
gorjene", „Cupa pandurilor gorjeni" și 
„Coloana de aur", care au atras la 
start peste 100 000 de participanți.

Corespunzător dezvoltării activităților 
sportive a crescut și baza materială, ju
dețul nostru dispunînd astăzi de 7 sâli 
de gimnastică, două bazine, 4 stadioa
ne, 78 terenuri de fotbal (dintre care 10 
sînt împrejmuite), 138 de terenuri de vo
lei, 12 popicârii (5 acoperite, cu cîte 
două piste) etc.

Performanța, deși nu este încă la ni
velul județelor cu veche tradiție, 
cat o linie ascendentă. Și în 
privință ne-ar.n orientat către 
tradiționale,

Obiectivul nostru principal în
tea de masă a acestui an îl va consti
tui sporirea, la 160 000, a numărului 

celor care vor lua parte la „Cupa tine
retului*, obținerea unui loc l| pe țară 
la „Crosul tineretului*.

MIHAI BLAJ 
prim-vicepresedinte al C.J.E.F.S.

Gorj

a mar- 
această 
spoituri

activita-

CONDIȚIILE EXISTENTE!
• Mare număr de participanți la 
principalele acțiuni de masă ® Mai 
multe performanțe de valoare.
• Un fond de cadre și o bază 
materială în continuă dezvoltare

sporit numărul cadrelor de specia
litate : 278 profesori de educație 
fizică, 132 de antrenori, 800 in
structori, 530 arbitri ; sportivii ju
dețului nostru au ciștigat 5 titluri 
de campioni republicani, iar 20 de 
tineri au fost selecționați în diver
se loturi de juniori ale țării.

In acești ultimi doi ani s-a îm
bogățit și baza materială : au fost 
construite în județ 8 săli de sport 
pe lingă școli, 4 bazine, 30 de tere
nuri cu bitum, 2 popicarii acoperi
te, o bază de agrement, un poli
gon de tir, un kartodrom, peste 200 
terenuri simple.

ROMULUS CIOACĂ 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S.

Ilfov

TUTUROR CETĂȚENILOR 
CONDIȚII BUNE

(Urmare din pag. 1)

tul de performanță, se vor depune 
eforturi pentru pregătirea celor 
164 de sportivi aflați în loturi re
publicane și, evident, pentru for
marea altora _ ’ 
cinste patriei în diferite întreceri 
internaționale. Și încă ceva : do
rim să facem din Constanța 
sezonul estival — centrul 
confruntări interne și internațio
nale de înalt nivel. Aceasta, pen
tru a oferi turiștilor un divertis
ment, iar sportivilor noștri posi
bilitatea verificării forțelor lor. 
Nu vom neglija nici consolidarea 
bazei materiale existente.

noi care să facă

— în 
unor
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CEL MAI BOGAT BILANȚ
® Succese remarcabile în 
de masă O Obiectivele
Odată cu dezvoltarea economiei, 

științei și culturii, în județul nostru 
s-au obținut, mai ales în ultimii doi 
ani, progrese și în domeniul educa
ției fizice și sportului. A crescut 
numărul cetățenilor care practică 
exercițiile fizice, sportul șl turismul, 

cîteva date elocvente. Numai in 
s-au realizat 3 165 acțiuni turis-

iată
1974
tice cu peste 56 000 de participanți, 
s-au organizat 450 duminici cultural-

41 de unități de producție (9500 
practicanți). Pentru elevi a deve
nit tradițională divizia de cros 
dotată cu „Cupa speranțelor", 
anul trecut cu peste 4 000 de ti
neri atleți. Numărul duminicilor 
cultural-sportive a fost de 162 la 
sate și 85 Ia orașe.
• Sportul de performanță a 

cunoscut, de asemenea, o fru
moasă dezvoltare. Numeroși spor
tivi s-au evidențiat la sărituri în 
apă, patinaj viteză, volei, gimnas
tică. handbal, atletism, dirt-track, 
rugby, culturism, călărie, mode- 
lism, fotbal, navomodelism, aero- 
modelism și karting, la nivelul 
tuturor categoriilor de vîrstă.

• S-a îmbunătățit continuu ba
za materială a sportului sibian, 
printr-o serie de amenajări spor
tive în aer liber, în orașe ca și 
la sate (Avrig, Șeica Mică, Săliște. 
Bazna, Alțîna ș.a.). In municipiul 
Sibiu au fost date în folosință un 
bazin de înot, terenuri de tenis, 
baschet și handbal. Au fost bitu
minate terenurile de 
curțile tuturor școlilor, 
diaș a fost amenajată, vu =.Pnji- 
nul organelor locale și prin mun
că patriotică, cea mai mare bază 
sportivă din județ.

sport si
La Mc- 

cu spriji-

REZULTATE DE DOUA ORI AAAI
• Prezențe entuziaste, permanente, la 
masă • Sute de mii de participanți 
acțiuni turistice, „duminici cultural-sportive' 

in activitatea

toate acțiunile 
la campionatele 

" • Progrese 
de performanța

BUNE

Biroul Executiv al C.J.E.F.S. a stabilit 
un plan de măsuri menite să ducă la 
transpunerea în viață a prevederilor cu
prinse în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. Folosindu-mă de cifre comparați* 
ve, voi reliefa avîntul înregistrat de 
mișcarea sportivă ieșeană, îndeosebi 
după apariția importantului document 
de partid. Față de 97 000 de oameni, 
din 251 de unități, angrenați în 1971 în 
campionatele asociației, numărul aces
tora a sporit, în 1974, la 197 000, din 
501 asociații; în 1971 - 2 300 de acțiuni 
turistice, iar în 1974 — 5 500; 168 
minici cultural-sportive in 1971, 
1974 - 381.

Anul trecut, la ediția de vară, 
pei tineretului*, au fost prezervi 
300 000 de participanți, alți 37 000 din 
210 asociații trecindu-și normele din ca
drul complexului polisportiv „Sport și 
sânâtate*. Cupele pe ramuri de sport, 
crosurile, festivalurile cultural-sportive, 
ca și „Cupa Femina*, organizate în co 
laborare ** 
catelor, 
tinerilor

Centru _____ „_____________ ____
lașul se mindroște cu bune rezultate în

de du- 
iar in

a ,,Cli
pește

cu Consiliul județeon al sîndl- 
s-au bucurat de participarea 
din toate asociațiile.
universitar cu mare tradiție,

Liniștea 
vreme în 
nuși. va fi 
Turneele pe categorii de greutate, 
ce vor fi organizate în a doua ju
mătate a lunii martie la Galați și 
Brăila, precum și „Centura de 
aur“, marea competiție internațio
nală ce va fi găzduită in aprilie 
la București, îi vor readuce din 
nou în fața spectatorilor pe cei 
mai buni dintre pugiliștii români.

In vederea „Centurii de aur“ și 
a campionatelor europene (1—9 
iunie, Katowice) membrii lotului 
național și-au început pregătirile 
sub conducerea antrenorului fe
deral Ion Popa 21 de băieți aleși 
din elita boxului nostru — Al. 
Turei, B. Cozma (semimuscă), C. 
Gruiescu, I. Faredin, I. Gavrilă 
(muscă), M. Tone (cocoș), G. I’o- 
metcu, Gh. Ciochină (pană), S. 
Cuțov, FI. Ghiță (semiușoară), C. 
Cuțov, F. Dobrescu, C. Hajnal (u- 
șoară), V. Zilberman, I. Fuicu (se- 
mimijlocie), D. Cimpoeșu, V. Di- 
dea (mijlocie mică), Al. Năstac, 
P. Istrate (mijlocie) și C. Dafino
iu, C. Văran (semigrea) — au în
cheiat, de curînd, o primă etapă 
de pregătire fizică generală în 
stațiunea Păltiniș. Au lipsit doar 
campionii I. Dascălu și I. Mocanu, 
reținuți pentru examene, și N. 
Robu, suspendat de clubul sătt 
pentru absența de la finala „Cu
pei F. R. Box".

Crosurile prin zăpadă, tăiatul 
lemnelor și celelalte „munci", cum 
le spuneau băieții, au stîrnit 
data aceasta • un 
bit în rîndurile 
un loc în echipa 
și Zilberman a 
riozitate și poftă 
tregul program"

de 
entuziasm deose- 
celor ce vizează 
națională. „Chiar 
participat cu se- 
de muncă la în- 

— a precizat
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ÎN VEDEREA REL

BUGBYȘTII ÎȘI IN
încă o lună de „pauză activă” 
echipele de rugby își vor relua 

disputa. Acum, cele mai multe se 
află în perioada de pregătiri la 
munte. Cîteva au și revenit aca
să. Doar DINAMO parcurge pri
ma fază a pregătirilor. în șos. 
Ștefan cel Mare, cel mai tînăr 
antrenor de pe prima scenă, Ion 
Țuțuianu, se întilnește zilnic cu 
elevii săi. Aceștia sînt fundașii 
Dăiciulescu și Cantea, „treisfertu- 
rile“ Nica, Constantin, Aldea, Dra- 
gomirescu, — - ■ - - —
Stănescu, 
Paraschiv,

și

Bidirel, Iacoi», Em. 
mijlocașii Margliescu, 
Bujor, înaintașii

Gheorghe Dragomirescu, căpi
tanul XV-lui dinamovist, își con
duce în continuare „trupa" cu 
mult succes.

man. Boi 
roi, Țurli 
țetaru. Vi 
Gh. Corn 
lato : foa 
puțin la 
care are 
92 kg., p 
lași și pr 
înclii/ălor 
viștii urrr 
briiarie, | 
naia.

O altă 
A (de ac 
rundă), T 
s-a întors 
nind de I 
bilise „re 
două săpti 
Doiciu ;ij 
stagiul de 
țiu ne. FA 
treg lotul 
Gh. Mo'tr 
natului, d 
tlet), M. 
loncscu, 
Grosu, Za 
Murariu, 
Grosu, Ir 
19 ani, 204 

hi roiirioș 
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metri [ 
T. C. In 
jocurile tlIcuprinderea tineretului în acțiunile sportive 

de performanța au fost, cu mult, depășite 
sportive, se practică gimnastica de 
dimineață (20 internate, 4000 elevi) 
și gimnastica la locul de muncă 
(1 546 de participanți). Rezultate bune 
s-au obținut în angrenarea tinerilor 
la întrecerile „Cupei tineretului" 
(77 500, dintre care 25 200 fete), pre
cum și la trecerea normelor comple
xului polisportiv „Sport și sănătate'4 
(5 080 oameni ai muncii — de dife
rite vîrste — din 102 asociații spor
tive și-au trecut normele). Totul cu 
sprijinul celor 179 asociații sportive 
din județ. în ceea ce privește acti
vitatea sportivă de performanță, tre
buie să remarcăm că au fost depă
șite multe dintre obiectivele pe care 
ni le-am propus. Astfel, în 1974, am 
avut : 174 secții afiliate (161 plani
ficate) la atletism, fotbal, handbal, 
volei ; 6 352 sportivi legitimați (2 795 
planificați); 195 (față de 114) grupe 
cu 2 720 copii și juniori ; 3 maeștri 
ai sportului; 4 titluri republicane; 
două noi recorduri republicane, la 
aeromodele teleghidate : 7 sportivi
au fost selecționați în loturi republi
cane : Niculina Nițu, N. Tilvic, C. 
Popescu, Fl. Moldoveanu, F. Suțu, D 
Teleopan, Eugenia Barbu.

în viitor, ne propunem să dezvol
tăm noi ramuri de sport : caiac-ca
noe-, pe cele două lacuri existente — 
Dăieșți și Vîlcea : lupte și box (avem 
rezultate bune la juniori), handbal 
(n-avem nici o comună fără echipă); 
fotbal (vom iniția un centru de pre
gătire si perfecționare pentru copii) : 
volei și, firesc, atletism. în ceea ce 
privește baza materială, în trimestrul 
II începe, Ia Rm. Vilcea, construcția 
unei săli de sport cu 1 500 locuri, iar 
dintre amenajările viitoare mai sînt. 
de amintit 7 săli de gimnastică, în 
școli (Drăgășani, Văidenî, Govora. 
Rm. Vîlcea), o sală de atletism — 
acoperită — la stadionul 1 Mai, un 
complex de atletică grea, precum și 

cu

sportive de 
asociațiilor, 
substanțiale

masa, obținuteactivitatea sportivă de    ..... 
de studenții de la Universitate, Institu
tul medico-farmaceutic. Institutul poli
tehnic, Institutul agronomic etc.

Crearea celor două cluburi pe ramuri 
de sport, redistribuirea unor cadre, pre
cum ți alte măsuri au facilitat obține
rea de rezultate bune și în domeniul 
sportului de performanță. Din numărul 
celor peste 10 000 de sportivi legitimați, 
al celor 129 de grupe de juniori, am 
reușit să selectăm, în 1974, peste 80 de 
sportivi nominalizați in loturile republi
cane, 25 dintre ei fiind incluși în lotu
rile, olimpice. In Divizia A activează 15 
echipe ieșene, în Divizia B — 9, iar 17 
sînt prezente in Divizia juniorilor și șco
larilor.

Baza materială, a crescut in 
perioadă mai mult decît in anii 
denți, noi dispunînd in momentul de 
de 643 de terenuri simple, 23 de 
pentru competiții și antrenamente, 4 
zine descoperite, 43 de terenuri de 
nis și 176 de terenuri de volei.

aceasta 
prece- 

față 
sâli 
ba
te-
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La finalele campionatului repi

ECHIPELE DE JUNIORI S-AU
LA ÎNĂLȚIMEA ASTEP

V

ION SORCARU
prim-vicepreședinte al

Jași
C.J.E.F.S.

mărirea capacității stadionului 
10 ooo de locuri.

DUMITRU VLĂDUT
prim-vicepreședinte al C.J.E.F S. 

•Vîlcea

I
I

Partidele turneului final al cam
pionatului republican de judo; re
zervat echipelor de juniori, com
petiție găzduită de sala de antre
nament (! ?) a secției de lupte 

.C.S.M. Pitești, s-au ridicat Ia un 
nivel care a depășit așteptările. 
Atît confruntările echipelor de ju
niori mari (18—20 de ani) cit și 
ale juniorilor mici (15—17 ani) au 
fost pasionante de la primul și 
pînă la ultimul tur. în întrecerile 
celor 10 formații de juniori mari, 
prima șansă de a cuceri titlul re
publican o avea Șc. sp. Unirea 
Iași, campioană la trei din ceie 
patru ediții anterioare, între care 
și la aceea de anul trecut. De astă 
dată, însă, echipa ieșeană a cîști- 
gat cu mare dificultate seria în 
care se afla, întrecînd pe Agrono
mia Timișoara cu 4—1 și dispu- 
nînd la limită (3—2) de Șc. sp. 
Olimpia Craiova și de Dinamo 
Brașov. în partida finală, cu Șc. 
sp. Miercurea Ciuc, a 
sată (1—4). Desigur, 
campioană, ȘC. SP. 
REA CIUC (antrenor 
n-a trecut prin 
ții. Bunăoară,

fost surcla- 
nici noua 

MIERCU- 
losif Gali) 

mai puține emo- 
în meciul său cu

Șc. sp. E 
era, după 
tegorii de 
mafiei buc 
torită succ 
și „grea" 
Ciuc a ieș 
tul final i 
CIUC, 2. 
Dinamo B 
București.

Dintre c 
mici, indi 
moașă con 
pioana de 
BUCUBEȘ' 
Pavelescu 
gătoare m 
ediție. Fo 
depășit, îi 
Viitorul Ti 
celași scor 
cu 3—2 pe 
și cu 4—1 
mentul fit 
BUCUBEȘ' 
C.S.M. Piti 
Ciuc. Pen 
tivă a fc 
Șc. sp. Ei 
trajele au



HNAINTEA FURTUNII I
ontinuă an- 
j băieților 
așteptarea

Popa, Ia în- 
iș. Dar pre- 
“iat. Zilele 
oțește pugi- 
, unde au 
pregătească 

or bulgari. 
;iei de spe- 
ină, preocu- 
ompetiții in- 
?are se nu- 
aur“ de la

București. Principalul obiectiv al 
pregătirilor comune ale boxerilor 
români și bulgari este, însă, cam
pionatul european ce va avea loc, 
în iunie, la Katowice. Pentru a 
putea ajunge acolo, pugiliștii noș
tri vor trebui să treacă prin sita 
celor două competiții amintite : 
turneele pe categorii de greutate 
și „Centura de aur". Și cum pe 
ringul polonez nu vor putea ur
ca decît 11, lupta pentru un loc 
în echipa reprezentativă se anun
ță deosebit de grea. Deocamdată, 
boxerii români se pregătesc în 
liniște. Dar este liniștea dinaintea 
furtunii.

Petre HENȚ

I ALE TENISMANILOR NOȘTRI
cadrul „Cir- 
imâniei" in- 
i. întrecerile 
e sala 
torul"

clu-
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16 tenismani pe .tablou — se anunță 
deosebit de interesante.

La București, în sala clubului 
Steaua, se va disputa în această 
săptămînă tradiționala competiție de 
tenis dotată cu „Cupa 16 Februarie". 
Iau parte sportivi din București, Baia 
Mare, Brașov și Cîmpina. Și-au a- 
nunțat participarea 76 de concu- 
renți și 29 de concurente.

I
I
I

o lună 
în care 

S.U.A. 
piciorul

lupă 
imp 
a în 
cum 
za unui ac- 
clarat
: „La San 
meciul cu 

c, în timp 
fileu, am 
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ediat trans- 
mi-au pus 
stabilit ci 

kștept acum 
;ă mă refac 
fiu aptă în 
e din „Cupa 
npetiție in- 
echipe".

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
FEMININE A LA BASCHET

I

O MĂSURĂ UTILĂ

PROMOȚIA DE» JUNIORI 75
LA ORA STARTULUI DE PRIMĂVARĂ...
• Selecționata a plecat, ieri, intr-un
• Obiectivul principal al sezonului :

U.E.F.A.minariile

Vineri după-amiază, pe o vre
me destul de rece, mohorîtă, vreo 
3 000 de buzoieni s-au dus în 
„Crîng" Ia prima lor întîlnire cu 
fotbalul din acest „sezon al ami
calelor". Au fost nerăbdători să-i 
vadă jucînd, după mai bine de 
două luni, pe băieții lor, pe Gro- 
zea, Iuhasz și Radu Ionescu, pe 
Bădin, Stan, Stelian și ceilalți 
componenți ai lotului Gloriei. I-a 
atras, însă, într-o măsură destul 
de mare, și partenerul formației 
lor preferate, o echipă... VIITO
RUL, alcătuită din autentice spe-' 
ranțe ale fotbalului nostru de as
tăzi ; o echipă a probabililor in
ternaționali A de peste 3—4 ani ; 
o echipă cu Gheorghe Cristian în

V»

turneu de trei jocuri în Turcia 
meciurile cu U.R.S.S. din preli-

să înscrie cu sînge rece. Cei 3 000 
de spectatori au avansat, vineri, 
lotului de juniori (ca de altfel și 
iubitorii fotbalului din Oradea și 
Drobeta Tr. Severin, în toamna 
trecută) aplauze și încredere pen
tru mai tîrziu. Pentru atunci cind 
nu va mai fi vorba de un meci 
oarecare de pregătire, ci despre 
o dispută fără menajamente, cînd 
jocul va căpăta cu totul alte 
valențe, cînd sfatul antrenorului 
secund Vasile Zavoda va trebui 
să fie urmat întocmai pentru ca 
tentativa să se convertească în 
izbîndă : „Eu unul nu vă cer de
cît să jucați simplu și decis. Fără 
zorzoane și fără văicăreli". „Iar a- 
tunci cind vă creați poziții bune,

După cum se știe, regulamentu
lui de transferări i s-au adus re
cent o serie de importante îmbu
nătățiri, vizînd — între altele — o 
promovare mai fluentă a talente
lor din eșaloanele inferioare spre 
cele .superioare, posibilitatea în
tăririi echipelor care ne reprezin
tă în competițiile internaționale 
oficiale, eliminarea lungilor pe
rioade de „blocare" a jucătorilor 
prin existența „carantinei" etc. 
Unele din aceste prevederi au in
trat în vigoare, altele urmează să 
se aplice de la 1 iulie a. c„ cînd 
începe perioada de transferări o- 
ficializată prin regulament.

Se simțea însă nevoia ca înain
tea aplicării integrale a modifi
cărilor intervenite în regulament, 
să fie lămurite o serie de situații 
speciale ale unor jucători care — 
deși aveau acordul scris al clu
burilor de la care plecau — nu 
se puteau transfera, fie pentru că 
au primit dezlegarea la cîteva 
zile după termenul stabilit, fie 
pentru că această dezlegare le-a 
fost acordată cu mai mare întîr- 
ziere de echipele cărora le-au a- 
parținut, după ce conducerile teh
nice respective și-au definitivat 
loturile, renunțînd la unii jucă
tori. Pe lingă acestea, în timpul 
turului, o serie de echipe de 
Divizia A, B sau C au suferit 
slăbiri sensibile ale loturilor lor, 
ceea ce ar fi impietat asupra bu
nei lor prezentări în retur.

De aceea, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, Biroul federal a hotărît 
ca pentru lămurirea tuturor cazu
rilor rămase în suspensie înainte 
de aplicarea noului regulament, 
ca și în scopul de a se oferi e-

chipelor posibilitatea întăririi Io
turilor, să se instituie o perioadă 
d? transferări, cu caracter excep
tional, între 17 și 21 februarie. 
Această decizie a fost luată ți- 
nîndu-se seama și de numeroasele 
cereri în acest sens primite din 
partea unor cluburi și asociații 
cu secții divizionare de fotbal.

Apreciem că această măsură 
este binevenită, utilă, ea permi- 
țînd unui destul de mare număr 
de jucători să intre imediat în 
activitate, fără a mai aștepta luna 
iulie. Și mai notăm că, în perioada 
excepțională acordată, nu se vor o- 
pera numai transferările jucători
lor care, la această oră, au forme de 
transferare depuse, ci și ale altora, 
care vor depune cereri in inter
valul amintit, cu condiția — ce
rută expres de comunicatul F.K.F. 
— de a avea dezlegare. Reținem, 
de asemenea, faptul că transferă
rile se pot opera între toate eșa
loanele divizionare și nu numai 
de la inferior la superior.

Federația precizează că în -pe
rioada excepțională acordată se 
fac numai transferări cu caracter 
definitiv, nu și împrumutări de 
jucători (așa-numitele transferări 
pe termen limitat). Măsura este 
logică, pentru că altfel S-ar putea 
ajunge la situații nedorite, cum 
ar fi de pildă, întărirea prin 
consens a unor echipe în vederea 
returului, în iulie jucătorul împru
mutat Urmînd a fi retransfe- 
rat la echipa care acum îl ce
dează. Ceea ce, desigur, ar con
traveni sensului măsurii, des- 
chizînd calea acelei condamnabile 
„vînturări" a jucătorilor nu numai 
de la un an Ia altul, dar chiar.de 
la un sezon la altul.
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15-a, clasa- 
t femininA

După jocurile etapei 
meatul Diviziei 
prezintă astfel:

1. I.E.F.S.
2. Politehnica

Rapid
Olimpia — Constr. 
,,U" Timișoara 
Crișul
Voința Buc.

8. C.S.U. Galați
9. ,,U" Cluj-Napoca

10. C.S.U. Tg. Mureș
11. „U* lași

953—813
1137-771
944-904
980-910
933-904
830—805
797-816
872-945 
829-942 
719-924 
699-959

MECIURI
OLIMPIA SATU MARE — 

INTER BRATISLAVA 0—0

tivitAții oficiale

ICĂ PREGĂTIRILE
Aurel, Bo- 
Baciu, O- 

scu, Toma, 
ei, o nou- 
lotatul (cel 
rit...) Borș, 
195 cm și 
Politehnica 
nă un bun 
. Dinamo- 
, la 13 fe- 
<ile, la Si-

a Diviziei 
seria se- 

■4STANȚA, 
•ii joi, ve
le își sta- 
u aproape 
rul Traian 
foarte util 
ceastă sta- 
loziție în- 
Ciheorghc, 
i-titernațio- 
u (fost a- 
, Nicolae, 
ujoiu, T. 
ea, Lungii, 
rumca, T. 
(debutant, 
Moroianu, 
eanu, Da
nă antre- 
.■ Jic kilo- 

w Tușnad, 
optimism

RAPID se numără printre gar
niturile care vor avea o primăva
ră aspră. Spectrul retrogradării 
nu a adus, însă, în tabăra sa, 
pesimism, ci a determinat aborda
rea cu maximum de seriozitate 
a perioadei de acumulări. Pricepe
rea și pasiunea conducătorului 
tehnic, ing. Ion Teodorescu, cali
tățile tinerei echipe din Ciulești 
îndrituiesc opinia că. și la anul, 

'Rapid va juca în Divizia A. Tn 
lotul aflat momentan la Predeal.
un nume 
fost la Constructorul Buzău.

Intr-o scrisoare primită nu de 
mult la redacție, .corespondentul 
nostru C. Filipovivi 
despre preparativele 
B. MINERUL GURA 
LUI, lidera seriei a 
sânt ni s-a părut faptul că în a- 
ceastă formație, care în tur nu a 
pierdut decît 3 puncte în 9 me
ciuri, marea majoritate a jucăto
rilor sînt elevi ai Grupului școlar 
minier. Organele sportive locale 
sprijină în mod activ echipa de 
rugby, al cărei țel final este pro
movarea printre cele mai bune 
„team“-uri românești. Succes !

G. R.

nou : Ștefan Căinaru.

ne reiata 
divizionarei 
IIUMORU- 

Il-a. Intere-

CONCURSUL REPUBLICAN 
DE SCHI AL COPIILOR

; judo

ÎTAT

■ști scorul 
a trei ca- 
>rabil for- 
umai da- 
semigrea" 
Miercurea 
Clasamen- 
CRCUREA 
a Iași, 3. 
>. Energia

Pe pîrtia „Oncești" din Păltiniș 
s-a desfășurat, sîmbătă și dumi
nică, „Concursul republican al 
copiilor" Ia schi alpin. IATA CIȘ- 
TIGATORII : slalom special, bă
ieți I : Florin Vintilă (LES Pre
deal) ; fete I : 
(Brașov) ; băieți 
lazs (Harghita) ; fete II : 
lia Lăzărescu (LES) ;
Ion Frățilă (LES) ; fete III : Ana 
Mărgineanu (Cluj-Napoca). Slalom 
uriaș, băieți I : Florin
(LES) ; fete I : Daniela 
(Brașov) ; băieți I : Zoltan Balazs 
(Harghita); fete II : Aurelia Lăză
rescu (LES) ; băieți III ; Emilian 
Focșeneanu (Prahova) ; fete III : 
Delia Bularca (Brașov). (Ilie IO- 
NESCU — coresp județean).

Daniela
II :

Uncrop 
Zoltan Ba- 

Aure- 
băieți III :

Vintilă
Uncrop

I
I
I
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I
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După jocul de la Buzău, lotul de juniori a efectuat, sîmbătă și dumi
nică, două antrenamente pe unul din terenurile Complexului sportiv 
Steaua. Vă prezentăm trio-ul de mijlocași : Bisoc — Cîmpeanu — 

Leac, punctul forte al selecționatei promoției ’75.
Foto : S. BAKCSY

poartă, cu patru „zvîrlugi" — 
Popa, Zahiu, Toader și Ene — 
în compartimentul defensiv, cu 
Bisoc, Petcu (în lipsa arădeanu
lui Leac, indisponibil) și Cîm
peanu II, alcătuind un laborios 
trio de mijlocași, cu Lupău, Teieș- 
pan și Chitaru în atac, jucători 
neastîmpărați, mereu activi acolo, 
în avanposturile formației lor. 
Vineri după-amiază, pe stadionul 
Gloria, suporterii formației locale 
s-au așezat în tribune pentru a-și 
susține favoriții și, după numai 
15 minute, s-au... trezit aplaudîn- 
du-i pe componenții selecționatei 
de juniori a țării. Le-au plăcut 
îndeosebi mișcările înșelătoare ale 
lui Cîmpeanu și Chitaru, țîșnirile 
ca din pușcă ale lui Teleșpan și 
Lupău, efortul generos depus de 
Zahiu și Bisoc, frumoasele inter
venții ale portarului (cît Rădu- 
canu de înalt, dar mult mai su- 

jocul modern al „laterali- 
Popa și Ene, iuți în depo- 

și curajoși în șuturi la .
Vineri după-a- 

selecționata de juniori a 
României a jucat 90 de minute, 
ca și seniorii, și a jucat ca o 
echipă matură, deși a absentat un 
mijlocaș titular (Leac), deși bă
căuanul Chitaru — mezinul lo
tului (născut la 5 ianuarie 1959) 
— a evoluat numai o repriză, 
fiind ușor indisponibil, deși linia 
de atac nu a beneficiat de a- 
portul unei alte speranțe reale, 
craioveanul — 
echipa lui de club în Brazilia. 
A jucat cu mare ambiție și a 
cîștigat în fața uneia dintre cele 
mai bune formații ale eșalonului 
secund, printr-un gol marcat de 
Ciglenean — intrat în ultimele 
minute — un gol sută la sută 
personal, datorat unei insistențe 
rar văzute, la capătul căreia ce
feristul clujean a avut suficiente 
resurse să dribleze și portarul și

sedâri
poarta adversă ! 
miază,

Cămătaru, plecat cu

ie juniori 
mai fru- 
ît-o cam- 
yC. SP. 1

Cristian 
cu) învin- 
a această 
eșteană a

Șc. sp.
-1, cu a- 
mii Sibiu, 
urca Ciuc 
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PRONOSPORT INFORMEAZĂ
FEBRUARIE 1975 VA AVEA LOC 
TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES DIN ACEST AN.

...Tragerea va avea loc duminică 16 
februarie 1975, la București?

CĂ... 
acordă :

ȘTIAȚI
...Se
• AUTOTURISME „DACIA 

„SKODA S 100"?
• EXCURSII DE 2 LOCURI |N 

TURCIA, ITALIA?
• BANI: CIȘTIGURI FIXE Șl 

LORI VARIABILE?
...Se efectuează 8 extrageri?
...Se extrag în total 68 de numere?
...Variantele de 6 lei participă la 4 ex

trageri ?
...Variantele de 15 lei participă la toa

te extragerile, avind șanse mărite de 
cîștig?

...Ultima zi pentru procurarea bilete
lor la această tragere este sîmbătă 15 
februar ie?

U.R.S.S.,

DE VA

CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXPRES DIN 
Extragerea I : 
25% 
50%

PKONO-
5 FEBRUARIE 1975. 
cat. 1 : 1 variantă 

a 50 000 lei ; a 2-a : 2 variante 
a 22 967 lei și 1 variantă 10% 

a 4 593 Iei ; a 3-a : 15,15 a 3 335 lei ; 
a l-a : 62,25 a 812 lei; a 5-a: 137,20 
a 368 lei : a 6-a : 4 894,30 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA I: 61(1 658 lei; 
Extragerea a Il-a : cat. B : 10,55 va
riante a 5 630 lei, C : 30,55 a 1 944 
lei ; D : 1 758,70 a 60 lei ; E : 133.90 
a 200 lei ; F : 3 032,95 a 40 lei. RE
PORT CATEGORIA A : 642 834 lei ; 
Ciștigul de 50 000 lei de la categoria 
I jucat pe o variantă 250/„ a revenit 
participantului UTVINYANCZ GEZA 
din Timișoara.

șutați, mai băieți, cu nădejde" — 
sublinia, la rîndul lui, antrenorul 
principal Constantin Ardeleanu, în 
autocar, spre stadionul Gloria. Po
ziții bune echipa și-a creat des- 
iule, și la Buzău, și în turneul din 
Israel, și în meciurile din toamna 
lui ’74. Dar s-a ratat. Mult și din 
situații extrem de clare, 
timiu Cimpeanu fiind... 
ocaziilor irosite !

Partida cu Gloria a 
dintr-o suită de șase, 
toare debutului 
turneului U.E.F.A. Ieri, echipa a 
plecat în Turcia, unde va juca 
trei meciuri. La 26 februarie este 
programată, o partidă cu Bulgaria 
la Sofia, iar la 11 sau 12 martie, 
lotul va întilni o divizionară B 
sau C. Pe parcursul tuturor aces
tor teste, antrenorii vor căuta să 
îmbunătățească pe cit posibil i 1. 
pregătirea fizică generală a jucă
torilor deficitari la acest capitol 
și 2. organizarea 
tru meciurile cu 
U.R.S.S., pe care considerăm că le 
poate cîștiga. Pentru că lotul re
prezentativ al promoției ’75 are în 
alcătuirea sa un mănunchi de ju
cători plini de temperament și ta
lent (Leac, Bisoc, Cîmpeanu II, 

Chitaru, Cămătaru, Cristian) 
frumoase ascensiuni

și tot Sep- 
campionul

fost prima 
premergă- 

în preliminariile 
Ieri, 
unde va

jocului pen- 
reprezentativa

Ene, 
care promit 
în fotbalul nostru de performanță. 
Vineri (ca și în alte jocuri ante
rioare), echipa a primit girul ce
lor care au văzut-o jucînd. Nu-i 
rămine decît să confirme speran
țele investite in ea prin aplauzele 
generoase de la Buzău, Oradea și 
Drobeta Tr. Severin. Iar din tur
neul in care au plecat ieri, ca și 
din deplasarea la Sofia să revină 
gata pusă la punct pentru impor
tanta confruntare de la 15 martie.

Laurențiu DUMITRESCU

Aproximativ 5 000 de spectatori au 
asistat pe o vreme geroasă la întîl- 
nirea amicală internațională dintre 
Olimpia și Inter Bratislava. Terenul 
alunecos a supus jucătorii la efor
turi suplimentare, sătmărenii compor- 
tîndu-se mulțumitor la capitolul pre
gătire fizică. Olimpia a folosit for
mația : Bathori I —- Berețki, Bigan, 
Knoblau, Bocșa — Naom, Keizer, 
Bathori II — Lucaci, Hațegan, Hel- 
vei. După pauză au mai jucat Toth, 
Balogh, Filip, Borota și Iancu. A 
arbitrat Otto Anderco (Satu Mare).

U. M. TIMIȘOARA — 
U. T. ARAD 2—1 (1—0)

Peste 5 000 de spectatori au ve
nit la stadionul Progresul din lo
calitate pentru a urmări partida 
dintre divizionara B, U. M. Timi
șoara și divizionara A, U. T. 
Arad. Joc antrenant, cu faze fier
binți, dominare în permanență a 
gazdelor. Au înscris Belanov și 
Grozăvescu (din penalty), respec
tiv Schcpp. U.T.A. a arătat ca
rențe în pregătirea fizică și un 
decalaj valoric între comparti
mente. Formația folosită i Iorgu- 
lescu — Puriina, Kukla, Pîrvu, 
Sima — Bedca. Sehcpp, Broșovschi 
— Axente, Juhasz, Trandafilon. 
(P. ARCAN, coresp. județean).

PROGRESUL BRĂILA — 
F- C. GALAȚI 2—2 (2—2)
Peste 4 000 de spectatori au a- 

sistat, pe o vreme rece, la a- 
ceastă întîlnire cu multe faze in
teresante. Au marcat i Traian 
(din 11 m), Rontea, respectiv Du- 
mitriu III și Manca. F. C. GA
LAȚI : Ion Vasile — Nedelcu, 
Nan, Pătrașcu, I. Nicu — Moro- 
hai, Manea, Codreanu — Dumi- 
triu III, Burcea, Besman. Au mai 
jucat : Nedelcu, Lupulescu. (I. BAL
TAG, coresp.).
CORVINUL HUNEDOARA — 

DINAMO BUCUREȘTI 
1—0 (1—0)

Meciul nu a corespuns așteptă
rilor. Gazdele au acționat mai 
bine în prima repriză, cînd au 
reușit să înscrie unicul gol al 
partidei prin Sălăjan (min. 6). In 
repriza secundă dinamo'viștii au 
dominat autoritar, dar fără efect 
pe tabela de marcaj. DINAMO : 
Constantinescu — Cheran, G. 
Sandu, Dobrău. Lucuță — Dinii, 
Nunweiller, D. Georgescu — Cus- 
tov, Zamfir, Lucescu. Au mai ju-

AMICALE
cat : Deleanu, Moldovan, Sătmă- 
reanu II și Marincel. (I. VLAD, 
coresp.).

ALTE REZULTATE
S. C. BACAU — C.S.M. SU

CEAVA 5—0 (1—0) ; ȘTIINȚA BA
CAU — C.S.O. BOTOȘANI 3—0 
(1—0) ; OLIMPIA ORADEA — 
RAPID ARAD 4—0 (1—0) ; UNI
REA FOCȘANI — STEAUA (TI
NERET) 1—0 (0—0) ; VOINȚA O- 
RADEA — DINAMO ORADEA 
3—0 (3—0) ; OLTUL SF. GHEOR
GHE — C.F.R. PAȘCANI 1—0 
(1—0) ; UNIREA SF. GHEORGHE 
— OȚELUL TtRGOVIȘTE 0—1 
(0—0) ; AUTOMATICA ALEXAN
DRIA — POLITEHNICA IAȘI 
(TIN.) 1—1 (1—1) ; GAZ METAN 
MEDIAȘ — MUREȘUL DEVA
2— 0 (1—0) ; S. C. TULCEA —
VOINȚA SLOBOZIA 2—1 (0—0) 
DANUBIANA ROMAN — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 4—1 (2—0).
C.S.U. GALAȚI — POLITEHNI
CA IAȘI 1—1 (0—0) ; PETROLUL 
PLOIEȘTI — METROM BRAȘOV
3— 0 (3—0) ; AUTOBUZUL —
PROGRESUL 0—0.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
A JUCAT LA CAMPINAS
RIO DE JANEIRO, 10 (de la cores- 

pondentul Agerprcs, Valentin Pău- 
ncscu). Echipa de fotbal Universi
tatea Craiova și-a continuat turneul 
pe care îl întreprinde în această 
perioadă în Brazilia. Miercurea tre
cută, craiovenii au învins cu 2—1 
(2—0), în meci revanșă, formația 
„15 Noiembrie" din Piracicaba, am
bele goluri fiind marcate de Oble-
menco.

Sîmbătă după-amiază, Universita
tea a jucat la Campinas, unde a 
întîlnit echipa Guarani, una dintre 
formațiile fruntașe ale fotbalului 
brazilian, campioană a statului Sao 
Paulo. A fost un meci interesant și 
spectaculos, cu faze de gol la am
bele porți. Jocul s-a terminat cu 
victoria gazdelor (1—0), punctul fi
ind înscris în ultimul minut dintr-o 
clară poziție de ofsaid. Meciul a 
fost transmis seara de posturile de 
televiziune din Sao Paulo, la concu
rență cu... carnavalul de la Rio și 
Sao Paulo.

In acest turneu, 
cu partida ce va 
sfîrșitul săptămînii, 
na (statul Parana),

care se încheie 
fi jucată spre 

la Landri- 
____  Universitatea 

Craiova a avut pînă acum cei mai 
buni jucălox’i în Oblemenco (golge-, 
terul echipei) și Boc.

Universitatea Craiova va sosi în 
țară în jurul datei de 19 februarie.

se

• POLI TIMIȘOARA A DEBUTAT VIC
TORIOASA IN TURNEUL DIN IUGOSLA
VIA. |n prima partidă a turneului pe 
care îl întreprinde în Iugoslavia, forma
ția Politehnica Timișoara a jucat la Ti
tograd cu echipa locală Vlazniki. Fotba
liștii români au cîștigat cu 2-0, prin go
lurile marcate de Cotec și Dembrovschi.

• RAPID PLEACĂ SÎMBĂTĂ IN ITALIA.
La invitația U.I.S.P., divizionara B Rapid 
București va întreprinde, între 17 fe
bruarie și 6 martie, un turneu de pre
gătire în Italia. Feroviarii vor pleca sîm
bătă dimineața, cu autocarul, pe ruta 
Belgrad - Zagreb - Ljubljana — Triest - 
Veneția - Bologna pînă la stațiunea 
Riolo Terme. Aici, echipa giuleșteană își 
va stabili reședința, urmînd să continue 
antrenamentele care se vor intercala cu 
unele jocuri-amicale.

• OLIMPIA - GORNIK ZABRZE. Mîine, 
la Satu Mare, echipa locală Olimpia 
susține al doilea meci amical interna
țional din acest an. De data aceasta 
sătmărenii vor avea ca parteneră de

ACTUALITĂȚI
întrecere cunoscuta echipă din Polo
nia, Gornik Zabrze. Intilnirea este pro
gramată pe stadionul Olimpia, cu înce
pere de la ora 15.

• U.T.A. - HANSA ROSTOCK. După 
partida susținută duminică la Oradea, 
echipa Hansa Rostock (R.D.G.) îșî con 
tinuă turneul de partide amicale în 
țara noastră. Mîine, pe stadionul U.T.A. 
din Arad, de la ora 15,30 oaspeții vor 
întîlni formația locală.

Astăzî, de la ora 15.30, echipa din 
R. D. Germană va juca la Timișoara 
— pe stadionul Progresul — cu o com
binată locală.

• „U- CLUJ-NAPOCA A PLECAT IN 
SIRIA. Ierî, divizionara A ,,U“ Cluj-Na
poca a plecat într-un turneu în Orien
tul Apropiat. Au făcut deplasarea, prin
tre alții; Duha, Parațchi, Anca, Mu-

reșan, Uifăleanu, Batacliu. ,,In Si
ria, unde sîntem invitații selec
ționatei armatei - ne spunea, la 
plecare, Remus Cimpeanu, vicepreședin
tele clubului — vom juca două meciuri, 
urmînd ca o a treia partidă s-o susți
nem în Iordania*.

• TRACTORUL - PETROLUL PLOIEȘTI.
Pe stadionul Tractorul echipa ploieșteană 
Petrolul întîlnește, miercuri după amia
ză, într-un meci de verificare, formația 
antrenata de Dragoș Cojocaru.

• M1NIOR PERN1K VA JUCA LA
TIRGOVIȘTE. După ce joi, de la
ora 15,30, va întilni pe teren propriu for
mația ȘteaguJ roșu Brașov, duminică, de 
la ora 11, divizionara B C. S. Tirgoviște 
va primi vizita echipei bulgare Minior 
Pernik.

• SPORTUL STUDENȚESC A ÎNCEPUT 
TURNEUL IN BULGARIA jucînd duminică 
cu formația Belașița. Partida s-a încheiat 
la eqalitate: 1-1. Pentru gazde a mar
cat Țanev, pentru bucureșteni M. Sandu.

chiar.de


ECHIPELE R.P. CHINEZE
CAMPIOANE MONDIALE

LA TENIS DE MASA

TURNEUL ECHIPEI DE HOCHEI

CALCUTTA, 10 (prin telefon), 
întrecerile celei de-a 33-a ediții a 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă au ajuns la jumătatea 
desfășurării, odată cu disputarea, 
luni seara, a partidelor finale ale 
probelor pe echipe.

în centrul atenției au stat, de
sigur, meciurile care urmau să 
decidă pe cîștigătoarele titlurilor 
mondiale, dotate cu trofeele „Cupa 
CorbiHon" (feminin) ’ 
Swaythling" (masculin).

Finala feminină a 
cum era de așteptat, cele două 
echipe care se detașaseră net în 
partidele din cadrul grupelor — 
R.P. Chineză și Coreea de sud, 
campioană a lumii la ediția tre
cută desfășurată la Sarajevo. La 
capătul unui meci de ridicat nivel 
tehnic, victoria a revenit cu sco
rul de 3—2 sportivelor chineze.

Tot cu victoria reprezentanților 
R.P. Chineze s-a încheiat și finala 
masculină, în care formația Iugo
slaviei a dat o replică dîrză valo
roșilor parteneri.

REZULTATE TEHNICE : MASCU
LIN, locurile I-IV : R.P. Chineză — 
Suedia 5—2, Iugoslavia — Cehoslova
cia 5—3, FINALA : R.P. Chinezi — 
Iugoslavia 5—3 : Lu Yuan-șen — Sti
pancici 0—2 (—26, —17), Li Cen-șih — 
Karakasievici 2—0 (16, 19), Hsu Șao-fa 
- Surbek 1—2 (21, —16, —14), Li Cen- 
șih — Stipancici 2—0 (12, 8), Lu Yuan- 
șen — Surbek 2—0 (10, 20), Hsu Șao- 
fa — Karakasievici 2—0 (14, 17), LI 
Cen-șih — Surbek 0—2 (—20, —17),
Hsu Șao-fa — Stipancici 2—0 (16, 13); 
locurile III-IV : Suedia — Cehoslova
cia 5—4 ; locurile V-VIII : Japonia — 
U.R.S.S. 5—2, Ungaria — R.F. Ger
mania 5—1 ; Ungaria — Japonia 5—1, 
U.R.S.S. — R.F. Germania 5—0; 
IX-XII : Coreea de sud — România 
5—2, Franța — Anglia 5—2 ; Franța —

și „Cupa

opus, așa

Coreea de sud 5—2, România — An
glia 5—3 ; XIII-XVI: ~ 
India 5—2, Indonezia
Indonezia — Danemarca 
Austria 5—2.

CLASAMENT FINAL : 
NEZA, 2. Iugoslavia, 3. 
Cehoslovacia, 5. Ungaria, 6. Japonia, 
7. U.R.S.S., 8. R.F. Germania, 9. Fran
ța, 10. Coreea de sud, 11. România, 
12. Anglia, 13. Indonezia, 14. Dane
marca, 15. India, 10. Austria ; în fi
nala celei de-a doua grupe valorice 
(locurile 17—18) : Polonia — Austra
lia 5—4 ;

FEMININ : locurile I-IV : R.P. Chi
neză — Ungaria 3—0 ; Coreea de sud
— Japonia 3—0 ; finala : R.P. Chine
ză —• Coreea de sud 3—2 : cian Li
— Lee 2—0 (18, 14), Ce Sin-ai — Sook
2— 1 (—19, 10, 20), Ce Sin-ai, Hu Iu-
lan — Lee, Sook 0—2 (—15, —21),
Cian Li — Sook 0—2 (—16, —20), Ce 
Sin-ai — Lee 2—0 (14, 10) ; locurile 
III-IV : Japonia — Ungaria 3—2 ; 
V-VIII : U.R.S.S. — Iugoslavia 3—0. 
Anglia — Cehoslovacia 3—2, Anglia
— U.R.S.S. 3—1, Iugoslavia — Ceho
slovacia 3—2 : IX-XII : România — 
Franța 3—0, R.F. Germania — Sue
dia 3—1, România — R.F. Germania
3— 1 : Moldovan — Hirschmiiller 0—2 
(—15, —15), Alexandru — Herdriksen
2— 0 (18, 16), Alexandru, Lesai — Hen-
driksen, Hirschmuller 2—0 (16, 11),
Alexandru — Hirschmiiller 2—0 (6.
17) ; Franța — Suedia 3—2 ; XIII-XVI: 
Polonia —■ Indonezia 3—o, Bulgaria — 
India 3—2, Bulgaria — Polonia 3—0, 
indonezia — India 3—0 ;

CLASAMENT FINAL : 1. R.P. CHI
NEZA, 2. Coreea de sud, 3. Japonia, 
I. Ungaria, 5. Anglia, 6. U.R.S.S., 7. 
Iugoslavia, 8. Cehoslovacia, 9. Româ
nia, 10. R.F. Germania, 11. Franța, 12. 
Suedia, 13. Bulgaria, 14. Polonia, 15. 
Indonezia, 16. India, tn finala pentru 
tocurile 17—18 : Hong Kong — Belgia
3— 1.

După o zi de pauză campionatele 
continuă miercuri cu probele indivi
duale.

Constantin COMARNISCHI

Danemarca —
- Austria 5—2,

5—1, India

1. R.P. CHI-
Suedia, 4.

//i

AZI, PRIMA PROBA
BIATLONA C.M. DE

în stațiunea italiană Anterselva 
se dispută, de astăzi pînă dumi
nică,- întrecerile campionatelor 

iau 
și sportivii români Gheor- 
Gârniță, Gheorghe Voicu, 
Fontana, Nicolae Cristolo- 
și Nicolae Vestea. Antre- 
Constantin Tiron și Marcel 

Reprezentanții Româ-

întrecerile 
mondiale de biatlon, la care 
parte 
ghe 
Victor 
veanu 
nori i 
Stuparu.
niei participă la probele de se
niori programate să se desfășoare 
azi (10 km), vineri (20 km) și du
minică (ștafeta 4 x 7,5 km). în 
vederea campionatelor mondiale, 
lotul român s-a pregătit cu asi
duitate și a luat parte, în cursul 
acestei ierni, la cîteva competiții 
de verificare disputate la Z.akopa-

ne, Kâvgolovo, Poiana Brașov , 
Seefeld. Ultima stațiune a însem
nat și ultimul popas înaintea ple
cării la Anterselva. La C.M., bia- 
tloniștii români vor încerca să 
continue drumul ascendent înce
put cu ani în urmă de Gh. Vil- 
moș, C. Carabela, N. Bărbășescu, 
Gh. Cimpoia și reluat anul tre
cut, la Minsk, de către Gh. Gâr- 
niță, vicecampion al lumii la 
20 km și clasat pe locul 4 la 10 
km.

Amintim că, actualmente, titlu
rile de oampioni mondiali sînt de
ținute de finlandezul Juhani Sau- 
tarinen (10 km și 20 km) și de 
ștafeta 4 x 7,5 km a U.R.S.S.

TENISMANII NOȘTRI JUNIORI
ÎNVINGĂTORI la sofia

Tenismanii noștri juniori au 
obținut frumoase victorii în tur
neul internațional desfășurat la 
Sofia, la finele săptămînii trecu
te. Reprezentanții României s-au 
situat în frunte la cele două pro
be, simplu și dublu. Au făcut de
plasarea Laurențiu Țiței, Jean 
Bîrcu, Sorin Orășeanu și Marian 
Mîrza, sub conducerea antrenoru
lui Dumitru Viziru.

Trei dintre juniorii noștri s-au 
calificat pentru semifinalele tur-

simplu, în care Țiței 
Mîrza cu 6—1, 7—6, 
cehoslovacul Zofka

Și

JOCURI SIMPLE LA INNSBRUCK 1976
Pregătirile continuă potrivit planului

In cercurile sportive mondiala 
se subliniază tot mai des că vii- 

i torul Jocurilor Olimpice nu poate 
fi asigurat decît prin „Jocuri sim
ple", subînțelegîndu-se o organi
zare chibzuită, redusă la proporții 
normale. în acest sens, exemplul 
cel mai des prezentat este cel al 
capitalei tiroleze Innsbruck, care 
pregătește cu conștiinciozitate —

și fără mișcările seismice de 
Montreal — Jocurile Olimpice 
iarnă din 1976. Simplitate nu 
seamnă, firește, superficialitate 
iată de ce Buletinul Comitetului 
de organizare de la Innsbruck 
subliniază că desfășurarea lucră
rilor de investiție este potrivită 
planurilor inițiale și că, în aceeași 
măsură, desfășurarea . competiții
lor olimpice poate fi garantată de 
pe acum. Toate acestea, firește, 

fără sacrificii, pe care

la 
de 

în-

durat 28 de zile, înainte de a se 
începe turnarea peliculei de 
gheață artificială). Incinta aceasta 
va servi antrenamentelor concu- 
renților la patinaj artistic. Tone 
de beton au fost turnate și la 
turnul de supraveghere, la puntea 
de plecare și la pista 
trambulinei de sărituri 
isel.

O
grea 
turii 
fonice și televizate. Cabinele co
mentatorilor și posturile pentru

neului de 
învins pe 
Bîrcu pe
6—2, 6—4. în finală : Țiței — Bîr
cu 6—2, 6—1. Locul trei a reve
nit tot unui român, Mîrza între- 
cîndu-1 pe Zofka la scorul de 
6—4, 6—7, 6—2.

Finala probei de dublu, dispu
tată între două cupluri române, 
a revenit perechii Țiței — Mîrza, 
învingători cu 7—5, 7—6 asupra 
cuplului Orășeanu — Bîrcu.

Finalele probelor 
Skronska (Cehoslovacia) 
kova (Cehoslovacia) 6—1,
6—4 ; Skronska, Kopekova 
slovacia) — Rak, Papista 
slavia) 6—1, 6—2.

Iată și rezultatele finalelor dis
putate în probele masculine de 
seniori : B. Pampulov (Bulgaria) 
— L. Ghenov (Bulgaria) 6—3, 6—3; 
M. și B. Pampulov (Bulgaria) — 
Dobrowolski, Dzemalski (Polonia) 
6—3, 6—7, 6—2.

l-a 
iar 
cu

feminine :
Kope-

4—6, 
(Ceho- 
(îugo-

de zbor a 
de la Berg-

dcstul de 
infrastruc-

IHVI7IA A DE
HANDBAL MASCULIN

(Urmare din pag. 1)

formații : timișorenilor pentru că 
au luptat mai calm și mai lucid, 
în dorința de a obține o victorie 
care le era necesară, iar sibieni- 
lor pentru că n-au cedat pasul 
nici un moment, strădulndu-se 
din răsputeri să cucerească măcar 
unul dintre cele două puncte. Vic
toria a revenit pe merit formației 
mai bune. O notă în plus porta
rului Omescu de la Poli Timișoa
ra. Cei mai eficienți jucători i 
Fdlker 6 și Cristian 5 — Poli, res
pectiv Oană 5, Speck și Schmidt 
cite 4. Au arbitrat D. Purică și N. 
Danieleanu (Ploiești).

MARE 
16— 26 

scă- 
echi- 
chiar 

mai 
sur-

BAIA 
BACĂU 
cont de 
formă a 

bâimărene, înfrîngerea, 
această diferență, nu 

fi considerată o
Băcăuanii au evoluat cu 

aplomb, acționînd foarte 
în apărare și beneficiind în

ii.C. MINAUR
— ȘTIINȚA 
(10—14). Ținînd 
derea acută de 
pei 
și la 
poate 
priză, 
mult 
sigur 
atac de verva de șut a lui Odaie 
(în mod special) și Tase. Cele mai 
multe goluri le-au înscris : Odaie 
13 și Tase 6 pentru Știința, res
pectiv Mironiuc 5, Avramescu și 
Palko cîte 4. Au condus V. Sidea 
și P. Cîrligeanu (București).

DINAMO — „U“ CLUJ-NAPO- 
CA 18—14 (9—8). Replică foarte 
dîrză a studenților, bucureștenii 
trebuind să se întrebuințeze 
foarte serios (mai ales în repriza 
secundă) pentru a putea cîștiga. 
Principalii realizatori : Cozma 6, 
Lieu 5 (Dinamo), respectiv Chir- 
cu 5, Avram și Bota, cîte 3. Au 
condus I. Dumitrescu și T. Enc 
(Buzău).

STEAUA — 
26—19 (12—10).

,U“ BUCUREȘTI

★
amicală, Selecțio- 
țării noastre, care 

dublei

într-o partidă 
nata feminină a 
se pregătește în vederea 
întîlniri cu formația R.F. Germa
nia, contînd pentru calificarea ia 
turneul final al C.M., a evoluat 
în compania divizionarei B, Arge- 
șeana Pitești. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 32—7 (19—1) în fa
voarea selecționatei.

sarcină financiară 
implică realizarea 
necesare transmisiilor radio-

Imaginea fotografică
de

reprezintă momentul inaugurării noii pîrtii comune 
bob și săniuțe de la Igls-Innsbruck

„CUPA RODOPE"
LA ȘCH!

SOFIA, 10
cursul internațional de schi „Cu
pa Rodope“ s-a încheiat la Pam- 
porovo.

în cursa masculină de 30 km, 
victoria a revenit sportivului bul
gar Popanghelov, cu timpul de 
2h07:20. "Schiorul român F. Fori- 
ko a ocupat locul patru, cu 
2hl5:47,6. în proba feminină de 
10 km, cîștigată de cehoslovaca 
Matousova cu 40:39,1, concurenta 
româncă Elena Barabaș s-a clasat 
pe locul cinci, în 42:30,5.

Proba masculină de slalom 
luat sfîr.șit cu victoria 
(Bulgaria), care a realizat timpul 
de 105,83, Sportivii români Virgil 
Brenci și Constantin Văideanu 
s-au situat pe locurile 9 (cu 111,21) 
și, respectiv, 10 (cu 111,73).

(Agerpres). Con-

a
lui Dikov

locuitorii Austriei și 
ului le-au acceptat 
sportiv care le este caracteristic.

Majoritatea instalațiilor au și 
început să fie testate, în con
cursuri așa-numite „preolimpice“. 
în programul Jocurilor din 1976 a 

noutate j

ai Innsbruck- 
cu un spirit

de luat vederi în plin

intervenit o singură 
competiția eliminatorie a turneu
lui olimpic de hochei pe gheață 
se va desfășura, în afara progra
mului propriu-zis, la 2 și 3 fe
bruarie 1976, 
monlei de

A fost 
82 X 37 m 
de patinaj

deci înaintea cere- 
deschidere.
betonată suprafața de 
din interiorul pistei noi 
viteză (operație care a

camere 
munte înghit sume considerabile 
și, din păcate, fac parte dintre 
puținele investiții care nu vor 
mai servi în viitor, deci sînt ne- 

' amortizabile.
Transportul aerian al concu- 

renților, oficialilor și turiștilor a 
fost facilitat prin obținerea unei 
învoiri a aeroportului vest-ger- 
man Miinchen-Riem (mult mai a- 
proape de Innsbruck decît Viena) 
de a oferi oaspeților condiții de 
vizitatori olimpici. Pentru ziariști 
s-au prevăzut 1 700 de acreditări ; 
trimișii speciali vor beneficia de 
serviciile unui Centru de presă.

ROSEMARIE WITSUIAS -1,94 M LA ÎNĂLȚIME!
Gheorghe Ghipu ncu record românesc la 3000 m

Cu ocazia concursului atletic 
internațional desfășurat duminică 
la Berlin,
Ackermann (R.D.G.) a 
nou record
proba de săritură în 
performanța de 1,94 ni. Vechiul 
cord era de 1,92 m și aparții 
Iordankăi Blagoeva

Rosemarie

mondial

Witschas- 
stabilit 
de sală 
înălțime

un 
la 
cu 
re- 
nea 

(Bulgaria).

Witschas deține și recordul mon
dial în aer liber cu 1,95 m.

în proba masculină de 3 000 m 
— cîștigată de Wolfgang Pieper 
(R.D.G.) cu 7:59,8 — atletul român 
Gheorghe Ghipu s-a clasat pe lo
cul doi cu 8:00,2 — nou record de 
sală al României. Valeria Ște- 
fănescu s-a clasat pe locul trei la 
săritura în lungime, cu 6,08 m.

A ROMÂNIEI ÎN CEHOSLOVACIA
Echipa națională de hochei a Româ

niei și-a început turneul în Ceho
slovacia, jucînd aseară la Zvolen cu 
formația locală clasată pe locul se
cund în liga slovacă. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 5—5 (2—1, 1—1,
2—3). Pentru echipa noastră au mar
cat : Tureanu 3, ioniță șl Gh. Huța- 
nu.

Marți, hocheiștii români vor juca la 
Trencin, iar joi la Martin.

• PE SCURT •
ATLETISM • în concursul „in

door* de la San Francisco atletul 
tanzanlan Filbert Bayi a cîștigat 
cursa de o milă cu timpul de 3:59,6. 
Aruncarea greutății a revenit lui Al. 
Feuerbach — 20,99 m, iar cea de să
ritură în lungime lui Arnie Robin
son — 7,97 m. Atletul kenyan Mike 
Boyt a terminat învingător în cursa 
de 1 000 y cu" 2:07,5. în concursul 
feminin Joni Huntley a obținut la 
săritura în înălțime — 1,88 m (rec. 
S.U.A. de sală) • Rezultate înre
gistrate în concursul de sală de la 
Vittel (Franța) : 800 m — Van Dam
me 1:54,3 ; 60 m — Dalbon 6,6 ;
1 500 m — Reygaert 3:50,8 : 400 m — 
Demarchin 49,8 
Alaests 7,3.

HANDBAL O 
șurat cea de-a 
selecționatele masculine ale R. 
Germania ‘ ~ ‘
polonezi 
gînd cu

ȘAH • După patru runde, în 
turneul „Costa del Sol“, care se des
fășoară la Torremolinos (Spania), 
conduce marele maestru bulgar Ra
dulov, cu 3*/2 P. urmat de Keene 
(Anglia) — 3 p. Tarjan (S.U.A.) și 
Quinteros (Argentina) — 2*/2 p • 
Meciul pentru titlul mondial femi
nin, care se desfășoară la Moscova 
între Nana Aleksandria și Irina Le
vitina, a continuat cu partida a 7-a, 
în care victoria a revenit primei, la 
mutarea 34-a. în prezent, scorul este 
egal : 3’/2—■ 3V2.

TENIS • în primul tur al cam
pionatelor pe teren acoperit 
S.U.A., la Salisbury (Maryland), ju
cătorul român Viorel Marcu l-a în- 
tîlnit pe campionul cehoslovac Jan 
Kodes, în fața căruia a pierdut cu 
3—6, 2—6. în alte două partide : Ma- 
chan (Ungaria) — Delaney (S.U.A.) 
6—3, 6—3 : Mayer (S.U.A.) — Dimi- 
tnjevicl (Iugoslavia) 6—0, 6—1, Ilie
Năstase, favoritul nr. 1 al acestui 
turneu urmează să dispute prima 
sa partidă în compania tînărului te- 
nisman american Bill Maze O în fi
nala turneului de la St. Petersburg, 
mexicanul Raul Ramirez l-a învins 
cu 6—0. 1—6, 6—2 pe americanul
Roscoe Tanner. La dublu : Ramirez, 
Gottfried — Tanner, Pasarell 6—4, 
6—4 • La North Little Rock (Ar
kansas), americanul Billy Martin a 
dispus în finală, cu 6—2. 7—6 de
compatriotul său George Hardie © 
Chris Evert a obținut o nouă vic
torie. în finala turneului de la Cle
veland, ea a întrecut-o cu 6—4, 3—6,
6— 3 pe Margaret Court. în semifi
nale : Chris Evert — Virginia W^de
7— 5, 6—2 ; Margaret Court — Olga 
Morozova 7—6, 6—4 © Optimile de fi
nală ale turneului W.C.T. de la Bo
logna : Parun — Bertolucci 3—6.
6— 3, 6—1 : Panatta — Crealy 6—3,
7— 6 ; Hewitt — Warwick 6—3, 6—2 ; 
Giltinan — McMillan 6—3, 6—2.

VOLEI © Echipele Aero Odolena 
Vodă (Cehoslovacia), Ujpesti Dozsa 
Budapesta, Elektrotehnik Riga și 
Levski Spartak Sofia s-au calificat 
pentru turneul final al „Cupei cu
pelor" la masculin, programat la 
Ankara, între 28 februarie și 2 mar
tie. • Pentru faza finală a „CupeL 
campionilor europeni" la masculin, 
care se va desfășura la Amsterdam, 
între 28 februarie și 2 martie, s-au 
calificat următoarele patru echipe : 
S. C. Leipzig, Zbrojovka Zetor Brno, 
Ț.S.K.A. Moscova și Slavia Sofia, 
în ultima zl a turneului de la So
fia s-au înregistrat următoarele re
zultate : ~ w ‘
Moscova 3—2 : Resovia Rzeszow (Po
lonia) — Blookker Starlift (Olanda) 
3—0.

60 m feminin

La Kiel s-a desfă- 
doua întîlnlre dintre 

F. 
și Poloniei. Handbaliștii 

și-au luat revanșa, clști- 
18—14 (12—5).

patru

ale

nr.

Slavia Sofia Ț.S.K.A,

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
SPANIA (etapa a 19-a) : Malaga — 

C. F. Barcelona 3—2 (internaționalul 
olandez Johann Cruyff, de la C. F. 
Barcelona, a fost eliminat din joc, 
deoarece a contestat o decizie a ar
bitrului ; Real Sociedad — Celta 
Vigo 1—1 ; Espanol Barcelona — 
Betis 1—0 ; Las Palmas — Granada 
4—0 ; Atletico Madrid — Elche 3—0 ; 
Salamanca — Murcia 3—0 ; Hercu
les — Real Madrid 1—1 ; Gijon — 
Atletico Bilbao 1—1 ; Valencia — 
Zaragoza 0—0. Clasament : 1. Real 
Madrid — 29 p. ; 2. Zaragoza — 
22 p. ; 3. C. F. Barcelona — 21 p.

GRECIA (etapa a 18-a) : A.E.K. — 
Panionlos 3—0 ; P.A.O.K. — Pana- 
haiki 3—1 ; Kavala — Panathinaikos 
0—1 ; Aris Salonic — Olympiakoș 
Pireu 0—0 ; Ethnikos — Serrai 0—0 ; 
Kalamata — Heraklis 2—1. Clasa
ment : 1. Olympiakos Pireu — 29 p. ; 
2. A.E.K. — 28 p. ; 3. Ethnikos — 
28 p.

BELGIA (etapa a 24-a) : Racing 
White Molenbeek — Charleroi 1—1 ; 
F. C. Bruges — F. C. Malines 2—0 ; 
Standard Lidge — F. C. Liăge 3—1 ; 
Berchem — Beerschot 1—2 ; Beve- 
ren — Diest 2—1 ; S. K. Lierse — 
Anvers 2—0 ; Ostende — Anderlecht 
0—2. Clasament : 1. Racing White — 
39 p. ; 2. Anderlecht — 34 
Standard — 32 p.

p. ; 3.

PORTUGALIA (etapa a 21-a) 
fica Lisabona — Boavista 
Sporting — Atletico 3—1 ; 
Setubal — Belenenses 0—0 ; 
Porto — Acadcmico 2—0 ; Guimara
es — Olhanense 4—0 ; Farense — 
C.U.F. 1—0. Clasament : 1. Benfica —

: Ben-
5—1 ; 

Vitoria 
F. C.

34 p. ; 2. F. C. Porto 
Sporting — 31 p.

32 p. ; 3.

FRANȚA (etapa a 26-a) : St. Eti
enne — Sochaux 1—0 ; Marsilia — 
Rennes 3—1 ; Lens — Angers 0—0 ; 
Troyes — Nisa 3—1 ; Monaco — 
Lille 1—0 ; Red Star — Strasbourg 
0—1 ; St. Germain — Lyon 2—2 ; 
Nîmes — Reims 2—0. Clasament : 1. 
St. Etienne — 39 p. ; 2. Bastia — 
34 p.. (un joc mai puțin) ; 3. Nî
mes — 33 p.

OLANDA
Twente Enschede — 
terdam 2—0 ; Sparta 
2—1 ; Wageningen - 
ven 3—2 ; A. Z. ’67 
Telstar 8—1 ; F. C. 
Roda Kerkrade 0—0.

(turul trei al Cupei) :
Feyenoord Rot- 
— F. C. Utrecht 

P.S.V. Eindho- 
Alkmaar —* 

den Haag t

V.f.B. Slut• In meci amical 
tgart — Ajax Amsterdam 2—3 (2—3). 
Au marcat Steffenhagen (2) șl Geels, 
iar pentru gazde Ohlicher și Stickel.

In programul internațional 
al acestei săptămîni figurea
ză meciul amical dintre Olan
da și Franța, care se va dis
puta miercuri 12 febrauarie, 
în localitatea olandeză Noord- 
wijk am Zee. In aceeași zl 
se va dispută și finala tradi
ționalului turneu pentru ju
niori de la Viareggio.

Duminică, . 16 februarie : 
Luxemburg — Austria, meci 
pentru grupa a doua a cam
pionatului european.
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