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CETĂȚENI $1 CETĂȚENEl
Votînd la 9 martie 1975 candidații Frontului Unității 

Socialiste, votați pentru viitorul luminos al patriei, vă 
manifestați hotărîrea de a munci cu întreaga energie 
și pricepere, cu entuziasm și devotament pentru înfăp
tuirea mărețului Program ai Partidului Comunist 
Român de edificare a socialismului și comunismului 
pe pămîntul României!

Frontul Unității Socialiste adresează tuturor alegă
torilor chemarea de a acționa, strins uniți în jurul 
partidului, al Comitetului Central, al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
înfăptuirea hotărîrilor adoptate de Congresul al Xl-lea, 
înscriind astfel o nouă pagină glorioasă in istoria 
României, asigurind înaintarea patriei spre noi culmi 
de progres și civilizație.

Nu precupețiți nimic, pentru ca, în deplină unitate, 
să faceți din România o țară tot mai îmbelșugată, 
mai puternică, detașament activ al luptei pentru so
cialism, pentru pace în lume I

(Din Manifestul Frontului Unității Socialiste)

MANIFESTUL F. U. S., 
OGLINDĂ A MARILOR

1
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Joi dimineața s-au deschis în 
Capitală lucrările Conferinței pe 
țară a mișcării sportive. La lu
crările Conferinței participă 

, delegați aleși de conferințele te
ritoriale ale mișcării sportive — 
conducători ai federațiilor de 
specialitate, prim-vicepreședinți 
ai consiliilor județene pentru 
educație* fizică și sport, pre
ședinți de cluburi și asociații 
sportive, sportivi fruntași —

maeștri emeriți și maeștri ai 
sportului, antrenori emeriți, pro
fesori de educație fizică, activiști 
sportivi, precum și invitați.

La deschiderea lucrărilor au 
asistat tovarășii Cornel Burtică 
și Gheorghe Pană, membri ai 
Comitetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., precum 
și reprezentanți ai conducerii 
unor ministere, instituții centrale 
și organizații obștești cu atribu

ÎNSEMNĂRI DIN SALA CONFERINȚEI

EXIGENȚĂ
ȘI RESPONSABILITATE...
In foaierul să

lii de concerte 
a Radiotelevizi- 
unii, delegații și invi

tații la Conferința pe 
țară a mișcării spor
tive au putut admira 
o sugestivă expoziție 
care oglindește prin
cipalele succese obți
nute de sportul româ
nesc, atit pe tărimul 
dezvoltării sale de ma
să, cit și pe acela al 
înaltei performanțe. 
Se află aici, pe pa
nouri și în vitralii, 
fotografii cu putere 
de document, cifre de 
comparație grăitoare, 
tabele cu titlurile de 
campioni olimpici, 
mondiali și europeni 
cucerite de reprezen

tanții României, nenu
mărate trofee - meda
lii, cupe, plachete - care 
le-au răsplătit victori
ile. Simpla parcurgere 
a expoziției oferă o i- 
magine elocventă a 
drumului străbătut de 
educația fizică și spor
tul din țara noastră, 
sub conducerea parti
dului, in cei 30 de ani 
de după Eliberare, dar, 
mai cu seamă, in ul
tima perioadă de vre
me, relativ foarte 
scurtă, care a trecut 
de la Hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. din 
februarie—martie 1973.

Expoziția aceasta 
este, intr-un fel, un 
raport de activitate 
viu și grăitor, care i-

lustrează potențialul in 
permanentă creștere și 
dezvoltare al mișcării 
sportive românești, 
surprinde elementele 
memorabile din boga
ta ei istorie contem
porană.

Si totuși, de la tri
buna Conferinței, refe
ririle la acest bilanț 
fructuos (anul jubili
ar 1974 constituind un 
veritabil „moment de 
virf“) au fost făcute 
cu pondere, s-a insis
tat mai puțin asupra 
succeselor, raportul și 
intervențiile vorbitori
lor căutind să scoată 
cu precădere la iveală

ții în. activitatea de educație fi
zică și sport.

In. unanimitate, delegații au 
aprobat următoarea ordine de 
zi :

1. Raportul privind activitatea 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport pe perioa
da iulie 1967 — februarie 1975 ;

2. Proiectul Programului de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 
1975—1980 ;

3. Alegerea Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport.

La primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul general locotenent 
Marin Dragnea, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
a prezentat raportul C.N.E.F.S., 
privind activitatea mișcării noas- 
stre sportive in perioada 1967— 
1975.

Raportul prezentat și discuțiile 
care au urmat au evidențiat im
portanța actualei conferințe în 
contextul responsabilităților ce 
revin mișcării sportive din țara 
noastră, menită a-și aduce con
tribuția sa specifică la educa
rea tinerei generații, la păstra
rea și dezvoltarea capacității de 
muncă a poporului, la afirma
rea sportului românesc pe arena 
internațională.

In analizele ample făcute acti
vității sportive, au fost relevate 
o serie de promițătoare succese 
înregistrate în ultimii ani în do
meniul educației fizice și spor-

‘ ÎNFĂPTUIRI Șl PERSPECTIVE
Apropierea datei alegerilor de deputați pen-

Itru Marea Adunare Națională și pentru consi
liile populare — eveniment de mare însemnă
tate politică și socială, care va avea loc, după

Icum se știe, la 9 martie — a determinat o in
tensificare a campaniei electorale, cu întregul 
ei complex de activități organizate pe tot cu
prinsul țării. în aceste zile se desfășoară ulti-

Imele adunări pentru depunerea candidaturilor 
în circumscripțiile electorale de toate catego
riile. în săptămîna următoare vor începe întîl-I nirlle candidaților cu alegătorii, prilej deosebitI de propice pentru popularizarea largă a politicii 
interne și externe a partidului, a platformei

■ electorale a Frontului Unității Socialiste, de dezbatere aprofundată cit 
masa cetățenilor a problemelor de interes general și local, de dezvoltară 
a inițiativei maselor in rezolvarea acestora.

(Continuare 
în pag. 4—5) (Continuare in pag. 4-5)

Un moment de Însemnătate de
osebită în cadrul actualei campa
nii electorale l-a constituit publi
carea Manifestului Frontului Uni
tății Socialiste, platforma politică 
cu care candidații F.U.S. se pre
zintă în alegerile de la 9 martie.

Este, desigur, știut că orice cam
panie electorală constituie, prin 
ea însăși, un moment de bilanț 
și, in același timp, de deschidere 
spre perspectiva viitorului. Dînd 
expresie acestei caracteristici, Ma
nifestul Frontului Unității Socia
liste conține o sinteză a marilor 
succese obținute de poporul nos
tru, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, în perioada de după 
Congresul al X-lea al P.C.R., cea 
mai rodnică din istoria țării, și în
fățișează — totodată — perspec
tivele strălucite deschise Româ
niei prin hotărârile de excepțio
nală importanță adoptate de Con
gresul al Xl-lea, hotărâri aprobate 
unanim și entuziast de întregul 
nostru popor.

Subliniind că programul prezen
tat in alegerile trecute a fost în
deplinit cu succes, Manifestul 
Frontului Unității. Socialiste trece

pe larg în revistă marile înfăp
tuiri dobindite prin munca e- 
roică, avîntată, a întregului po
por — în toate domeniile vieții 
noastre economice și sociale, în
făptuiri care — după cum bina 
se știe — sînt închinate omului, 
bunăstării sale.

îmbinînd prezentarea acestor 
mari realizări cu aceea a obiecti
velor ce urmează a fi îndeplinite 
în perioada viitoarei legislaturi a 
Marii Adunări Naționale, care 
coincide în timp cu cincinalul 
1976—1980. Manifestul cheamă pe 
toți cetățenii să-și consacre for
țele înfăptuirii hotărîrilor Congre
sului al Xl-lea al partidului.

Interesul major cu care a fost 
primit în întreaga țară Manifestul 
Frontului Unității Socialiste, pu
ternicul avînt în muncă cu care 
sînt intîmplnate alegerile de la 9 
martie dă expresie hotărârii ne
clintite a poporului nostru de a 
transpune neabătut în viață poli
tica generală a partidului, Progra
mul său de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism.

| în paginile 3, 4 și 5 : |
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ASCENSIUNEA SPORTIVĂ A PREDEALULUI
Predeal. O stațiune îndrăgită 

ți căutată, în fiecare an, indife
rent de anotimp. Mii de oameni 
ei muncii găsesc aici tot ceea ce 
doresc pentru odihnă și mișcare

cabane-hotel „Clăbucet-sosire".

vorbind de Predeal, nu se 
să nu consemnăm un alt 
pozitiv. Această frumoasă

Instantaneu in fața cunoscutei 
tn aer liber, pentru a petrece cît 
mai plăcut timpul de care dis
pun.

Condiții de cazare excelente, 
peisaje splendide, poartă deschisă i 
spre diferite puncte de interes 
turistic din munții Bucegi — iată 
numai cîteva dintre calitățile, 
Predealului. Vizitîndu-1, an de an, 
îl găsim parcă mereu mai fru
mos, mai îngrijit, mai dotat. Ceea 
ce, fără îndoială, ne face să ne 
gîndim cu respect la cei care-1 
gospodăresc, la Consiliul popular 
al orașului Predeal, la deputății 
locali.

Dar, 
poate 
aspect 
stațiune a devenit în ultimii ani 
și o adevărată bază a sportului. 
Cunoscuta pistă de schi a Clăbu- 
cetului dispune în prezent de două 
frumoase cabane-hotel (una Ia 
„plecare", alta la „sosire"), de te
leferic, schi-lift, iluminare Cu 
neon, o frumoasă cale de acces
— șosea largă, asfaltată — pînă 
Ia capătul de jos al pistei. Clăbu- 
cetul — acest „rai al schiorilor"
— nu este însă singur. Găsim în 
stațiune și un „rai de vară". O 
cochetă bază de tenis, bituminl- 
zată — cu rachete, mingi, echipa
ment de închiriat — care, iarna, 
cînd timpul permite, este trans
formată în patinoar natural. Te
renul de fotbal, din preajma gă
rii, a fost reamenajat și moderni
zat. In 1974, acestuia i s-au făcut 
lucrări de drenaj pe o lungime 
de doi kilometri, s-a semănat iar-

a TINERII BOXERI de la Nico- 
lina lași, care se pregătesc pențru 
competiția internațională „Centura 
Moldovei" (5—9 martie, la lași) au 
susținut pînă acum două reușite* 1 par
tide publice de verificare, a ASO
CIAȚIA SPORTIVA C.F.R. TG. MU
RES a organizat ,,Cupa 16 Februa
rie" la popice, la care au partici
pat 16 echipe feroviare din țară. 
Popicarii formației mureșene' au cîș
tigat toate probele, pe echipe și 
individual prin Liviu Moldovan (455 
p d) și Maria Martina (439 p d). a 
LA BUFTEA (jud. Ilfov) s-a organi
zat o reușită competiție de tenis 
de masă, la care au fost prezenți 
numeroși concurenți din toate aso
ciațiile sportive din localitate. La In
dividual au cîștigat Liviu Osepciuc 
(A. S. Oxigenul) șl Mioara Stan- 
ciu (Șc. gen. nr. 4) o VOINȚA 
BRAȘOV a organizat pe patinoa
rul de sub Tîmpa un frumos și reu
șit carnaval pe gheață, la care au 
luat parte 70 de... măști. Premiul I 
a reverit patinatoarelor Corina Mu- 
reșan (costumată în gospodină). 
Programul a fost întregit de o fru
moasă demonstrație a patinatorilor 
artistici de la Dinamo Brașov a 
REPREZENTANȚII A PATRU ȘCOLI 
SPORTIVE la lupte greco-romane s-au 
întrecut la Slatina într-un concurs in- 
terjudețecn. Prima în clasament a 
fost. Școala soortivâ Energia Bucu
rești, care a dispus cu 24—16 de Șc. 
sp. Olimpia Craiova, cu 31—9 de Șc. 
Șc. sp. Viitorul Pitești și cu 24-16 de 
Șc. sp. Slating. « LA ASOCIAȚIA 

O EXCURSIE UTILĂ, PE SEMEN IC
Un mare număr de elevi din 

localitatea minieră Moldova Nouă 
(jud. Caraș-Severin) au efectuat 
o frumoasă excursie pe muntele 
Semenic, conduși de
1.1 Zaberca și — 
excursioniștii au trecut normele 
de schi ale/ complexului „Sport și 
sănătate" și au participat la con
cursuri de săniuș 
drul primei etape 
retului"

ȘIMANDAN 
CUPA DERMAGANT" LA POPICE
Asociația sportivă Dermagant 

Tg. Mureș a organizat în cinstea 
alegerilor de la 9 martie o reușită 
competiție la popice, la care au 
participat 12 echipe feminine și 
masculine din oraș. Trofeul a re
venit formației Voința — la bă
ieți și echipei Dermagant — la 
fete. La individual au cîștigat Șt, 
Eordog (Voința) — 440 de popice 
doborîte din 100 lovituri mixte 
și Elisabeta Balizs (Dermagant) — 
cu 400 p d

SPORTIVA ȘTIINȚA TULCEA (Liceul 
Spiru Haret) s-a desfășurat finala 
campionatului elevilor la tenis do 
masă (ciștigător E. Tarhon — anul 
II), șah (Zoe Maxim - anul III) și 
baschet băieți (anul IV). 0 PE 
P1RTIILE DE SCHI din preajma Bis
triței s-au organizat în acest sezon 
numeroase concursuri la care au par
ticipat peste 1600 de tineri. Recent, 
de pildă, a avut loc la Piatra Fîntî- 
nele „Cupa 9 martie" la fond șl 
probe alpine, la care s-ou întrecut 
schiori din Bistrița și din așezările 
de pe Valea Bîrgăului. Printre ctș- 
tigători, s-au numărat: Maria Neom- 
țu, Silvia Tomorogu și Silviu Măjeru 
— toți din comuna Prundu Bîrqăuiui. 
n |N SALA MARE A CASEI DE 
CULTURA a elevilor și studenților din 
Pitești a avut loc un simoozion șa- 
hist, la care Elisabeta Polihroniade 
și Anghel Vrabie, secretarul gene
ral al F.R.Ș., au evocat trecutul și 
au discutat prezentul șahului din țara 
noastră. în final, maestro Internațio
nală Elisabeta Polihroniade a dat un 
simultan la 41 de mese, cîstiaînd la 
35 o LA NOUA UNITATE INDUS
TRIALA. filatura de bumbac din Gura 
Humorului (jud. Suceavaî a luat fi
ință asociația soortlvă Victoria. Pen
tru început, aici vor funcționa 
ții de volei, handbal, popice 
fotbal.

CORESPONDENȚI: C. RîpS, I. 
uș, D. Moraru-Slivna, C. Gruia, 
Ghițescu, P. Cotnșa, I. Toma, Ai. Mo- 
mete și C. Filloovîct

bă, s-au procurat porți noi, ta
belă de marcaj, ceas, urmînd a se 
termina, în primăvară, tribunele 
și suprafețele destinate probelor 
atletice.

Predealul aîn această iarnă, ______ . _
mai fost dotat cu o trambulină 
pentru sărituri cu 
este amenajată pe Cioplea, corn-

schiurile. Ea

VESTI DIN TARĂ

profesorii 
E. Sup. Aici,

și schi din ca- 
a „Cupei tine-

P.

I. PAUȘ

: căratul

pletînd faima acestei așezări mon
tane ca stațiune a sporturilor de 
iarnă din țara noastră. Evident, 
s-a depus muncă multă pînă ce 
a fost dată în funcțiune 
materialelor pe o pantă înclina
tă de 45 de grade, excavarea a cca 
4 000 m.c. de pămînt (în locul de 
aterizare), amenajarea unei cabi
ne pentru arbitri, montarea unui 
„baby-schl" ș.a.

Am amintit de toate aceste 
spații destinate sportului în Pre
deal — deși ele sînt cunoscute de 
foarte mulți — în dorința de a 
face o precizare î TOATE s-au 
realizat, în principal, din iniția
tiva și cu sprijinul 
siliului popular al 
ședințe — Nicolae

efectiv al Con- 
orașului (pre- 
Rozorea, vice-

,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Realizări remarcabile obținute 
prin eforturile comune ale 
Consiliului popular și cetă

țenilor orașului

amintite au fost antrenați
s-au

președinte — Valeriu Luca). Pen
tru fiecare dintre acțiunile mai 
sus 
sute și sute de cetățeni, 
prestat mii de ore de muncă pa
triotică, s-au valorificat resursele 
locale, nu s-a precupețit nici un 
efort. Sînt realizări care, cu si
guranță. sînt consemnate în da
rea de seamă a Consiliului popuL 
Iar orășenesc. Iar printre cel cal 
re au antrenat cetățenii la dife
rite acțiuni pentru amenajările 
sportive amintite și care s-au re- 
marcat prin hărnicia lor se nu
mără deputății Margareta Aldea, 
Sultana Vasiliu, Viorica Nicola, D. 
Coșoveanu, C. Casapu. D. Ene, I. 
Funieru, V. Malaciuc și Gh. Pi- 
perea, președinte al comitetului 
de cetățeni. Consiliului popular al 
orașului, deputaților și tuturor 
celorlalți care au pus suflet la 
această ascensiune sportivă a Pre
dealului, un călduros mulțumesc 
din partea sportivilor, a iubitori
lor de sport din oraș și de pretu
tindeni din țară.

Modesto FERRARINI

junioare II

plAvițiu 
SPORTIVĂ

„CROSUL FĂURAR"
La Reșița s-a desfășurat 

ționala întrecere de cros, 
cu „Cupa Făurar", aflată 
Vil-a ediție, la care au fost pre
zenți peste 700 de elevi. Iată cîști- 
gătorii : juniori I 
(Gr. șc. C.F.R.) ;
Mariana Stănescu (Lie. nr. 2) ; ju
niori II 
C.F.R.) ;
Cosma (Lie. nr. 3)

D.
O NOUA ASOCIAȚIE 

LA TULCEA
Zilele trecute a luat 

ciația sportivă Metalurgistul, care 
funcționează pe lîngă Liceul in
dustrial metalurgic din Tulcea. 
Pentru început, elevii, membri ai 
noii asociații, vor activa în patru 
secții : handbal, fotbal, volei și 
baschet. Pînă la 9 martie, ziua a- 
legerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare, membrii asociației Me
talurgistul s-au angajat să ame
najeze microstadionul din curtea 
liceului.

tradi- 
dotată 
la a

- Gh. Nedelcea 
junioare I —

N. Stingă (Gr. șc. 
Valeria

ființă aso-

P. COMȘA 
„CUPA TINERETULUI” 

LA URZICENI
Aproape în fiecare după-amiază, 

la clubul sindicatelor și la sediul 
asociației sportive Voința din Ur- 
ziceni se adună zeci și zeci de 
tineri care, la șah și la tenis de 
masă, își dispută întîletatea în 
cadrul popularei competiții „Cupa 
tineretului".

D. MORARU-SLIVNA

Poligonul de tir a devenit locul de intilnire a numeroși tineri și virst- 
nici care participă la diferite concursuri populare.

LA ALEXANDRIA CONTINUĂ COMPETIȚIA
PENTRU CEA MAI FRUMOASA BAZA SPORTIVA

ră- 
Și 
Și 

de

sportiv, care se 
multe hectare, 
cum le place 

numească această

marelui 
întinde 
Parcul 

localni- 
zo»

Alexandria. Pe măsura infuziei 
de energie urbanistică, s-a redi- 
mensionat și harta sportivă a loca
lității. Prin sprijinul Consiliului 
popular, cu contribuția efectivă a 
cetățenilor, orașul are acum săli, 
bazine de înot, terenuri de fotbal, 
tenis, handbal sau baschet, spre, 
care se îndreaptă, în orele de 
gaz, oameni de diferite vîrste 
profesii, prieteni, ai sportului 
exercițiului fizic. în partea 
Nord, măruntele căsuțe au dispă
rut pentru a face loc 
complex 
pe mai 
sportiv, 
cilor să 
nă a orașului, cuprinde un cochet 
poligon de tir, cu 20 de linii de 
tragere, dotat după ultimele cerin
țe, un bazin de dimensiuni olimpi
ce, cu trambulină, și altul desti
nat celor mici, în incinta ștrandu
lui se află o pistă de popice, tere
nuri de 'Volei și tenis, străjuite de 
pomi înalți și Umbroși. în conti
nuarea ștrandului, vechiul teren de 
fotbal a fost transformat într-un

■a

DOUA IMPORTANTE

Băile
29—30

SIMPOZIOANE
Primul trimestru al anului va 

fi marcat de două interesante e- 
venimente pe tărîmul științei 
sportului.

0 Centrul metodologic de studii 
și documentare al C.J.E.F.S. Ti
miș, prin strădania neobositului 
său președinte, prof. univ. dr. C. 
I. Bucur, organizează la 
Herculane, în zilele de 
martie, un simpozion purtînd ti
tlul : „Știința și sportul de per
formanță". Două teme pentru re
ferate și discuții : „Aspecte actua
le privind refacerea organismului 
după efortul fizic" și „Explorări 
funcționale cu aparate și utilaje 
noi pentru recoltarea de bioinfor- 
mații utile în scopul dirijării mai 
obiective a antrenamentului spor
tiv". In cadrul acestei: din urmă 
teme, harnicii cercetători timișo
reni vor avea posibilitatea să pre
zinte cîteva din ultimele lor ino
vații, printre care „Forvit 1“ (a- 
parat pentru pregătirea fizică si
multană a 10 sportivi, a căror ac
tivitate, dirijată cu ajutorul me
tronomului, poate fi cu ușurință 
supravegheată de antrenor) sau 
„Miotonus — Timiș" (aparat elec
tronic tranzistorizat, portabil, 
pentru testarea operativă, la te
ren, a tonusulpi muscular al spor
tivilor, înainte și după efortul fi
zic) și altele — toate realizate în 
atelierele-școală ale Institutului 
Politehnic „Traian Vuia" din Ti
mișoara. Sintem,' de altfel, infor
mați că s-a recomandat dotarea 
cluburilor de fotbal de primă di
vizie cu astfel de aparate I

0 Liceul experimental de schi 
de la Predeal preluînd, prin ini
mosul ei director, prof. Ion Matei, 
o inițiativă merituoasă a liceului 
„Nicolae Bălcescu" din București, 
organizează în ziua de 15 martie, 
la Predeal, un simpozion cu te- 

Tincretul și ideea olimpică". 

LOCURI ÎN STAȚIUNI BALNEOCLIMATERICE 
Șl EXCURSII PRIN OFICIILE JUDEȚENE 

DE TURISM!
In luna februarie OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM 

din întreaga țară oferă publicului locuri pentru odih
nă In stațiunile de sporturi de iarnă de pe Valea 
Prahovei șl din restul țării.

De asemenea, s-au pus în vînzare șl bilete pentru 
cură balneară, la tarife reduse, în stațiunile Amara, 
Bazna, Borsec, Călimănești, Căciulata, Geoagiu, Ho- 
morod, Olăneștl, Pucioasa, Rodbav, Sîngeorz, Slănic 
Moldova, Sovata, Tușnad, Vatra Dornei.

Din stațiuni se organizează numeroase și atractive 
excursii în împrejurimi.

Posesorii biletelor la odihnă sau cură balneară, 
obținute prin oficiile județene de turism, beneficiază 
de reducere cu 50% la tariful de transport pe C.F.R. 
sau LT.A.

4F
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM vă Invită să parti

cipați la excursiile organizate în luna februarie cu 
autocarul sau trenul In cele mal pitorești zone turis
tice din țară.

In această perioadă se acordă substanțiale reduceri 
de preț la transportul cu autocarul.

Procurarea biletelor și Înscrierile în excursii se fac 
la toate oficiile județene de turism șl la filialele în
treprinderii de turism, hoteluri și restaurante din 
București. «

„PUBLITURISM" (8661)

stadion (1500 de locuri), iar „drept
unghiul" de joc este încins de o 
pistă de atletism cu opt culoare, 
aflată în curs de amenajare. Și o 
noutate de ultimă oră : vizavi de 
poligon a fost bituminizat un loc 
viran care ește transformat, cînd 
vine înghețul, în teren de hochei, 
mantinelele respective fiind con
fecționate de iubitorii acestui sport 
de la asociația Automatica.

Pornim spre alte adrese. La Li
ceul nr. 2, la școlile generale nr. 
2, 3, 5 și 6, la liceele industriale 
de electrotehnică și construcții au 
fost date în folosință platforme 
bituminizate pentru jocuri sporti
ve. Concursul „Pentru cea mai 
frumoasă bază sportivă simplă 
prin muncă patriotică", care a fost 

cîștigat în 1974 de animatorii spor
tului de la întreprinderea „Izla-* 
zul", va fi reluat și în acest, an.

Nici amatorii de drumeție nu 
au fost neglijați. Zona turistică a 
orașului, cunoscută sub numele de 
„Hanul cu noroc", a fost înzes
trată cu spații de sport și agre
ment, iar la Pădurea Parc-Ve- 
dea s-au pus la dispoziția vizitato
rilor o arenă de popice, terenuri 
de volei și handbal, precum și in
stalații de joacă pentru cei mici, 
în cele patru noi cartiere^de lo
cuințe există spații de joacă re
zervate copiilor și mese de tenis 
din beton. Primul vlăstar al anu
lui 1975, complexul de terenuri de 
tenis, handbal, volei și sectoare 
de atletism, cu vestiarele necesare, 
amplasat în apropierea fabricii de 
rulmenți, șl-a definit perimetrul, a 
depășit stadiul săpăturilor.

în Alexandria, noul peisaj spor
tiv contribuie la ștergerea urme
lor așezării anonime din trecut.

Tr. IOANIȚESCU

LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ:

AZI ȘI MIINE, ULTIMELE ZILE 
PENTRU PROCURAREA BILETELOR 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES DIN 16 FEBRUA
RIE 1975.

La această tragere se pot cîștiga 
autoturisme Dacia 1 300, ' Skoda S 
100, excursii de 2 locuri în U.R.S.S., 
Turcia și Italia, premii în bani de 
valoare fixă șl variabilă, 20 000 lei, 
10 000 lei ș. a.

De reținut este șl faptul că va
riantele de 15 lei vă dau dreptul 
de a participa la toate cele a extra
geri.

In agențiile Loto-Pronosport găsiți 
bilete gata completate sau care se 
pot completa cu numerele dv. pre
ferate.

Tragerea va avea loc duminică, 
16 februarie 1975, la București, în 
sala Clubului sindicatelor din co
merț, str. Șelari nr. .8, cu înce
pere de la ora 18. In continuare va 
rula un film artistic.

★
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 7 FEBRUARIE 1975 : Extragerea 
I : Cat. 1: 1,20 varlafite a 50.000 lei, 
a 2-a : 2,85 a 20.671 lei ; a 3-a : 10,80 
a 5.455 lei ; a 4-a : 12,10 a 4.869 lei : a 
5-a : 106,95 a 551 lei ; a 6-a : 194,20 a 
303 lei. REPORT CATEGORIA ' ‘ 
486,112 lei. Extragerea a Il-a : 
B : 2,85 variante a 16.781 lei ; C : 
a 4.855 lei ; D: 24,90 a 1.921 lei ; c . 
105,35 a 454 lei ; F. 175,10 a 273 lei : X: 
1981,40 a 100 lei. REPORT CATEGO
RIA A : 318.973 lei.

1 : 
Cat. 
9,85
E:



RAPORTUL CONSILIULUI AL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

LA CONFERINȚA PE ȚARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE
prezentat de tovarășul general It. Marin Dragnea, prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S.

STIMAȚI TOVARĂȘI,

Conferința pe țară a mișcării 
sportive are loc la puțin timp 
după Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, eveniment 
cu ample rezonanțe și semnificații 
în istoria României, care a ge
nerat un puternic avînt de creație 
și de muncă pentru îndeplinirea, 
ia cea mai înaltă cotă de respon
sabilitate comunistă, a Programu
lui partidului, a celorlalte hotă- 
rîri adoptate.

Strălucită întruchipare a spiri
tului științific, creator, propriu 
întregii politici a partidului, do
cumentele programatice adoptate 
de Congresul al XI-lea au stabi
lit cu o deosebită claritate linia 
generală de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism, de participare activă a 
țării noastre la viața internaționa- 

■Săj^.la lupta pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Dorim să folosim și acest prilej 
pentru ca, de la tribuna Confe
rinței noastre, în numele Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, al tuturor sporti
vilor, activiștilor și tehnicienilor 
să asigurăm conducerea partidu
lui, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, care stabilesc și pentru 
mișcarea noastră sportivă impor
tante sarcini privind ridicarea pe 
o treaptă superioară a întregii ac
tivități de educație fizică și sport, 
în vederea obținerii de noi și im
portante rezultate în acțiunea de 
formare a omului nou, construc-

DEZVOLTAREA EDUCAȚIEI FIZICE
OBIECTIV FUNDAMENTAL AL C. N. E. F. S., 

AL TUTUROR FACTORILOR CU ATRIBUȚII
ÎN DOMENIUL MIȘCĂRII SPORTIVE

Infățișînd acțiunile cele mal im
portante întreprinse pentru apli
carea în viață a prevederilor 
Hotărîrii de partid, print-vicepre- 
ședintele C.N.E.F.S. s-a referit, în 
continuare, la felul în care s-a 
muncit în vederea dezvoltării con
tinue a sportului de masă, pentru 
înlăturarea deficiențelor semnala
te în Plenara C.C. al P.C.K. din 
februarie — martie 1973.

In acest răstimp, arăta vorbi
torul, au fost adoptate măsuri 
importante pentru îmbunătățirea 
activității de educație fizică și 
sport pe toate treptele de învăță- 
mînt. Menționăm, în primul rînd, 
introducerea normelor de pregăti
re fizică și sportivă ca sistem unic 
de. verificare și apreciere a gra
dului de pregătire fizică pentru 
elevi și studenți, fundamentîn- 
du-se astfel în mod științific pro

cesul de dezvoltare a potențialului 
biomotric al tineretului nostru 

ktudios. în aceeași ordine de idei, 
un element care merită a fi rele
vat este acela că normele de a- 
preciere și verificare constituie, 
totodată, criteriul principal de a- 
preciere a muncii profesorilor de 
educație fizică din școli și facul
tăți. Este, de asemenea, de remar
cat că de doi ani a intrat în 
practica muncii noastre întocmi
rea calendarului unic, în care sînt 
incluse acțiunile de masă ce se 
organizează cu continuitate pentru 
elevi și studenți.

S-au extins activitățile sportive 
și turistice la sfîrșit de săptămînă, 
accesibile pentru, toate vîrstele. 
Este de menționat că cele 
două acțiuni lansate de Con
siliul Național, împreună cu 
organele centrale ou atribuții și 
federațiile de specialitate, sub de
numirea „înotul pentru toți" și 
„Amicii drumeției" s-au bucurat 
de audiența maselor, atrăgînd un 
număr mare de tineri și adulți 
din toate județele patriei noastre.

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Republi
ca Socialistă România și asociațiile 
sportive din întreprinderi și insti
tuții, avînd în multe locuri și spri

jinul conducerilor administrative, 
s-au ocupat mai bine de extinderea 
formelor simple de practicare în 
aer liber a exercițiilor fizice, care 
pot cuprinde o masă mai largă de 
cetățeni, în scopul fortificării și 
călirii organismului acestora. Cu
pele pe ramuri de producție și 
campionatele asociațiilor sportive 
au asigurat o mai bună cuprindere 
a oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții.

Pe baza măsurilor stabilite de 
C.C. al U.T.C., cu sprijinul Uniu

tor al socialismului șl comunismu
lui.

Suportul viabil al acestei certe 
perspective 11 oferă prevederea 
din Programul partidului nostru 
potrivit căreia educația fizică și 
sportul „vor lace parte integran
tă din măsurile privind dezvolta
rea fizică armonioasă și păstrarea 
sănătății poporului". Această im
portantă subliniere este însoțită 
de mențiunea că „se vor îmbu
nătăți condițiile de odihnă ale oa
menilor muncii, de folosire a 
timpului liber cit mai util și plă
cut, astfel încît acestea să contri
buie ia refacerea sănătății și pu
terii de muncă", in care scop „se 
vor dezvolta construcțiile social- 
culturale, vor fi amenajate noi 
parcuri de odihnă și terenuri de 
sport..."

Mărturie a preocupării perma
nente manifestate de conducerea 
partidului pentru creșterea calita
tivă a mișcării sportive, pentru 
obținerea unor rezultate tot mai 
bune, o constituie și Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
februarie — martie 1973, cu privi
re la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului.

Această Hotărîre, deosebit de 
însemnată pentru continua îmbu
nătățire a întregii activități spor
tive, a contribuit decisiv la per
fecționarea activității de educație 
fizică și sport, producînd o ade
vărată cotitură în mișcarea noas
tră sportivă, ale cărei consecințe 
pozitive le putem consemna, cu 
deosebită satisfacție, astăzi, după 
doi ani de la aplicarea prevede
rilor acestui document.

Șl SPORTULUI DE MASĂ,

nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și al orga
nizațiilor sportive județene, au 
fost organizate competiții specifice 
pentru mediul rural, pe grupe de 
comune, la diferite ramuri de 
sport, campionate județene sătești 
la fotbal, oină, handbal, volei și 
alte ramuri, care au angrenat, du-. 
minică de duminică, sute de mii 
de tineri.

Una din competițiile sportive de 
masă organizate în baza Hotărîrii' 
Plenarei C.C. al P.C.R., cu largi 
efecte educative pentru toate ca
tegoriile de tineri, o constituie 
„Cupa tineretului". Tot în scopul 
asigurării continuității și pentru a- 
precierea gradului de pregătire 
fizică a populației s-a introdus, 
în anul 1974, complexul polispor
tiv „Sport și sănătate".

Prin grija organizațiilor de pio
nieri, cu sprijinul efectiv al or
ganelor locale sportive șl inspec
toratelor școlare județene s-a ex
tins învățarea înotului la pionieri și 
școlari, acțiune în care peste 80 000 
de copii au deprins tehnica aces
tui util sport, iar acțiunea de în
vățare a tenisului de cîmp, iniția
tă de Uniunea Tineretului Comu
nist și Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor, In colaborare 
cu federația de specialitate, a cu
prins un mare număr de copii. 
Au luat amploare excursiile și 
expedițiile pionierești în cadrul 
acțiunilor „Cutezătorii", „Pionierii 
pe cărările patriei", precum și 
„Tineri, să ne cunoaștem patria 
socialistă I". Peste 50 000 de pio
nieri au luat parte la concursurile 
de orientare turistică și mulți alții 
practică sporturile aplicative în 
cadrul celor 1 632 de cercuri de 
specialitate. Evidențiem activi
tatea desfășurată de U.T.C. și 

U.A.S.C.R. pentru dezvoltarea tu
rismului în rîndul tineretului și 
studenților.

Menționăm șl unele inițiative 
de dezvoltare a sportului de masă 
în rîndul femeilor. Astfel, s-au 
organizat cîteva acțiuni interesan
te, cum ar fi i „Festivalul sportu
lui feminin" din județele Galați, 
Argeș, Prahova și Hunedoara, cu
pele „Diana" și „Femina* In Bucu
rești și județele Brașov, Mureș, 
Iași ; „Spartachiada fetelor" în 
județul Brăila, „Olimpiada fetelor" 
în județul Maramureș, „Fetele de 
pe Tîrnave" în județul Alba și 
altele.

Subliniem, totodată, și măsurile 
luate de Ministerul Apărării Na
ționale și Ministerul de Interne 
pentru pregătirea fizică a milita
rilor și pentru buna organizare 
a competițiilor proprii, cum sînt 

spartachiadele militare și dinamo- 
viadele de vară și iarnă, la care 
participă un număr mare de os
tași, subofițeri și ofițeri.

O utilă activitate desfășoară 
Uniunea Tineretului Comunist, cu 
sprijinul Ministerului Apărării Na
ționale, Ministerului de Interne și 
Ministerului Educației și învă- 
țămîntului pe linia pregătirii ti
neretului pentru apărarea patriei 
precum și în practicarea sporturi
lor tehnico-aplicative, care, prin 
formele și mijloacele între
buințate, atrag tineretul într-o 
activitate continuă și deosebit de 
folositoare.

Desigur, toate aceste realizări 
sînt promițătoare. Privind, însă, 
activitatea de educație fizică și 
sport de masă prin prisma exi

In timpul prezentării raportului Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

gențelor Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. și documentelor recentului 
Congres al partidului, constatăm 
că în acest domeniu continuă să 
se manifeste serioase deficiențe și 
rămîneri în urmă.

Trebuie să arătăm că o bună 
parte din acțiunile sportive de 
masă nu s-au constituit ca per
manențe ale acestei activități. A- 
ceasta a făcut ca noțiunea de 
sport de masă să nu aibă în 
întregime acoperirea în fapte. Ac
țiunile cu caracter de masă 
au fost sporadice neconducînd 
la formarea unor deprinderi 
permanente, a unei concepții 
de masă, acceptată, și însu
șită de cei cărora li se adresează. 
Valorificarea sportului în scopuri 
educative, pentru cultivarea cali
tăților și trăsăturilor morale și de 
voință, pentru formarea persona
lității cetățenilor și afirmarea 
principiilor eticii și echității so
cialiste, care în ultimă instanță 
constituie contribuția sportului la 
crearea omului nou, înaintat, al 
societății noastre, prezintă încă 
aspecte de formalism și superfi
cialitate.

Consiliul Național, care răspun
de de realizarea unitară a măsu
rilor privind educația fizică și 
sportul de masă, nu a acționat cu 
destulă perseverență și exigență 
pentru ca practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice să devină 
realmente o componentă de bază, 
esențială, a întregii sale activități. 
Există încă la unii activiști ai 
Consiliului Național, federațiilor 
și consiliilor locale, precum și ai 
organizațiilor cu atribuții, o opti
că greșită, în sensul aprecierii 
realizării sarcinilor sportului de 
masă prin organizarea unor ac
țiuni sportive în care accentul 
cade mai mult pe latura festivă 
și pe raportarea unor cifre um
flate și care exprimă, în ultimă 
instanță, mai puține fapte și mai 
multă lăudăroșenie.

Sarcina trecerii centrului de 
greutate al activității sportive de 
masă în toate asociațiile, la nivelul 
atelierelor, secțiilor, sectoarelor, 
claselor, anilor de studii și sate
lor continuă să fie nesatisfăcător 
tradusă în viață.

în marile unități industriale nu 
se promovează în măsură suficien
tă acțiuni specifice femeilor, iar 
sarcina de a se organiza centre 
de gimnastică de întreținere și 
modernă demarează greoi. Slab se 
preocupă de aceste probleme con
siliile locale pentru educație fizi
că și sport, organele sindicale, 
consiliile populare, precum și con
ducerile multor întreprinderi.

Conducerile unităților economi
ce se ocupă încă insuficient de 
crearea condițiilor necesare orga
nizării activității sportive de 
masă. în puține întreprinderi edu

cația fizică șl sportul sînt folo
site ca mijloace care pot contri
bui, alături de alți factori, la or
ganizarea științifică a producției, 
prin multiplele sale efecte pozi
tive.

In multe asociații, activitatea 
sportivă de masă nu este orien
tată cu prioritate, așa cum pre
vede Hotărîrea Plenarei de partid 
din 1973, spre folosirea formelor 
simple, accesibile, desfășurate ta 
aer liber.

Consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport acordă încă 
insuficientă atenție activităților 
sportive și turistice care se pot 
practica organizat sau independent 
și au influență favorabilă asupra 
stării fizice și sănătății, extin
derii atletismului, gimnasticii,

excursiilor, înotului, mersului pe 
bicicletă, schiului, patinajului, te
nisului de cîmp și altor ramuri 
sportive.

Nesatisfăcător se rezolvă Încă

SARCINI DE MARE RĂSPUNDERE ÎN ACTIVITATEA
DE PERFORMANȚĂ, PENTRU REPREZENTAREA

CU CINSTE Șl DEMNITATE A SPORTULUI ROMÂNESC
LA MARILE COMPETIȚII INTERNAȚIONALE, 

ÎNDEOSEBI LA JOCURILE OLIMPICE
în domeniul sportului de per

formanță, Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, fe
derațiile de specialitate, organele 
teritoriale pentru educație fizică 
și sport, cluburile sportive însu- 
șindu-și criticile făcute de condu
cerea de partid, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în le
gătură cu reprezentarea nesatis
făcătoare a sportului nostru la 
Jocurile Olimpice din 1972, cu ră- 
minerile în urmă față de nivelul 
mondial a unor ramuri de sport, 
au acționat cu mai multă exigen
ță pentru îndeplinirea prevederi
lor Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 1973.

în spiritul acestui important 
documenț de partid, au fost ela
borate normele de activitate și 
clasificare sportivă, obligatorii 
pentru toți sportivii de perfor
manță.

Ținîndu-se seama de învățămin
tele Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen, precum și de prețioase
le indicații ale conducerii de par
tid, a fost elaborat, împreună 
cu Comitetul Olimpic Român, 
un program special de pregătire 
care stabilește, în vederea marii 
confruntări din 1976, de la Mont
real, obiectivele, mijloacele de 
realizare, acțiunile de ordin poli- 
tico-educativ, responsabilitățile 
diferiților factori, precum și sis
temul de îndrumare și control.

Asigurarea unei pregătiri susți
nute, acordarea unei atenții prio
ritare ramurilor sportive cu per
spective reale de afirmare trebuie 
să determine obținerea unui nu
măr de puncte șl medalii — inclu
siv de aur — mai mare decît la 
oricare din participările noastre 
la edițiile anterioare ale Jocuri
lor Olimpice.

Au fost luate măsuri pentru 
sporirea contribuției Centrului de 
cercetări, Centrului de medicină 
sportivă și catedrelor Institutului 
de Educație Fizică și Sport la asi
gurarea asistenței științifice a lo
turilor olimpice, la perfecționarea 
metodicii pregătirii sportivilor de 
performanță și la documentarea 
cadrelor de specialitate. Totodată, 
Ministerul Sănătății a luat mă- 

actlvitatea în cartierele de locu
ințe.

Există rămîneri In urmă și în 
unele sectoare ale educației fizi
ce șl sportului școlar.

Cauzele acestor deficiențe sin» 
în general cunoscute. Una din a- 
cestea o constituie slaba propa
gandă In rlndurile masei de tineri 
și adulți pentru convingerea aces
tora asupra necesității practicării 
exercițiilor fizice și sportului ca 
mijloc de sănătate și de petrecere 
a timpului liber In mod plăcut și 
utiL fn acest sens ar fi, desigur, 
comod să aruncăm vina In prin
cipal asupra presei centrale și lo
cale, a radio-televiziunii și cine
matografiei care abordează cu 
prioritate spectacolul sportiv. Dar, 
corect este să privim și autocritic 
lucrurile, căci primii și cei mal 
activi propagatori ai exercițiului 
fizic și. sportului trebuie să fim 
tocmai noi, cel ce activăm în miș
carea sportivă. Or, nici Consiliul 
Național șl Biroul său Executiv, 
nici organele sale teritoriale, nici 
instituțiile de stat și nici organi
zațiile obștești cu atribuții în do
meniul sportului, nici profesorii 
de educație fizică și alte cadre nu 
au acționat suficient și eficient pe 
linia propagandei în favoarea a- 
eestel activități cu profund conți
nut social.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național Iși are partea sa de vină 
pentru că a stabilit și înfăptuit 
unele acțiuni mai precise și cu
prinzătoare abia In cursul anului 
1974.

Firește, toate aceste deficiențe 
ar fi fost mult diminuate dacă 
Consiliul Național, Biroul Exe
cutiv și organizațiile obștești ar fi 
acționat mai exigent și într-o 
strânsă conlucrare pentru îndepli
nirea întocmai a sarcinilor majore 
ale sportului de masă.

Consiliul Național apreciază că 
mișcarea noastră sportivă dispune 
de suficiente forțe și mijloace 
pentru ridicarea la un nivel cali
tativ superior a activității de edu
cație fizică și sport de masă așa 
cum o cere și Hotărîrea de partid.

suri de asigurare a bunei func
ționări a unităților medico-sporti
ve și îndeosebi a Centrului de 
medicină sportivă.

împreună cu Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
au fost stabilite măsuri pe linia 
întăririi muncii educative în rîn
dul sportivilor, La loturile națio
nale și olimpice, pentru organiza
rea și desfășurarea activității gru
pelor U.T.C. la aceste loturi.

Toate aceste acțiuni întreprinse 
in lumina Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R., și-au dovedit în bună 
parte eficiența exprimată prin 
bilanțul ultimilor doi ani. Roadele 
deosebite ale prețiosului sprijin 
acordat de partid mișcării sportive, 
personal de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-au cules cu precădere 
în 1974 — anul celor două mari 
evenimente politice din viața po
porului nostru, a XXX-a aniver
sare a Eliberării și Congresul al 
XI-lea al P.C.R. — cînd a fost 
realizat cel mai substanțial și va
loros bilanț anual din istoria spor
tului românesc.

In anul ce a trecut, sportivii ro
mâni, puternic mobilizați în am
pla acțiune de îndeplinire a sarci
nilor de răspundere încredințate 
de partid, concurând cu o mare 
putere de luptă și dăruire, cu do
rința fierbinte de a reprezenta cu 
cinste culorile patriei, au cucerit 
62 de medalii la campionatele 
mondiale și europene, dintre care 
30 la ramurile olimpice, înscriind 
România pe un loc fruntaș în cla
samentul sportiv pe națiuni.

Dintre sportivii cu ale căror re
zultate țara noastră se mîndrește 
menționăm pe gimnastul Dan 
Grecu, pe Cristian Gațu, Cornel 
Penu, Ștefan Birtalan și ceilalți 
componenți ai echipei de handbal; 
Doina Cojocaru, Ilie Năstase, Va- 
sile Dîba, Ivan Patzaichin, Nicolae 
Martinescu, Dan Iuga, Ladislau Si
mon, Cornelia Neacșu și Marinela 
Ghiță, Gheorghe Gârniță, Argenti-
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na Menis, Mariana Suman, Gheor- 
ghe Berceanu, Nicu Gingă, Con
stantin Alexandru, Simion Cuțov, 
Alee Năstac, Alina Goreac, Maria 
Alexandru, componenții loturilor 
naționale de rugby și de popice, 
componentele echipei feminine de 
șah și mulți alții.

De asemenea, considerăm nece
sar să evidențiem munca activiști
lor din federațiile de handbal, ca
notaj, gimnastică, caiac-canoe, 
lupte, box, rugby, atletism, popi
ce, pentatlon modern, șah, radio 
și modelism, precum și a celor 
din cluburile Dinamo, Steaua, Li
ceul cu program de gimnastică 
din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Metalul București, clu
bul atletic Roman, Farul Constan
ța, Universitatea Timișoara, clu
bul din Baia Mare, Universitatea 
Craiova, Clubul sportiv școlar 
București, școlile sportive nr. 2 
din București și Satu Mare și din 
multe alte unități care și-au adus 
contribuția la dezvoltarea sportu
lui de performanță.

Trecînd în revistă aceste succe
se, sîntem conștienți că nu avem 
totuși temeiul de a ne declara 
mulțumiți de ceea ce s-a realizat.

în primul rînd, considerăm ne
cesar să arătăm faptul că la mul
te ramuri numărul sportivilor de 
valoare este mic, departe de a 
putea asigura rezerva necesară 
menținerii locurilor fruntașe cu
cerite pe plan mondial în ultimul 
timp, cum este cazul la gimnastica 
masculină, canotaj feminin, pen
tatlon modern, biatlon, lupte li
bere, tenis de cîmp, sau realizării 
unor progrese notabile la ramurile 
rămase în urmă, cum sînt fotbalul, 
înotul, schiul, bobul, baschetul, 
unele probe din atletism. Trebuie 
să recunoaștem că nici la celelalte 
sporturi nu avem, din acest punct 
de vedere, o situație bună, că 
sportul nostru de înaltă perfor
manță are în continuare un fond 
redus de valori din care, de mul
te ori, cu dificultate putem se
lecționa loturile naționale și de
legațiile olimpice.

Una din cauzele principale care 
face să avem încă un număr mic 
de sportivi de certă valoare in
ternațională o constituie munca 
nesatisfăcătoare desfășurată de 
Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, de federații, 
consiliile noastre județene, cluburi 
și școlile sportive în depistarea 
talentelor. Acțiunile de selecție 
sînt lipsite de continuitate, se a- 
dresează de regulă unui cerc res- 
trîns de copii, poartă în multe ca
zuri un caracter formal, nu au la 
bază date și cerințe științifice.

Dispersarea preocupărilor și for
țelor, atît la nivelul județelor cit 
și al cluburilor, constituie o a 
doua cauză a deficiențelor spor
tului nostru de performanță.

în prezent, mișcarea sportivă 
dispune de 120 cluburi de diferi
te tipuri. Extinderea pe orizontală 
a rețelei respective n-a fost însă 
urmată de o mărire sensibilă a 
randamentului acesteia.

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și organiza
țiile cu atribuții pe linia sportului 
de performanță au acționat încă 
foarte timid pentru traducerea în 
viață a sarcinii stabilite în Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R., 
pentru asigurarea unor cluburi 
puternice, capabile să desfășoare 
un proces de instruire la nivelul 
cerințelor internaționale.

Unele măsuri adoptate de Bi
roul Executiv al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport în această direcție nu au 
fost sprijinite și aplicate cu toa
tă fermitatea de organele locale 
și unitățile în cauză decît după 
multe insistențe. Această disper
sare s-a răsfrînt negativ asupra 
organizării temeinice, îndrumării 
și controlului sistematic, speciali
zării la nivel internațional a ju

u. Intr-o pauză a lucrărilor, la standul de cărți, special amenajat

dețelor și unităților de performan
ță, ceea’ ce a dus la rezolvarea 
de suprafață a problemelor și ca 
o consecință la slaba promovare 
și pregătire a talentelor din cen
tre cu mari posibilități, cum ar 
fi Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, 
Iași, Ploiești, Galați, Craiova, Tg. 
Mureș.

în acest context adresăm o cri
tică severă Birourilor executive 
ale consiliilor noastre județene 
care acceptă an de an bilanțuri 
sportive mediocre, prezentate de 
unele cluburi și școli sportive, 
nu trag la răspundere pe cei vi- 
novați, nu iau măsuri operative 
energice. Astfel, unități cu posi
bilități deosebite și tradiție cum 
ar fi Progresul și Rapid Bucu
rești, .. Petrolul Ploiești, Steagul 
roșu Brașov, Universitatea Cluj- 
Napoca și altele nu reușesc să 
realizeze cam de multă vreme 
nici rezultate de valoare interna
țională și nici să promoveze ele
mente de bază în loturile olim
pice.

Deficiențele procesului de an
trenament constituie un al treilea 
factor cu efecte negative în spor
tul nostru de performanță.

Nivelul cantitativ și calitativ 
deosebit de scăzut la care se lu
crează în majoritatea unităților 
sportive de performanță, mult sub 
nivelul cerințelor internaționale, 
explică, în cea mai mare măsură, 
aportul cu totul insuficient al 
cluburilor și județelor la avuția 
sportului nostru de înaltă perfor
manță. în această situație, fede
rațiile sînt nevoite să adopte mă
suri speciale de pregătire a lotu
rilor pentru competițiile oficiale 
internaționale, în vederea reali
zării celor 1 000—1 200 de ore anu
ale de antrenament, condiție in
dispensabilă pentru obținerea per
formanțelor de valoare mondială.

Trebuie să recunoaștem deschis 
că, în majoritatea secțiilor, spor
tivii și echipele noastre realizează 
cu multă greutate 3—400 ore de 
antrenament pe an, cifră care nu 
satisface nici măcar exigențele 
interne cu atît mai puțin cele in
ternaționale.

Rutina, slaba generalizare a ex
perienței pozitive, introducerea cu 
întîrziere a unor metode noi de 
antrenament, ușurință în apro
fundarea științifică a procesului 
de instruire constituie alte laturi 
negative care diminuează crește
rea performanțelor sportive.

Rămînerile în urmă într-o serie 
de ramuri sportive sînt generate 
și de deficiențele din orientarea, 
organizarea și conducerea dezvol
tării acestora. în acest sens, în 
activitatea desfășurată de unele 
federații, cum ar fi cele de na- 
tație, baschet, tenis de masă, schi, 
patinaj, volei și tir, se semna
lează importante neajunsuri care 
influențează afirmarea acestora pe 
plan internațional. Printre alte 
neajunsuri menționăm orientarea 
necorespunzătoare în stabilirea 
căilor eficiente de progres, slaba 
valorificare și tragere la răspun
dere a cadrelor tehnice, lipsa de 
îndrăzneală in abordarea unor o- 
biective de performanță de nivel 
internațional, neîncrederea în for
țele proprii și lipsa de dinamism 
și inițiativă în rezolvarea proble
melor.

Considerăm că în raport cu 
condițiile, tot mai bune create 
pentru atletism, de numărul de 
specialiști retribuiți, progresele 
înregistrate în această ramură 
sînt lente, iar la unele probe 
decalajul față de nivelul mondial 
este îngrijorător.

Cu toate că problemele atletis
mului au fost analizate de mai 
multe ori în Biroul Executiv și 
chiar într-o plenară specială a 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, sîntem ne
mulțumiți de modul cum consiliile 
noastre județene, cluburile și șco- 

Iile sportive s-au ocupat de dez
voltarea atletismului, sportul nr. 1 
la Jocurile Olimpice.

Fotbalul, după o scurtă perioadă 
de progres, cu ocazia participării 
la turneul final al C.M. din Mexic, 
în ultimii 2—3 ani a reintrat în 
zona ramurilor rămase în urmă. 
Această stare de lucruri este con
firmată de rezultatele slabe ob
ținute în competițiile internațio
nale de către echipa națională și 
cele de cluburi, de factura ne
corespunzătoare a multor jocuri 
divizionare, de insuficiențele or
ganizatorice și metodice existente 
în domeniul selecției și instruirii 
tinerelor talente.

Desigur, toate aceste deficiențe 
ne aparțin nouă, Biroului Executiv 
al Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, și, în ace
lași timp, Federației române de 
fotbal, cluburilor, antrenorilor și 
în bună măsură jucătorilor. Deși 
fotbalul a constituit obiectul mul
tor ședințe plenare și de analiză, 
soldate de fiecare dată cu măsuri 
considerate bune de noi, nu . s-a 
dat dovadă de fermitate și perse
verență în urmărirea pînă la ca
păt a acțiunilor preconizate. Pen
tru remedierea serioaselor lipsuri 
manifestate în domeniul fotbalului 
nostru se impune, în primul rînd, 
instituirea la nivelul tuturor veri
gilor acestuia, de la federație pînă 
la secțiile de fotbal, a unui climat 
de muncă responsabilă, disciplină 
fermă și perseverență în aplica
rea, pînă la capăt, a hotărîrilor 
organelor superioare și a propri
ilor lor hotărîri.

De asemenea, Consiliul Național 
și federațiile de specialitate se fac 
vinovați de rămînerile în urmă 
în sporturile de iarnă, mai ales în

CONTRIBUȚIA MIȘCĂRII SPORTIVE DIN ROMÂNIA 

LA TRIUMFUL IDEILOR DE PACE, COOPERARE, 
CUNOAȘTERE Șl PRIETENIE ÎNTRE POPOARE

In continuare, a fost înfățișată 
contribuția adusă de mișcarea 
sportivă la triumful nobilelor idei 
de pace, cooperare și prietenie 
între popoare, care stau Ia baza 
politicii externe a partidului și 
statului nostru. S-a subliniat, ast
fel, că în prezent România între
ține relații sportive și face schimb 
de informații și publicații de spe
cialitate cu 129 de țări. Mențio
năm, de asemenea, că sîntem afi- 
liați la 51 organisme sportive in
ternaționale, iar 75 de specialiști 
români fac parte din diferite or
gane de conducere ale federații
lor internaționale, din Comitetul In
ternațional Olimpic și alte orga
nizații sportive științifice și me
dicale, mondiale și europene. în 
perioada 1967—1974, sportivii ro
mâni au participat la 7 500 de 
competiții internaționale desfășu
rate în toate cele 5 continente. 
La rîndul său, în acești ani, 
România a fost vizitată de peste 
3 600 de delegații de peste hotare. 
Ca urmare a prestigiului crescînd

PROPAGANDA SPORTIVĂ, FACTOR ACTIV 
ÎN ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ÎNCREDINȚATE 

DE PARTID MIȘCĂRII SPORTIVE
Desfășurată în baza concepției 

Partidului Comunist Român despre 
rolul și sarcinile educației fizice 
și sportului, propaganda sportivă 
a urmărit, alături de celelalte mă
suri, realizarea principalelor obiec
tive privind atragerea întregului 
tineret, a unor mase din ce în ce 
mai largi de oameni ai muncii în 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului, afirmarea talentului și 
pregătirii sportivilor noștri în com
petițiile internaționale, populariza
rea fenomenului sportiv și infor
marea opiniei publice asupra dife
ritelor activități din acest domeniu.

Presa, radioul, televiziunea, ci
nematografia au avut — față de 
trecut — o contribuție mai mare 
în desfășurarea propagandei spor
tive. _ Pentru prețioasa contribuție 
adusă, adresăm mulțumirile noas
tre călduroase conducerilor insti
tuțiilor și redacțiilor respective,

SELECȚIONAREA, PREGĂTIREA Șl FOLOSIREA 
JUDICIOASĂ A CADRELOR, O ACTIVITATE IMPORTANTĂ

CARE SE CERE PERMANENT ÎMBUNĂTĂȚITĂ
Cu privire la pregătirea și per

fecționarea cadrelor, putem apre
cia că dispunem de un fond pre
țios de cadre, profesori de edu
cație fizică, antrenori și activiști 
care, muncind cu competență, pa
siune și spirit de răspundere, au ' 
contribuit la obținerea unor re
zultate importante atît în activi

schi șl patinaj, atît în ceea ce 
privește dezvoltarea lor ca mijloa
ce ale activității sportive de masă 
cît și în domeniul performanței. 
Este necesar să luăm măsuri ener
gice pentru creșterea rapidă a ni
velului de dezvoltare a acestor 
sporturi.

Va trebui să ne ocupăm mal 
susținut de depistarea valorilor 
sportive de pe întreg cuprinsul 
țării, în vederea trecerii de la apa
riția întâmplătoare a talentelor la 
organizarea sistematică și eficientă 
a pregătirii copiilor înzestrați pen
tru anumite ramuri de sport ; în 
acest scop, se va institui din acest 
an „Sistemul național de selecție 
a valorilor sportive", cu caracter 
obligatoriu pentru toate unitățile 
sportive.

Programul de dezvoltare a miș
cării sportive pe , perioada 1975— 
1980 cuprinde indicatori pentru 
toate sectoarele sportului de per
formanță. Anual se vor stabili 
obiective concrete în concordanță 
cu arești indicatori, pe linia fede
rațiilor. consiliilor noastre jude
țene, cluburilor și unităților spor
tive școlare.

Răspunderea pentru realizarea 
acestor indicatori revine Consi
liului Național, federațiilor de spe
cialitate, consiliilor județene și 
cluburilor sportive. La îndeplinirea 
obiectivelor sportului de perfor
manță este necesar să-și sporeas
că contribuția Ministerul Educa
ției și învățămîntului. Ministerul 
Apărării Naționale, Ministerul de 
Interne, Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, Ministerul Sănătății 
și Uniunea Centrală a Cooperative
lor Meșteșugărești.

de care țara noastră se bucură în 
arena sportivă internațională, în ul
timii ani am primit vizita la Bucu
rești a unor înalte personalități 
ale sportului mondial, cum sînt 
președintele C.I.O., președintele 
F.I.F.A., președinți și miniștri 
ai organizațiilor sportive din 
Bulgaria, R. P. Chineză, R. D. 
Germană, Polonia, U.R.S.S., Fran
ța, Tunisia. Prezența în țara noas
tră a unor personalități, cum au 
fost președintele Comitetului In
ternațional Olimpic și președin
tele Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport din U.R.S.S., a 
fost onorată de primirea lor de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— conducătorul iubit al statului 
nostru.

Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport a semnat în 
ultimii doi ani înțelegeri de cola
borare pe termen lung cu organi
zațiile similare din majoritatea 
țărilor socialiste, realizîndu-se ast
fel rodnice schimburi reciproc a- 
vantajoase.

redactorilor de specialitate care 
ne-au sprijinit efectiv prin ana
lizele, sugestiile și observațiile lor 
critice.

Propaganda sportivă va trebui 
Să militeze și mai susținut în vi
itor pentru ca întreaga activitate 
de educație fizică și sport să se 
desfășoare in spiritul documentelor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru consoli
darea în acest domeniu a princi
piilor și normelor eticii și echității 
socialiste. Ea va trebui să promo
veze, prin formele și mijloacele 
sale specifice, atitudinea înaintată 
față de muncă, dăruirea, cinstea, 
corectitudinea, spiritul de ordine 
și disciplină, contribuind astfel la 
formarea omului multilateral dez
voltat, la reprezentarea cu demni
tate a sportului românesc în com
petițiile internaționale.

tatea sportivă de masă, cît și în 
sportul de performanță.

îndeplinirea sarcinilor înscrise 
în Hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din 28 februarie — 2 mar
tie 1973 privind dezvoltarea educa
ției fizice și sportului de masă, 
precum și cele referitoare la nece
sitatea desfășurării procesului de 

antrenament la nivelul cerințelor 
internaționale pretinde din partea 
cadrelor noi cunoștințe și modali
tăți de acționare. în acest scop, 
s-a îmbunătățit sistemul de per
fecționare a cadrelor din mișcarea 
sportivă. Prin cursuri a căror te
matică a ținut seama, in mai mare 
măsură, de noutățile apărute în 
organizarea și conducerea activi
tății, în metodica antrenamentului 
sportiv, s-a realizat perfecționarea 
cunoștințelor profesionale ale ca
drelor didactice de specialitate, an
trenorilor, medicilor și activiștilor.

La pregătirea și perfecționarea 
cadrelor o contribuție deosebită 
au adus Institutul de Educație 
Fizică și Sport, facultățile de 
educație fizică și școala postlicea- 
lă de antrenori.

Deficiențele mai importante ma
nifestate In acest domeniu de 
activitate se referă la incompleta 
valorificare a potențialului de ca
dre de care dispunem, precum și 
Ia insuficienta generalizare a ex
perienței tehnicienilor noștri.

Se menține, în continuare, un 
deficit de antrenori la unele ra
muri de sport (canotaj, caiac- 
canoe,. schi, scrimă, tir, pati
naj, tenis, tenis de masă) și 
în unele județe (Alba, Bis- 
trița-Năsăud, Botoșani, Buzău, 
Covasna, Gorj, Ialomița, Ilfov, 
Mehedinți, Sălaj. Teleorman. Vas
lui).

în viitor, este necesar să se 
acționeze pentru : 1. pregătirea 
în mod diversificat a cadrelor în 
vederea asigurării cu personal ca
lificat a tuturor sectoarelor noas
tre de activitate. în acest sens, 
considerăm că este necesară cre
area învățămîntului post-universi- 
tar la Institutul de Educație Fizi
că și Sport ; 2. repartizarea mai

Campi

judicioa; 
te^.' 
contribu 
plinirea 
tive ; 3. 
pregătiri 
din mișl 
mai spe 
să vizez 
cii noas

DEZVOLTAREA Șl FOLOSIREA 
A BAZEI MATERIALE ÎN ÎNTREA 

SPORTIVĂ DE MASĂ Șl DE P

Cu privire la utilizarea judici
oasă și dezvoltarea bazei materia
le a activității sportive, pentru 
realizarea sarcinilor ce i-au reve
nit, în perioada 1967—1974 mișca
rea sportivă a avut la dispoziție 
fonduri bănești care au crescut 
de la an la an.

Cu sprijinul conducerii partidu
lui și statului nostru și prin grija 
personală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a realizat și a intrat 
în funcțiune un important edifi
ciu sportiv în Capitala patriei 
noastre. Palatul Sporturilor și 
Culturii, cu o capacitate de 
6—8 000 locuri, care a găzduit de 
acum competiții sportive de am
ploare la box, handbal și baschet, 
în acest interval de timp, au fost 
date în folosință 4 săli de sport, 
cu o capacitate între 1 300—2 000 
locuri la Ploiești, Galați, Iași ți 
Pitești, două stadioane cu peste 
30 000 locuri, două patinoare arti
ficiale acoperite și 5 descoperite, 
un număr de săli și alte obiecti
ve sportive necesare pregătirii în 
diversele ramuri olimpice. Printre 
acestea, amintim pista de atletism 
din material sintetic de la Poiana 
Brașov, sălile de atletism acope
rite de la Roman și Cîmpulung 
Muscel, stadionul Steaua, stadio
nul din Brăila, bazinele de înot 
și sărituri, sala de atletism și sa
la de jocuri sportive din comple
xul „23 August" de la București, 
grupurile de săli pentru atletică 
grea din Pitești, Reșița, ș.a.

Au fost amenajate baze sportive 
simple, pentru activitatea de ma
să, prin contribuția organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist și 
cele ale pionierilor, consiliilor 
populare și consiliilor locale pen
tru educație fizică și sport. Din 
inițiativa Uniunii Tineretului Co
munist s-au realizat, prin acțiuni 
de muncă patriotică un număr în
semnat de terenuri de tenis. De 
asemenea, cu sprijinul sindicate
lor, în perioada 1968—1974 patri
moniul material al sportului din 
întreprinderi s-a îmbogățit cu nu
meroase terenuri de sport în aer 
liber, precum și stadioane, săli și 
popicării.

Deși dispunem de o bază ma
terială mai bună decît în trecut, 
atît pentru competiții și activita
tea sportivă de masă, cît și pen
tru pregătirea loturilor naționale 
și olimpice, trebuie să recunoaș
tem că, în acest interval de timp, 
au existat unele lipsuri în ceea 
ce privește folosirea intensivă, cu 
mai multă eficiență, a tuturor ba
zelor sportive de pe teritoriul ță
rii, cît și în gospodărirea și în
treținerea acestora. în afară de 
lipsurile pe care le are Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, este de criticat și atitu
dinea unor consilii locale pentru 
educație fizică și sport, a A.B.S.- 
urilor, cluburilor și asociațiilor 
sportive, atît în ce privește buna 
gospodărire și folosire a bazelor 
sportive, cît si în utilizarea cu 
eficiență a mijloacelor materiale.

Consiliul Național, împreună cu 
Ministerul Finanțelor și consiliile
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'an Grecu și tinăra speranță a gimnasticii 
din vitrinele cu trofee din holul

noastre, Nadia Comaneci, în fața uneia 
sălii

_ întreg 
^RBttporirii 
te la înde- 
șcării spor- 
continuă a 
a cadrelor 

Iprin forme 
r conținut 
lenței mun-

nul de investiții al Consiliului 
țional pentru Educație Fizică

ia măsuri 
părului de 
acces gra-

necesar să 
sindicatelor 
lla dezvol- 
azei mate-
e.
Rte, sîntem 
ucția de 
i sportiv, 
ptea și di- 
|r pentru 
htru agre- 
Iportul de

cincinalul 
: în pla-

Na- 
.- ---- — -------- — _____ și
Sport o serie de obiective sportive 
și o mai judicioasă repartizare a 
acestora pe teritoriul țării. Va tre
bui să ne preocupăm ca, împreună 
cu organismele specializate pe li
nie de stat, să găsim soluții mai 
bune, mai simple și mai ieftine 
în ce privește construcțiile spor
tive, iar obiectivele realizate să 
aibă multifuncționalitate. Reco
mandăm Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor și 
Ministerului Educației și Învăță
mîntului să prevadă în planul lor 
de investiții pentru cincinalul 
1976—1980 realizarea unor obiec
tive sportive, mai ales în marile 
centre industriale și pe lîngă o- 
biectivele economice în curs de 
construcție ; săli de gimnastică și 
alte baze sportive pe lîngă Unită
țile de învățămînt și în centre
le universitare. Este necesar ca u- 
nitățile sportive de performanță 
să ia măsuri pentru realizarea u- 
nor grupuri de refacere, tot mai 
necesare creșterii eficienței proce
sului de antrenament. Se impune, 
ca o cerință, de prini ordin, adop
tarea unor măsuri mai eficiente 
pentru gospodărirea și întreținerea 
cu mai mult simț de răspundere a 
tuturor bazelor și amenajărilor 
Sportive, cît și pentru intensa și 
raționala lor folosire, atît în pre
gătirea sportivilor de performan
ță cît și pentru recrearea fizică 
a populației.

Consiliul Național, noul Birou 
Executiv care va fi ales de Con
ferință, este necesar să acționeze 
cu toată fermitatea, și cu partici
parea tuturor factorilor care 
contribuie la dezvoltarea sportu
lui, pentru îndeplinirea la cea 
mai ridicată cotă de responsabili
tate a sarcinilor ce revin 
sportive în ansamblu.

STIMATE TOVARĂȘE
ȘI TOVARĂȘI,

mișcării

Raportul pe care l-ați 
Rezoluția și Programul 
voltare, de care ați luat ___ ,
tință, supuse dezbaterii și aprobă
rii Conferinței, au căutat să sin
tetizeze activitatea desfășurată 
de Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, munca or
ganelor sale teritoriale, a federa
țiilor, a tehnicienilor, activiștilor 
și sportivilor, a organizațiilor și 
instituțiilor cu atribuții, să pre
figureze viitoarele obiective pe 
care și le propune sportul româ
nesc, căile care trebuie urmate 
pentru atingerea lor.

Bilanțul perioadei care a trecut 
de la precedenta Conferință pe 
țară ne arată, odată cu realizările 
obținute, existența unor mari re
zerve insuficient folosite, necesi
tatea eliminării grabnice a u- 
nor neajunsuri, care, așa cum ați 
văzut, au frînat dezvoltarea mai

ca- 
fi-

ascultat, 
de dez- 

cunoș-

tuluii de masă și de performanță, 
mai ales în urma transpunerii în 
viață a Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie—martie 
1973, a indicațiilor adresate miș
cării noastre sportive de secreta
rul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. In 
timp, au fost formulate 
privind unele aspecte ale 
tații sportive de masă, cît 
performanță.

Conferința a dezbătut, totoda
tă, programul de dezvoltare a 
mișcării sportive pe perioada 
1975—1980, care cuprinde indica
tori pentru toate sectoarele spor
tului de masă și de performan
ță.

Pe marginea materialelor pre
zentate, în prima zi a lucrărilor 
au luat cuvîntul tovarășii : Nico
lae Stancu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport ; Dan Grecu, campion mon
dial _ de gimnastică ; Ion Traian 
ștefănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului ; Corneliu 
Bârsănescu, antrenor federal de 
caiac-canoe ; Dumitru Ivan, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Constanța ; loan Ferenczi, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Har- 

' ghita ; Constantin Manolescu, 
adjunct al ministrului educației 
și învățămîntului ; Mircea Lu- 
cescu, maestru emerit al sportu
lui la fotbal ; Ileana Bojiță, 
membră în consiliul asociației 
sportive „Textila" Sebeș Alba ; 
Cristian Gațu, maestru emerit al 
sportului la handbal ; Cornelia 
Neacșu, campioană mondială la 
canotaj ; Virgiliu Radulian, pre
ședintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, adjunct 
al ministrului educației și în
vățămîntului ; general-colonel 
Ion Coman, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale, șeful 
Marelui stat major.

aeelași 
critici 

activi- 
și de

In cursul după-amiezii, au a- 
vut loc conferințele federațiilor 
sportive, în cadrul cărora au fost 
prezentate dări de seamă asupra 
activității depuse și planurile de 
măsuri cuprinzînd obiectivele și 
sarcinile pentru dezvoltarea în 
continuare a ramurilor sportive.

Delegații la conferințe au rele
vat succesele obținute de sporti
vii români în ultima vreme, dez
bați nd — în același timp — lip
surile care se semnalează, în 
special în acele ramuri rămase 
in urmă, în ceea ce privește 
raportarea rezultatelor lor la ce
rințele standardului internațional 
actual.

S-a subliniat necesitatea lărgi
rii bazei de masă a sportului de 
performanță, a fcnbunătățirii se
lecției, a continuei modernizări 
și perfecționări a procesului de 
antrenament, a măririi volumu
lui de lucru, a instaurării unul Lucrările Conferinței pe țară 
climat de înaltă răspundere și a mișcării sportive continuă.

perfectă disciplină, atît la nive
lul federațiilor de specialitate cît 
și al cluburilor și asociațiilor 
sportive, care să ducă la crește
rea numărului de sportivi de 
înaltă valoare și — implicit — 
a performanțelor.

In mod deosebit s-a insistat a- 
supra sarcinilor de pregătire ce 
decurg, pentru acest an și cel 
viitor, în perspectiva participă
rii delegației țării noastre Ia 
Jocurile Olimpice din 1976 de la 
Montreal, unde să se obțină per
formanțele superioare dorite, la 
nivelul condițiilor create sportu
lui de performanță de la noi.

Conferințele au ales Comitete-ț 
le și Birourile federale.

*

ȚIONAREA ORGANIZĂRII
'CERII ACTIVITĂȚII SPORTIVE
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banelor 
Fece cu 
Inizații- 
Itribuții 
le ți

sportului. Astfel, apreciem că, în 
raport cu posibilitățile de care 
dispune, Uniunea Generală a. Sin
dicatelor a acționat prea puțin 
pentru dezvoltarea, în raport cu 
cerințele, a educației fizice și spor
tului de masă din întreprinderi și 
instituții, pentru ridicarea valorică 
a sportului de performanță.

Considerăm că nici Uniunea Ti
neretului Comunist nu a acționat 
cu destulă energie pentru mobili
zarea tineretului spre practicarea e- 
xercițiilor fizice și sportului.

De asemenea, apreciem că 
roul Executiv al Consiliului 
țional pentru Educație Fizică 
Sport nu a făcut totul, nu a 

. severat ca organele Ministerului 
Educației și învățămîntului să ia 
toate măsurile pentru aplicarea 
cerințelor exprimate în Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
februarie—martie 1973, mai ales în 
direcția creșterii eficienței educa
ției fizice, în special la preșco
lari și la ciclul primar, pregăti
rii prin unitățile sportive școlare 
a elevilor cu calități deosebite pen
tru diferite ramuri la nivelul ce
rințelor sportului de performan
ță, precum și în ridicarea răs
punderii conducătorilor unităților 
de învățămînt și a cadrelor didac
tice pentru acest important dome
niu de activitate.

Consiliul Național își face o 
serioasă autocritică pentru că deși 
a fost învestit de către Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
februarie—martie 1973 cu conduce
rea unitară a sportului românesc, 
nu a găsit cele mai potrivite căi 
și mijloace pentru antrenarea tu
turor factorilor cu atribuții pre
cis formulate în documentele de 
partid și de stat, pentru soluțio
narea în cele mai bune condiții 
a problematicii reieșite din docu
mentele Plenarei cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului, atît în dome
niul sportului de masă cît și în 
cel al sportului de performanță.

Bi- 
Na- 

per-

Ieri după amiază au avut loc Conferințele federațiilor sportive. In 
fotografie, un aspect din eala Clubului Dinamo, unde s-au desfășurat 

lucrările conferinței F. R. Fotbal

EXIGENȚA Și RESPONSABILITATE
(Urmare din pag. 1)

văzut, au frînat dezvoltarea 
puternică de care ar_fl fost 
pabilă activitatea de educație 
zică și sport.

Ca și toate celelalte domenii 
vieții materiale și spirituale 
patria noastră, 
de a porni în __ ,_ ____
muncă înarmați cu istoricele do
cumente ale Congresului al XI-lea 
al Partidului nostru, stimulați de 
înflăcărată chemare adresată de ___ __ _____
la înalta tribună a marelui forum . printr-o pronunțată 

’ *............................ - - mosferă de lucru,
materialele 
te și luările 
vînt au purtat 
prenta exigenței și a res
ponsabilității, spirit im
primat cu 
de partidul 
secretarul 
tovarășul 
CEAUȘESCU, tuturor re
uniunilor de acest gen, 
în care analiza critică a 
activității urmărește, în 
primul rînd, descoperirea 
resurselor neutilizate, gă
sirea căilor concrete care 
să conducă la o îmbună
tățire substanțială a 
muncii.

în cuvîntul delegaților 
și-aut găsit ecoul o serie 
de aspecte centrale ale 
vieții sportive.

ale 
din 

avem privilegiul 
noua etapă de

al comuniștilor de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In cadrul am
plului program de acțiune pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înainta
re a României spre comunism, 
care se identifică cu programul 
electoral al Frontului Unității 
Socialiste pentru apropiatele ale
geri de deputați de la 9 martie, 
îi revin și mișcării sportive —• 
parte integrantă a Frontului Uni
tății Socialiste — înalte obligații 
pe planul formării multilaterale a 
omului nou, al creșterii unor ge
nerații de o mare robustețe fizi
că, și morală, apte să răspundă 
mărețelor comandamente politi
ce ale prezentului și viitorului 
luminos al națiunii noastre ro
mâne.

Avînd loc cu puțin timp înain
tea importantului eveniment poli
tic de la 9 martie, cu prilejul 
căruia milioanele de alegători îsi 
vor exprima încă o dată senti
mentele de aprobare entuziastă a 
documentelor Congresului al XI- 
lea, Conferința noastră, care prin 
delegații săi aleși reprezintă mi
lioane de sportivi și iubitori ai 
sportului din patria noastră, asi
gură conducerea partidului, perso
nal pe secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort, 
că vom c— ’ ----- ... _
îndeplini

Pentru 
tru toți 
tregul său activ obștesc nu poate 
exista o obligație mai mare și, în 
același timp, o mai înaltă onoare 
decît aceea de a fi 
activ, de nădejde, la 
mărețului edificiu 
pămîntul scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

face totul pentru a ne 
exemplar datoria.
mișcarea sportivă, pen- 

Iucrătorii săi, pentru în-

participant 
înălțarea 

comunist pe

(Text prescurtat)

neajunsurile existente, 
lipsurile care mai persis
tă, răminerile în urmă, 
fenomenele ce i-au frî
nat sau îi f rimează o 
dezvoltare mai rapidă, 
mai impetuoasă.

Se poate spune că in 
prima sa zi Conferința 
pe țară a mișcării spor
tive s-a caracterizat 

at- 
că 

prezenfa
de ou

am-

consecvență 
nostru, de 

său general, 
NICOLAE

A apărut pregnantă, ca 
un fir roșu, necesitatea 
imprimării unor cadențe 
mai susținute in înfăp
tuirea sarcinilor trasate 
mișcării sportive prin 
Hotărîrea de partid, care 
— în lumina Documente
lor istoricului Congres ol 
XI-lea al P.C.R., a 
Programului ți a Directi
velor — trebuie acordate 
la ritmul general de dez
voltare a tuturor dome
niilor vieții materiale ți 
spirituale din 'patria noas
tră. Acțiunile In favoarea 
ideii „Sportul pentru 
toți“ trebuie să abando
neze definitiv caracterul 
ocazional sau întimplător 
(pe care îl mai au pe 
alocuri), transformîndu-se 
intr-o realitate vie, în- 
tr-un fapt concret, coti
dian, intr-o obișnuință 
de viață pentru marea 
masă a populației, pen
tru întregul tineret. Spor
tul școlar ți universitar, 
din întreprinderi ți in
stituții, de la sate, edu
cația fizică ți activitățile 
de mișcare ale copiilor 
capătă in acest context 
o însemnătate sporită, dat 
fiind că, așa cum se a- 
rată in Programul parti
dului, cultura fizică fi

ale miș-

/Aspect din sala Conferinței

In fața panourilor care prezintă realizări 
cării sportive

sportul au menirea nobi
li de a contribui la întă
rirea sănătății tuturor 
cetățenilor, la ridicarea 
necontenită a capacității 
lor de muncă ți de crea
ție.

Fără îndoială că și per
spectivele performanței 
sportive românești i-au 
preocupat pe cei reuniți 
în acest important forum. 
Ideea centrală, care s-a 
impus în sala Conferin
ței, susținută ți de repre
zentanți iluștri ai arenei 
care au luat cuvîntul, a 
pledat cu căldură și con
vingere in favoarea par
ticipării directe-, persona
le, exigente și responsa
bile a sportivului la pro
cesul de pregătire. Fac
torul conștient, precum 
fi acela etic și moral în

perfecționarea 
în ridicarea 
au fost invocate in repe
tate rînduri, acreditin- 
du-se larg figura cam
pionului complet care nu 
poate fi sinonimă decit 
cu aceea a campionului- 
cetățean. Este, desigur, 
remarcabil și îmbucură
tor faptul că asemenea 
lucruri frămîntă masa 
sportivilor noștri fruntașii 
că ele sint aduse în dez
batere, că teza potrivit 
căreia munca este secre
tul și etalonul marii per
formanțe ciștigă tot mai 
mult teren.

sportivăi 
măiestrieii

Valeriu CHIOSE

Fotografii de : 
D. NEAGU 

și S. BAKCSY



Simbătâ și duminică, la Predeal ȘI TOTUȘI, CALENDARUL

Aceste ultime zile călduroase 
au perturbat desfășurarea calen
darului competițional intern la 
schi, impunînd amînarea citorva 
întreceri. în această situație se 
găsesc „Cupa Bucegilor* la co- 
borire pentru seniori, campiona
tul national de sărituri pentru ju
niori, precum și concursul inter
național de fond dotat cu „Cupa 
Poiana Brașov*. Totuși, prin efor
turi organizatorice intense, sîmbă- 
tă și duminică va avea loc la 
Predeal concursul republican al 
copiilor, la fond (sîmbătă) și să- 
rituri (duminică, de la ora 9).

Tot la Predeal vor avea loc în
trecerile din ultimele două zile 
ale „Spartachiadei militare de iar
nă".

In Postăvar, schiorii alpini ju
niori își vor disputa „Cupa 16 Fe
bruarie" într-o probă de slalom 
uriaș.

centre. IATA CÎȘTIGATORII : 
juniori (19 ani) : Emilian Pochiș- 
can (LES Predea!) ; juniori (17—ÎS 
ani) : Moise Gârbacea (LES) ; ju
niori (14—16 ani) : Ion Cimpoia 
(Rîșnov) ; copii (11—13 ani) : 
floria Oros (Sibiu); junioare (ÎS— 
19 ani) : Marcela Țeposu (LES) ; 
junioare (16—17 ani) : Elena Ce- 
posu (LES) ; junioare (13—15 ani) : 
Elena Lacușit (Brașovia) ; fetițe 
(10—12 ani) : Livia Ștefan (Sibiu), 
întrecerile de ștafetă au revenit 
sportivilor și sportivelor de la Li
ceul experimental de schi din Pre
deal, care au ocupat primul loc și 
în clasamentul general.

CAMPIONATELE DE SALA
ALE ATLEȚILOR SENIOR!

VERIFICARE

ir
I-a Izvorul Mureșului, peste 200 

de schiori fondiști s-au întrecut in 
Concursul republican al școlilor cu 
profil de schi din întreaga țară. 
Au fost prezenți sportivi din 12

De la Institutul Meteorologic (Servi
ciul prevederi de scurta durata) am a- 
flat, pentru iubitorii sporturilor de iarnă, 
grosimea 
toareie z

SPARTACHIADA
MILITARĂ
DE IARNA

PREDEAL, 13 (prin telefon), 
tapa finală a Spartachiadei mi
litare de iarnă a programat Una 
dintre cele mai frumoase probe 
ale sale, patrula, despre care se 
știe că este premergătoarea bia- 
tlonului, disciplină inclusă la 
Jocurile Olimpice și prevăzută cu 
campionate mondiale. Ca In fie
care an, patrula a prilejuit verifi
carea pregătirii specifice si spor
tive a militarilor particlpanți, din 
rîndul cărora s-au evidențiat la 
trageri componenții lotului Rod- 
na. în clasamentul pe echipe, pri
mele locuri au fost cucerite de 
loturile Dunărea (categoria I), 
Retezat (categoria a Il-a) și Rod- 
na (categoria a IlI-a). întrecerile 
s-au desfășurat în condiții organi
zatorice excelente, pe timp frumos 
și zăpadă bună.

Spartachiada militară continuă 
mîine (n. r. azi) cu proba de fond 
din cadrul triatlonului, sîmbătă 
cu proba de pluton și se încheie 
duminică cu ștafeta.

E-

Semenîc 
Tarea 
Paring 
Păltiniș 
Fundata 
Vîrful Omul

râtului de 
> montane

zăpadă în urrrWj-

119 cm Sinaia (1500) 36 cm
70 cm PredeaJ 47 cm
60 cm Rarău 64 cm
34 cm Iezer 27 cm
37 cm Vlâdeasa 20 cm
74 cm Băișoara 15 cm

Vremea nu ține seama de filele 
calendarului, frumoasele zile de 
mijloc de săptămînă fiind departe 
de ideea unui vîrf al sezonului 
competițional de iarnă. Și, totuși, 
calendarul are ultimul cuvînt — 
sîmbătă și duminică sala „23 Au- 
gust“ va găzdui ccl mai important 
concurs intern al indoor-ului, „na
ționalele" seniorilor, importantă 
verificare pentru „europene".

Luăm, așadar, drumul sălii pen
tru a afla ultimele amănunte. E 
liniște, o liniște neobișnuită și ne
firească. Știam că la orele mici 
sala aparține copiilor, începători
lor. Ritualul s-a schimbat însă în 
ultimele zile, pe pistă se află nu
mai atleți consacrați.

Liniștea e spartă la intervale 
regulate de zăngănitul halterelor. 
Zgomotoșii sînt aruncătorii de su
liță ai lui Alexandru Bizim, pen
tru care 
înseamnă 
gelea și 
la vară.

Facem 
cu sectorul de lungime. Pe bancă, 
antrenorii celor care în mod nor
mal vor ocupa toate locurile, pe 
podium în proba masculină, Nico-

concursurile de sală nu 
nimic. Ioana Pecec, Me- 

ceilalți vor concura abia

un tur al sălii. începem

Turneul masculin de volei al grupei I valorice

DINAMOVIȘTil IN DIFICULTATE
BAIA MARE (prin telefon, 

la corespondentul nostru). în 
la sporturilor din localitate a 
ceput primul turneu masculin 
volei al echipelor din grupa I 
lorică, 
întîlnit
Galați. Jocul a fost de bun nivel 
tehnic, cu faze spectaculoase 
cu palpitante inversiuni de situa
ții în 3 din cele 4 seturi. Steaua 
a dominat, în general, întîlnirea, 
cîștigînd cu 3—1 (—12, 7, 12, 15), 
însă gălățenii au.avut adesea mo
mente de joc de ridicată factură, 
care le-au permis remontări im
portante. Astfel, în setul 4, după

de 
Sa- 
în- 
de 

va
in meciul de debut s-au 
formațiile Steaua șl C.S.U.

și

• • •
si
13

ce Steaua a condus cu 6—0 
12—6, C.S.U. a egalat scorul la 
și chiar a luat conducerea în pre
lungiri (15—14), fiind la un pas de 
a schimba soarta meciului, 
remarcat : 
(Steaua),
(C.S.U.). Au arbitrat autoritar A. 
Constantin și Al. Dragomir (am
bii din București).

Cea de-a doua partidă, Dinamo 
—Explorări Baia Mare, 
desfășurare 
cursul a 
cinci de 
urmă a 
(-11, 13, 
Tutovan, 
Bagăian 
Arbitraj 
influența

S-au 
Juhasz, Cr. Ion, Pop 
Păduraru și Zugravu

lae Păcuraru și Mihai Zaharia, 
ultimul la primul sezon hivernal 
în care nu concurează. Păcuraru 
ne vorbește despre Tudorel 
sile. „Dacă va sări fără să 
lucească, rezultatul său va 
sura 7,60—7,65 m. Dacă va 
bine — 7,70—7,75 ni. Foarte 
— 7,80—7,85 ni. Este în mare 
gres, și-a îmbunătățit considera
bil viteza. Sper să fie la fel de 
„rău" ca de obicei, are mari șanse 
să cîștige primul titlu de cam
pion la seniori", (n. n. Tudorel 
este junior, el și Niculina Ilie, la 
înălțime, deținînd cele mal bune 
performanțe românești de se
niori ale sezonului de sală). Za
haria își pune speranțe în Ștefan 
Lăzărescu, de la care așteaptă să
rituri în jur de 7,70—7,75 m., dar 
nu-1 consideră dinainte 
celălalt elev 
Dumitru Iordache, deși 
întrerupt o perioadă pregătirea 
din cauza.unei întinderi.

Și Carol Corbu a stat o săptă- 
mînă în casă, bâala la modă, gri
pa, neocolind un vicecampion eu
ropean la triplusalt. A reluat de 
cîteva zile antrenamentele, dar 
acum are febră musculară și_ nu 
s-a hotă rit dacă va sări. „Păcat, 
eram in formă foarte bună — loan 
Soter va adăuga „formă de re
cord mondial" — sărisem cu elan 
de 9 pași 15,60 m. Mai mult de- 
cît în vara Iui 1972, inainte de 
J.O., cea mai bună perioadă a 
mea". Tot Soter ne va spune, mai 
apoi, că Corbu va concura cu si
guranță, chiar dacă nu va face 
șase sărituri. Și tot Soter ne va 
mărturisi, cu o înflăcărare sur
prinzătoare la un om îndeobște 
ponderat, speranțele pe care și le 
pune în Erwin Sebestyen, record
manul probelor de garduri înalte, 
îi reproducem cuvintele : „Erwin 
este tipul campionului. Talent 
uriaș — aș îndrăzni să afirm : cel

PENTRU C. E

ERWIN SEBESTYENînvins pe 
ăl său, ambițiosul 

acesta a mai mare pe care l-a avut atle
tismul nostru masculin — plus o 
inteligență de... psiholog (n.n. Se- 
bestyen este 
va lipsi de 
tovvice".

In cercul 
„grei" ai lui

psiholog). Nu cred că 
pe podium la Ka-

de aruncări, cei doi 
Dan Serafim. Marin 

Iordan a doborît cu puțin timp 
în urmă cel mai vechi și mai lip
sit de glorie record atletic de 
sală al țării, aruneînd 18,09 m. 
Apoi, la Budapesta, a realizat ceea 
ce se dovedise imposibil în ulti
mii 15 ani pentru toți aruncătorii 
de greutate români, cîștigînd un 
concurs internațional. Ascensiu
nea lui Iordan e, poate, lentă, ne- 
spectaculoasă, dar e sigură și — 
mai ales — naturală. Gheorghe 
Crăciunescu are 21 de ani, 204 
centimetri și 104 kg; Săptămînă 
trecută a aruncat 15,57 m. Acum 
doi ani intra prima oară în sală, 
împingea bila la vreo 10—11 me
tri. Rîdeau toți de el. La vară, 
ne spune antrenorul său, va 
arunca 17 metri...

VI. MORARU

•, a' avut o 
dramatică, pe par- 

două ore și treizeci și 
minute de joc. Pînă la 
cîștigat Dinamo cu 3—2 
—13, 10, 3). Remarcați : 

Udișteanu (Dinamo), 
și Stancu (Explorări), 
cu greșeli, fără însă a 
rezultatul: D. Rădulescu 

—N. Găleseanu. (I. MARINESCU)

sfîrșitul acestei săptămînî. O. Resler, E. 
Aimer, Daniela Georgescu și Anca Geor
gescu vor participa la concursul de la 
Budapesta, iar C. Mandache, A. Ursu, 
“ “ ’ “ Vrînceanu la concursul da

(Polonia).

FEBRUA 
Rapid 

16 fe- 
tradițio- 

______  ___  _______  ____ buni < 
leți seniori și juniori din Capitală, 
trecerile vor avea loc p® Stadionul 
neretului, începînd de la ora 10.

DACrutT IN ETAPA A 18-A A Dk 
DAOCritl V1ZIEI B au fost înregis
trate următoarele rezultate : masculin : 
C.S.M. Reșița-Voința Timișoara 89—110 
(42-52), A.S.A. Bacău-Știința Ploiești 
120-114 (58-47), C.S.U. Pitești-C.S.M. lași 
83-59 (39-24), A.S.U. Sibiu-C.S.U Brașov 
80-61 (44—37), Electrica Fieni — Voin
ța Botoșani 96—64 (48—33), Știința
Mediaș-Universitatea Craiova 108-90 
(33—49, 79—79), Mine-Energie București- 
Automatica București 58—67 (28-30), Vo
ința București-P.T.T. 74-73 (41-35) ; fe
minin : Știința Constanța-Sânâtatea
Ploiești 88—36 (35—19), Tomistext Con- 
stanța-C.S.M. lași 72—49 (37—29), Știința 
Sf. Gheorghe-Universitatea Craiova 78—43 
(37-19), Arhitectura-P.T.T. 72-51 (36-24).
Voința Brașov-Voința Tg. Mureș 72—27 
(36-16), Știința Mediaș-Voința Oradea 
54-51 (31—32). Rezultatele au fost trans
mise de corespondenții : Z. Rîșnoveanu, 
P. Dumitrescu, N. Tokacek, Gh. Briotâ, 
G. Tămaș, P. Arcan, G. Ciorăscu, 1. Io- 
nescu, I. Popescu și I. lancu.

TKIZYT DOUA GRUPURI DE SPOR- 
UNUI TIVI ROMANI iau startul în 
cadrul unor concursuri internaționale la

ATLETISM RIE. Clubul 
București organizează duminică 
bruarie cea de a 26-a ediție a 
naiului cros rezervat celor mai

ACTUALITĂȚI

Finalele campionatului republican de judo la juniori

O COMPETIȚIE DE REAL SUCCES

PE MICUL ECRAN

aț
in- 
Tfc

E. Pop și R. 
la Bydgoszcz

Dk HOCHEI

DIN PATINAJ VITEZA

Simbătâ 15 februarie : ora 16,35 
- Rugby : Țara Galilor-Anglia
(turneul celor cinci națiuni) 
Transmisiune directă de la Car
diff ; ora 21,50 — Scrimă : selec- 
țiuni înregistrate din întilnirea 
feminină de floretă Romă ni a- 
ft.F.G.

Duminică 16 februarie : ora 
18.00 . — Handbal feminin :
România-R.F.G. (meci de califi
care pentru turneul final al cam
pionatului mondial). Transmisiune 
directă de la Pitești.

ECHIPA REPREZENTATIVA 
DE JUNIORI a țării noas

tre va susține sîmbătă și duminică pe 
patinoarul 23 August din București două 
partide în compania formației similare 
a Ungariei. Meciurile încep la ora 18 O 
LA POIANA BRAȘOV se dispută cam
pionatul Diviziei B la care iau parte 10 
echipe împărțite in două serii. Cîteva 
rezultate : Liceul Miercurea Ciuc — Co
merțul Tg. Secuiesc 10—0, Tractorul Bra
șov — Șc. sp. Odorhei 8—4, Metalul Ră
dăuți — Șc. sp. Gheorgheni 6—2, Unirea 
Sf. Gheorghe — C. S. Școlarul București 
7—2, Tractorul — Comerțul 43—1 (I I)

D/*\l ECHIPA naționala a iugo- 
rULU SLAVIEI a confirmat partici
parea la turneul internațional „Cupa 
orașului București**, programat între 20 și 
24 mai. In afara acestei formații și-a mal 
anunțat participarea prima reprezenta
tivă a Olandei • AU CONTINUA! în
trecerile campionatului municipal. Re
zultate : JUNIORI MARI : Rapid-Progre- 
sul 9—7 ; Șc. sp. 1-Școlarul 6-6 ; Șc. sp. 
2-Dinamo 6—3 ; Copii : Școlarul-Șc. sp. 2 
2—1 ; Progresul-Rapid 4—3 ; Dinamo-Șc. 
sp. 1 4—1. La sfîrșitul întrecerilor toți ju
cătorii din echipele de juniori au par
curs distanța de 100 m în cadrul probe
lor periodice de control. Rezultatele au 
fost în general slabe. 32 de poloiști au 
înotat distanța în 62,0-70,0 sec. 18 în 1 :10,0— 
1:15,0, iar alți 5 în 1:15,0—1:20,0. Cel 
mai rapid : Șerban Angelescu (Șc. sp. 2) 
100 m în 62,0.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
„PRIETENIA"

Marți a plecat la Berlin lotul patina
torilor români care va participa la tra
diționalul concurs internațional „Prie
tenia'*, programat în capitala R. D. Ger
mane, în zilele de 14—16 februarie. Din 
lotul juniorilor români fac parte, printre 
alții, Gh. Pirv, dublu campion republi
can, A. Varga, Agnes Rusz și Eva Mol
nar.
REPROGRAMAREA UNOR COMPETIȚII
F.R.P. a reprogramat următoarele com

petiții, care nu s-au disputat din cauza 
timpului nefavorabil : campionatul re
publican de poliatlon al seniorilor, 
„Cupa României** pentru seniori și ju
niori II și „Cupa F.R.P.**, rezervată Ju
niorilor | și copiilor, toate între 15—23 
februarie la M. Ciuc sau Tușnad.

CONCURS POPULAR LA TUȘNAD
Pe pista lacului Ciucaș din stațiunea 

Tușnad, asociația sportivă Șoimii din lo
calitate a organizat un reușit concurs 
popular, la care s-au întrecut peste 40 
de patinatori, între 4 și 17 ani, sub în
drumarea instructorului voluntar N. Toth.

Cea de-a V-a ediție a camcio- 
natului republican de judo rezer
vat echipelor de juniori (mari șl 
mici) și-a încheiat „conturile" 
odată cu desfășurarea finalelor, ce 
au avut loc, zilele trecute, la Pi
tești. Competiția finală — la care 
ne-am propus să ne referim în a- 
ceste rînduri — a constituit un 
Drilej de satisfacție pe multiple 
planuri, determinîndu-ne s-o apre
ciem ca un real succes.

Mai întîi, trebuie să subliniem 
că aproape toate echipele s-au 
prezentat bine pregătite. Dintre 
acestea se cuvin a fi evidențiate 
Șc. sp. Miercurea Ciuc (antrenor 
Iosif Gali), Șc. sp. Unirea Iași 
(Constantin Bordea), Dinamo Bra
șov (Alexandru Vasile) și Șc. sp. 
Energia București (Ilie Gheorghe 
și Sorin Arjoca), echipe de ju
niori mari, Șc. sp. 1 București 
(Cristian Pavelescu și Ilie Mari
nescu), Rapid Arad (Mihai Botez) 
și Metalul Roman (Vasile Șerban), 
formații de juniori mici. Apoi, 
nivelul tehnic, la care s-au situat 
mulți dintre judoka echipelor fi
naliste, constituie un alt motiv 
de satisfacție. Viorel Kăuț (Șc. 
sp. Energia), Toma Mihalache 
(Șc. sp. Unirea Iași), Ferentz 
Laszlo (Dinamo Brașov), Iosif 
Szakacs (Șc. sp. Miercurea Ciuc) 
ș. a. sînt exemple care atestă evi-

dentul progres tehnico-tactic al 
tinerelor speranțe. Finalizînd pro
cedee de luptă dintre cele mai 
eficiente, ei au obținut marea ma
joritate a victoriilor înainte de 
limită, prin spectaculoase ippon- 
uri.

Principalul atu al reușitei uno
ra dintre echipe, îndeosebi al noi
lor campioane, n-a mai fost, spre 
deosebire de alte ediții, valoarea 
unuia sau a doi dintre concurenții 
lor. De astă dată, succesul a fost 
posibil numai datorită omogeni
tății formațiilor aliniate. Fosta 
campioană si cîștigătoare a altor 
două ediții (în total trei din 4 
cîte avuseseră loc), Șc. sp. Unirea 
Iași, n-a putut reintra în posesia 
unui nou titlu republican avînd 
acum în echipă doar la o singură 
categorie un judoka de valoare, 
iar ia celelalte patru juniori cu 
posibilități deocamdată mult mai 
mici.

în sfîrșit, deși în dispută se a- 
flau mult rîvnitele tricouri de 
campioni ai țării, arbitrajele n-au 
mai fost contestate de unii spor
tivi și antrenori. M.
Donciu, C. Isac, Gh. 
P. Cojocarii (toți din 
sînt doar cîțiva dintre 
vidențiați.

Platon, FI. 
Mazilu și 
București) 
arbitrii e-

Costin CHIRIAC

CIRCUITUL DE - TENIS AL ROMÂNIEI
mimv IN VEDEREA CAMPIONA-
KUUDI TULUI EUROPEAN DE
JUNIORI-F.I.R.A., care va avea loc în 
Spania, la Madrid (26—30 martie), du
minică, pe Stadionul Tineretului, înce
pînd de la ora 11, se va desfășura un 
meci de pregătire al juniorilor bucu- 
reșteni. Ei vor juca în compania divizio
narei A Constructorul Buzău, juniorii din 
echipele provinciale, apti de a fi selec
ționați, vor ft' testați în cursul lunii mar

tie.

HUNEDOARA, 13 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). Joi, 
în sala clubului sportiv Construc
torul din localitate, au continuat 
întrecerile la dublu 
„Circuitului de tenis 
ei". Reuniunea, care 
de un frumos succes, 
semifinaliștii. ~ 
spectaculoase, de un bun nivel 
tehnic, favoriții cîștigînd fără e- 
moții.

din cadrul 
al Români- 
s-a bucurat 
a desemnat 

Partidele au fost 
de un

Iată rezultatele : Ilărădău, Ci
vici — Kerekeș, Almăjan 6—2, 
6—3 ; Sotiriu, Mureșan au cîștigat 
în fața cuplului Varga, Sântei 
prin neprezentarea acestui din

urmă jucător ; Marcu, Tăbăraș — 
Nemeș, Popovici 6—4, 6—0.

Astăzi, se vor disputa semifina
lele, iar sîmbătă finalele. (I. 
VLAD).

• Azi, în sala ,.23 August", începe 
dubla întîlnire internațională de ju
niori România — Cehoslovacia. Pri
mele două reuniuni sînt programate 
pentru orele 9,30 și 16.

SE REIAU ÎNTRECERILE DIVIZIEI A LA POPICE

A ÎNCEPUT 5, CUPA 16 FEBRUARIE"

S-a încheiat pauza competițională 
în sportul popicelor. începînd de 
mîine se reiau întrecerile campiona
tului Diviziei A, confruntare la care 
participă 20 de echipe feminine și 
tot atitea masculine.

Chiar Gin prima etapă, returul 
programează Jocuri interesante, prin
tre care nu mai puțin de trei derby-

uri. în București, de pildă, se vor 
întîlni două dintre fruntașele seriei 
Sud, Rapid (locul I) și Voința, pe 
arena celeia din urmă. La Galați 
formația campioană, Constructorul, 
va primi replica Voinței București, 
locul I în seria Sud — masculin. O 
altă partidă de mare atracție va fi 
cea de la Baia Mare, unde Minerul, 
revelația turului, ocupanta locului II 
în seria Nord masculin, va juca cu 
C.F.R. Timișoara, echipă care după 
ultimu1 meji din toamnă a urcat pe 
locul al treilea în clasament.

înaintea 
fruntașe 
FEMININ 
București 
16 p„ 3. 
seria 
16 
3.

După terminarea tururilor de 
calificări, la care au luat parte 
61 de jucători, au îrtceput între
cerile pentru desemnarea cîștigă- 
torului „Cupei 16 Februarie" la 
tenis. Pe tablou sînt înscriși 32 
de sportivi.

în primul tur nu s-au produs 
surprize, astfel că favoriții s-au 
impus de la început.

Rezultate din turul I : A. Viziru 
(Cuprom Baia Mare) — V. Tomes- 
cu (Steaua) 5—6, 6—3, 6—0, T.
Frunză (Progresul) — D. Bucăta- 
ru (Tenis-club București) 6—4, 
6—1, V. Dumbravă (Steaua) — I. 
Geantă (Progresul) 6—3, 6—3, R. 
Opreanu (T.C.B.) — E. Pană (Tot

înainte) 6—4, 4—6, 6—4, C. Fețca- 
nu (T.C.B.) — A. Dragomir (Pe
trolistul Cîmpina) 
Rusen (Progresul) 
traseu ~'
6—3, I, 
te (C.S.U.
6—5, 6—5,
Cîmpina)
6—4, 6—4,
București) 
inte) 4—6,
(C.S.U. Constr.) 
(Progresul) 6—3, 
(Progresul) — L. Vîrgolici 
greșul) 6—1, 6—1. întrecerile 
tinuă în sala Steaua. (S.
NESCU).

6—0, 6—4, I.
— A. Dumi- 

(Dinamo . București) 6—2, 
. Barbu (T.C.B.) — A. Leon- 

Cpnstrucții București) 
M. Bondoc (Petrolistul 
— I. Mancaș (T.C.B.) 

FI. Manea
— S. Zancu (Tot îna- 
6—3, 7—5, ’

- I.
6—3,

reînceperii campionatului, 
sînt următoarele echipe :
— seria Sud : 1. Kapid

2. Gloria București 
București 12 p. ;

Voința Tg. Mureș
Cluj-Napoca 12 p„
12 p. ; MASCULIN

16 p„
Voința

Nord : 1.
Voința 
Reșița . .

Sud : 1. Voința București 
Constructorul Galați 

Cîmpina 12 p. ; a 
Progresul Oradea 14

(Dinamo

P-, 2.
C.S.M. 
seria 
p., 2.
Flacăra

1.

A.

16
3.
Nord :
2. Minerul Baia Mare 12 p., 3.
Timișoara 12 p.

12 p.,
seria

-1 P-,
C.F.R.

Mitrache
1ovăneseu 
M. Kobu 

(Pro- 
con-
IO-



TINERII ANTRENORI
Șl MAREA LOR OBLIGAȚIE

Asupra rolului pe care antre
norii, element de bază al activi
tății fotbalistice, îl au în desfășu
rarea întregii vieți a acestei ra
muri sportive nu mai e nevoie să 
insistăm. în cele ce urmează do
rim să amintim cîte ceva despre 
modul cum se succed generațiile 
de tehnicieni la nivelul perfor
manței și, mai cu seamă, despre 
datoria pe care noii veniți în 
grupul antrenorilor fruntași, plu
tonul celor tineri, o au față de 
profesia alesă, care e mal mult 
decît o profesie.

La direcțiile tehnice ale forma
țiilor de A și B întîlnim trei ca
tegorii de tehnicieni i e, mai In- 
tîi. aceea a antrenorilor reputați, 
cu vechi și recunoscute merite în 
fotbalul nostru ; vine apoi pluto
nul tehnicienilor în plină maturi
tate, pentru ca grupul celor mai 
proaspeți antrenori ai fotbalului 
să încheie această enumerare pe 
categorii de vîrstă și ani de ac
tivitate. Angelo Niculescu, Ilie 
Oană, Constantin Teașcă îi repre
zintă astăzi pe consacrați, pe teh
nicienii reputați ai fotbalului nos
tru, prezenți mai departe în Hnia 
întîi a meseriei, într-o neîntre
ruptă activitate competițională de 
performanță. în grupul, numeros, 
al maturilor, al tehnicienilor cere 
au cunoscut unele frumoase reu
șite și luptă spre deplina consa
crare. îi aflăm, printre alții, pe 
D. Nicolae-Nicușor, Titus Ozon, 
Constantin Cernăianu, Victor Stăn- 
culescu, Nicolae Proca, Tiberiu 
Bone Ștefan Onisie, Gheorghe 
Ola etc. Acest pluton, înglobînd 
pe antrenorii în plină putere, cu 
ani suficienți de experiență în ca
litate de conducători principali ai 
formațiilor de A sau de B, trebuie 
să dea fotbalului nostru întregul 
echilibru și constanța pe care în
săși vîrsta celor ce alcătuiesc gru
pa de care pomenim o presupune.

Dar, dacă cei citați mai sus 
— și nu avem de fel pretenția de 
a fi epuizat toate exemplele cate
goriilor — și-au precizat o pozi
ție în peisajul fotbalului nostru, 
apoi grupa celor tineri și foarte 
tineri se prezintă cu mari și esen
țiale obligații. Mai cu seamă că, 
aproape fără excepție, cel ce com
pun acest eșalon al „juniorilor" 
antrenoratului românesc sînt foști 
fotbaliști de renume și valoare. 
Vom cita, în treacăt, numele unor 
actuali antrenori principali din 
cele două eșaloane : Liviu Coman, 
Vasile Băluțiu, Ion Ionescu, Ema- 
noil Ilașoti, Florin Halagian,

PREGĂTIRI
ȘTIINTA BACĂU SPERA SĂ SCAPE 

DE ZONA RETROGRADĂRII
Cîteva vești despre echipa stu

denților din Bacău nl le-a dat 
Grigore Olteanu, vicepreședinte 
al clubului. Echipa Știința Ba
cău a efectuat un stagiu de pre
gătire pe perioada vacanței (10— 
25 ianuarie) în stațiunea Lacul 
Roșu, după care a revenit în lo
calitate, unde a susținut și prime
le meciuri de verificare. Studen
ții au jucat cu Partizanul Bacău 
(scor 2—1), cu Letea Bacău (2—0) 
și, în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, cu Energia (2—0). Printre vi
itoarele adversare se numără C. 
S. Botoșani, C.F.R. Pașcani, Cea
hlăul Piatra Neamț. Lotul, pregă
tit de antrenorul Grigore Sichi- 
tiu, cuprinde pe toți jucătorii ca
re au evoluat în toamnă, la care 
s-a adăugat mijlocașul Tudose, de 
la Energia.

MINERUL MOLDOVA NOUA 
iȘI VERIFICA FORȚELE

Fotbaliștii de la Minerul Mol
dova Nouă și-au reluat pregăti
rile la 6 ianuarie, sub conducerea 
antrenorilor prof. M. Străinescu 
și ing. B. Frank. în perioada 20 
—30 ianuarie, echipa a efectuat o 
pregătire comună în stațiunea Fe
lix. în următoarele meciuri de 
verificare, Minerul va întîlnl pe 
F.C.M. Reșița, Metalul Drobeta Tr, 
Severin, Minerul Anina, Politeh
nica Timișoara. (P. ȘIMANDAN 
— coresp.)

BOGAT PROGRAM DE AMICALE 
PENTRU CONSTRUCTORUL ARAD
Divizionara C Constructorul A- 

rad și-a început bogatul său pro
gram de partide amicale, lntllnind 
divizionara B Rapid Arad, de care 
a dispus cu 2—0. In continuare 
„constructorii* vor întîlnl pe Re
colta Salonta, Gloria Ineu, Con
structorul Timișoara, Strungul A- 
rad, Rapid Arad (încă de două 
ori) și echipa suedeză I. K. A. 
Bergandi.

înaintea deschiderii sezonului oficial, reuniunea
In ziua de 28 februarie, ora 10 

dimineața, la sediul federației 
de specialitate, va avea loc 
a doua reuniune din acest an 
a Colegiului divizionar A. A- 
cest organism consultativ are 
înscrise pe agenda sa de lu
cru o serie de probleme ac
tuale din fotbalul nostru. Este

Gheorghe Staicu, Adalbert Maroși, 
Gheorghe Constantin, Paul Popes
cu, Viorel Mateianu, Anton Pu- 
blik. Ion Motroc, Nicolae Oaidă, 
Constantin Ștefan, Ladislau Vlad 
etc. — subliniem că ordinea e 
absolut întîmplătoare — tehnicieni 
aflațl pe prima porțiune « activi
tății lor. Unii dintre ei au șl tre
cut In palmaresul antrenoratului 
succese pe care alți tehnicieni 
le-au repurtat după ani șl ani 
de meserie. E cazul lui Gheorghe 
Staicu sau Ion Motroc, care au 
obținut promovarea de la B la A 
cu echipele pe care le conduc 
sau ie conduceau. Alții dovedesc 
tact, răbdare, perseverență, mare 
dorință de a se instrui, de a gră
bi progresul formațiilor pe care 
le au In grijă. Este de dorit ca, 
în bloc, acest grup al tinereții să 
manifeste asemenea atitudini și 
tendințe. Așa cum se socotește ca 
binefăcătoare infuzia de tinerețe a 
unei formații, tot așa trebuie să 
vorbim despre suflul de vioiciune 
și energie, de elan și ambiție pe 
care „echipa** celor mai tineri teh
nicieni ai fotbalului nostru tre
buie să-l aducă pretutindeni unde 
activează.

Am socotit că acesta este un 
subiect de actualitate acum, cînd 
Conferința federației de speciali
tate a discutat pe larg proble
mele de perspectivă ale fotbalului 
nostru, acum clnd deschiderea se
zonului de primăvară se apropie 
cu pași repezi.

Eftimie IONESCU

MECIURI AMICALE
• TURNEU IN TREI LA BU

ZĂU. Divizionara B Gloria a or
ganizat un turneu în trei, cu 
jocuri a cîte o repriză de 45 de 
minute. Rezultatele au fost urmă
toarele : Gloria — Metalul Mija 
2—0; Oltul Sf. Gheorghe — Me
talul 1—0; Gloria — Oltul 3—0 
(L STÂNESCU — coresp.)

• „CUPA SILVIU PLOEȘTEA- 
NU“. Rezultate obținute în cadrul 
celei de a treia etape i Nitramo- 
nia Făgăraș — Steagul roșu (ti- 
neret-speranțe) 5—0 (2—0) ; C.S.U. 
Brașov — Chimia Or. Victoria 0—0; 
Măgura Codlea — Carpați Bra
șov 3—I (1—1) ; Precizia Săcele — 
Metrom Brașov 2—3 (1—2) ; 
LC.I.M. Brasov — Torpedo Zăr- 
nești 0—0. în clasamentele celor 
două serii conduc, cu cîte 6 punc
te, Nitramonia (seria I) și Metrom 
(seria a Il-a).
• CORVTNUL HUNEDOARA — 

BOTEV VRAȚA 0—2 (0—1). Timp 
excelent la Hunedoara joi după- 
amlază, aproximativ 5 000 de spec
tatori, joc de bună factură teh
nică. Oaspeții au clștigat pe de
plin meritat, prin golurile marca
te de Kamenov (min. 30) și Ku- 
nuski (min. 65). Duminică, Botev 
Vrața va evolua la Reșița, In com
pania divizionarei A din localita
te. (loan VLAD-coresp. județean).

• C. S. HRGOVIȘTE — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 1—1 (0—1). 
Partidă spectaculoasă, cu foarte 
multe faze „fierbinți* la ambele 
porțl. Brașovenii au deschis sco
rul prin Radu (min. 25). Tlrgoviș- 
tenii au egalat, in repriza secun
dă, prin Harapu (min. 49). In 
min. 60, Șerbănoiu a ratat un pe
nalty. Steagul roșu i Adamache — 
Hîrlab, Mihăileacu, Pescaru, Ma- 
teescu — Șerbănoiu, Cadar, Niță 
— Iambor, Ghergheli, Radu. Au 
mai jucat, după pauză, Micloș, 
Rusa ți Clipa. (M. AVANU-cores- 
pondent județean)

ALTE REZULTATE
» TRACTORUL BRAȘOV — PE- 

TKOI.Ul, PLOIEȘTI 3—1 (3—0) a IN
DUSTRIA SIRMEI C. TUKZII — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—# (0—0) « C.S.
TIRGOVIȘTE — RAFINAKIA CIM- 
PINA 8—2 (S—O» • S.C. TULCEA — 
C.S.U. GALATI •—3 (0—1) ■ POLI
TEHNICA IAȘI — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ t—« (1—0) • OLIMPIA RM. 
SĂRAT — F.C. GALATI 1—0 (0—0).

TURNEUL ECHIPEI 
STEAUA IN LIBAN
BEIRUT, 13 (Agerpres) — Echipa 

de fotbal Steaua București șl-a în
ceput turneul In Liban, invingînd cu 
scorul de 1—a (0—0) echipa Nejmeh 
aflată pe primul toc in campionatul 
de fotbal libanez. Unicul gol al parti
dei a fost Înscris de Dumitru în min. 
Țț._ La med au asistat 10 000 de spec
tatori.

In continuare. Steaua' lntllnește 
pe cea de-a doua clasată. Racing 
Club Beirut, de mal multe ori cam
pioană. care este antrenată de clțlva 
ani de fostul international român Ion 
Bogdhn.

vorba de definitivarea unor pro
puneri privind revitallzare-a .cam
pionatului de tînenet-aperanțe, e~ 
țalon competițlonal care nu a dat 
pretutindeni rezultatele scontate, 
pe măsura investițiilor făcute 
pînă In prezent. Tot în această 
țedjnță se vor prezenta concluziile

După prima manșă a testului Cooper

REZULTATE SATISFĂCĂTOARE, 
DAR Șl MULȚI ABSENȚI Șl „CORIJENȚI

în perioada 31 ianuarie — 9 fe
bruarie, cele 18 echipe din pri
mul eșalon divizionar au fost su
puse — în conformitate cu indi
cațiile tehnico-metodice ale cole
giului central al antrenorilor pen
tru returul actualei ediții de cam
pionat — la prima verificare a 
stadiului de pregătire fizică ge
nerală cu ajutorul testului Coo
per (realizarea distanței de 3 200 
m în 12 minute de alergare). Ac
țiunea aceasta, organizată prin 
'grija secției de fotbal a C.M.E.F.S. 
București și a comisiilor de fotbal 
județene în raza cărora activează 
formațiile noastre divizionare A, 
s-a încheiat cu rezultate care pot 
fi considerate, în ansamblu, ca 
satisfăcătoare. Testarea a scos 
în evidență faptul că unele echi
pe, ca de pildă Steaua, Dinamo, 
F.C.M. Reșița, U.T.A. s-au situat, 
prin calitatea muncii desfășurată 
în această perioadă, la un nivel 
superior de instruire. La polul o- 
pus unor asemenea aprecieri, cu 
o comportare sub așteptări în ra
port cu pretențiile etapei respec
tive de pregătire, se înscriu for
mații ca F. C. Galați, F. C. Argeș 
și Universitatea Cluj-Napoca.

Bilanțul general, cifric, al man
șei de iarnă a testului Cooper 
(manșa a doua este programată 
înaintea turului ediției de cam
pionat 1975—1976) se prezintă ast
fel : dintr-un număr de 540 de ju
cători (componenți ai loturilor A 
și de tineret — speranțe) au fost 
prezenți la „examen “ 503, din rîn- 
dul cărora 44 nu au îndeplinit 
norma obligatorie de trecere. De 
precizat că 8 dintre „corijenți" și 
anume G. Sandu (Dinamo), Iva- 
nici (A.S.A.), Ciocian (St. roșu), 
Uifăleanu (,,U“ Cluj-Napoca),

Radu Nunweiller (Dinamo) și Dumitru Teleșpan (Chimia Rm. Vîlcea), 
doi jucători din generații diferite, au obținut rezultate foarte bune la 
testul Cooper

CONSFĂTUIRILE ARBITRILOR DIVIZIONARI B SI C»
Șl UNELE CERINȚE DE STRICTA ACTUALITATE

Cum reluarea sezonului compe- 
tițional este, acum, atît de aproa
pe — pentru divizionarele A au 
mai rămas doar două săptămîni 
pînă la ziua startului —e și fi
resc ca și activitatea arbitrilor să 
se intensifice în această perioa
dă. în zilele de 22—23 februarie, 
la București, se vor reuni într-o 
consfătuire de lucru, pentru in
struire și schimb de experiență, 
cei 38 de membri ai lotului A. 
Mai înainte însă, adică Ia sfârși
tul acestei săptămîni — sîmbătă 
și duminică — la București, Cluj- 
Napoca, Focșani, Sibiu și Craio
va vor avea loc consfătuirile ar
bitrilor divizionari din loturile B 
și C. Se vor reuni, cu acest pri
lej, aproape 600 cavaleri ai fluie
rului, adică majoritatea celor ce 
conduc meciurile la cele trei eșa
loane ale fotbalului nostru. Iată, 
de altfel, județele reprezentate 
și numărul arbitrilor din fiecare i 
la BUCUREȘTI : participă arbi
trii din județele Constanța (18 
arbitri), Dîmbovița (6), Ialomița 
(5), Ilfov (15), Prahova (18), 
Teleorman (8), Tulcea (3) și 
municipiul București (103) ; SI
BIU : Alba (7), Brașov (23),

COLEGIULUI DIVIZIONAR A
asupra felului cum s-au desfășu
rat testele obligatorii date de ju
cătorii primei divizii. In sfîrșit, 

’tot cu acest prilej, reprezentanții 
secțiilor de fotbal își vor da a- 
cordul asupra arbitrilor primelor 
patru etape de ‘ campionat, acord 
pe care federația îl va ratifica.

u

Lupulescu (F. C. Galați), Ivan, M. 
Popescu și N. Radu (F, C. Argeș) 
nici n-au terminat alergarea în 
timpul prevăzut, abandonînd după 
parcurgerea unor distanțe nesem
nificative. Comportarea acestora, 
regretabilă, trădează nu numai 
lipsuri flagrante în pregătirea fi
zică, ci și-carențe sub raport mo- 
ral-volitiv. Aceeași observație 
poate fi făcută și în ce privește 
restul fotbaliștilor care nu au a- 
coperit distanța de 3200 de metri 
în 12 minute. Iată numele aces
tora ; Iamandi (Dinarfio) ; Roșu,
Petreanu, Tuță (Sportul stud.) ;
Sameș, Greaca, I. Marin, Arotă- 
riței (Steaua) ; Gligore, Naghi,
Pintea (A.S.A.) ; D. Popescu, Ol
teanu, Zamfir, C. Radu, Vespescu, 
C. Popa, Cososchi (F. C- Argeș) ; 
Căprioru, Nestorovici, Vasilescu,. 
G. Uțu (F.C.M, Reșița) ț Rusu 
(Jiul) ; Voinea, Arnăut, Crîngașu 
(Politehnica Timișoara) ; Suciu, 
Coca, Ștefănescu, Cojocaru, Ma- 
niuțiu („U“ Cluj-Napoca) ; Stoi
ca (Chimia Rm. Vîlcea) ; Filip, 
Patrichi, Anghe] și Pantazis 
(F. C. Galați).

Față de această situație, F.R.F. 
a luat măsura ca toți cei 44 „res- 
tanțieri" ca și cei care au absen
tat de la prima testare să fie pro
gramați Ia o verificare suplimen
tară în ziua de 25 februarie la 
București. Colegiul central al an
trenorilor atrage din nou atenția 
tuturor jucătorilor și antrenorilor 
că neîndeplinirea haremurilor 
prevăzute pentru verificarea pre
gătirii fizice generale va fi nu nu
mai penalizată, ci — așa cum s-a 
mai anunțat — se va solda cu 
interdicția celor în cauză de a 
participa la meciurile din returul 
acestui campionat.

Covasna (4), Harghita (7), Hune
doara (15), Vîlcea (14) și Sibiu 
(22) ; FOCȘANI : Botoșani (3), 
Brăila (11), Buzău (11), Galați (15), 
Iași (18), Neamț (13), Suceava (8), 
Vaslui (10), Bacău (20) si Vrancea 
(10) ; CLUJ-NAPOCA : Arad (16), 
Bihor (16), Bistrița-Năsăud (6), 
Maramureș (13), Mureș (18), Satu 
Mare (8), Sălaj (4) și Cluj (21) ; 
CRAIOVA : Argeș (14), Caraș-Se- 
verin (14), Gorj (7), Mehedinți (7), 
Olt (5), Timiș (20) și Dolj (19). 
Avînd în față acest tablou de par
ticipări, care, în general, e direct 
proporțional cu dezvoltarea fot
balului de pe aria județelor res
pective, se cuvine, deci, a atribui 
acestor acțiuni cea mai mare a- 
tenție. Fapt îmbucurător, forurile 
centrale responsabile cu această 
activitate vor fi reprezentate de 
cadrele sale cele mai autorizate. 
Din partea conducerii federației 
vor participa tovarășii Tudor Va
sile, I. Alexandrescu, FI. Tănăses- 
cu, M. Sămăreanu, iar din partea 
Colegiului central al arbitrilor S. 
Mindreș, C. Ghemigean, Gh. Li- 
mona, C. Manușaride, V. Pădu- 
reanu, V. Dumitrescu, C. Bărbu- 
lescu, arbitri cunoscuți, astăzi în 
conducerea forului de resort, P. 
Tătar, secretarul colegiului ș.a.

Discutarea arbitrajelor din tu
rul campionatelor, a anumitor pa
ragrafe ale regulamentului de joc, 
aducerea la cunoștință a indica
țiilor Colegiului central privind 
sezonul de primăvară vor crea, 
fără îndoială, un cadru corespun
zător unui util schimb de expe
riență, menit să aducă așteptata 
îmbunătățire a nivelului general 
al arbitrajelor, factor decisiv în 

știri
• F. C. CONSTANȚA — PE

TROLUL. Duminică dimineața, de 
la ora 11, pe stadionul constăn- 
țean_ cele două formații își con
tinuă seria jocurilor de pregătire

• face iosif lereter ?
De cînd a abandonat activitatea 
competițională la U.T.A., el s-a 
dedicat profesiei de antrenor. Ac
tualmente, Lereter se ocupă de 
pregătirea tehnică a divizionarei 
C Constructorul Timisoara.

• DUPĂ TOATE PROBABILI
TĂȚILE, doctorul Simion Surdan, 
acest jucător exemplar care ac
tivează de aproape 15 ani la Po
litehnica Timișoara, se va retrage 
în această vară din activitate

• „CUPA 16 FEBRUARIE" ÎN 
ORGANIZAREA LUI C.F.R. PAȘ
CANI. In zilele de 15 si 16 februa
rie divizionara B a feroviarilor 
din Pașcani inițiază un turneu 
fotbalistic dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie".^ Echipa organizatoare a 
invitat să participe la această com
petiție divizionarele A C.F.R. 
Cluj-Napoca, Politehnica Iași și 
divizionara B C.F.R. Timișoara.

O DUMINICA SE DISPUTA 
CÎTEVA PARTIDE AMICALE 
INTERNAȚIONALE de real inte
res. Dintre toate se detașează jo
cul de la Cluj-Napoca, unde for
mația C.F.R. întîlnește echipa 
Gornik Zabrze, din rîridul căreia 
nu vor lipsi Szarmach și Gorgon, 
titulari ai reprezentativei Polo- 

. niei.,
La Reșița, formația locală F.C.M. 

primește vizita echipei bulgare 
Botev Vrața, iar la. Satu Mare se 
va disputa întîlnirea Olimpia—Lech 
Poznan.

9 A.S.A. TG. MURES PLEACĂ 
ÎN TURNEU ÎN BULGARIA. 
După ce, duminică, va juca par
tida revanșă la Petroșani cu Jiul, 
echipa A.S.A. Tg, Mureș va ple
ca marți dimineața într-un scurt 
turneu în Bulgaria, Ia Blagoev- 
grad, pentru a continua aici Dro- 
gramul de pregătire în vederea 
returului de la 2 martie. Conco
mitent cu antrenamentele obișnui
te. formația antrenată de Tiberiu 
Rone va susține și două jocuri eu 
echioe din prima divizie.

• ARBITRUL MECIULUI
SPANIA — ROMANIA. U.E.F.A. 
a comunicat forului nostru de 
specialitate că jocul Spania—Ro
mânia, de la 17 abrilie. va fi con
dus de J. Corver (Olandal.

• METALURGISTUL CUGIR 
ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE la 
data de 8 ianuarie.; Nemulțumiți 
de evoluția din toamnă (locul 12), 
jucătorii și-au reluat antrena
mentele animați de dorința de a 
avea în primăvară o comportare 
la nivelul așteptărilor, pentru a 
Ocupa un loc mai bun în clasa
ment și a recîștiga simpatia ini
moșilor suporteri. Noutăți în lot ! 
Dobrescu, reîntors din armată, 
Anghelina, de la U.T.A., și Fie
rea, de la Textila Cisnădie. Ju
cătorul Soos a primit dezlegarea 
pentru F.C.M. Reșița. Sub îndru
marea antrenorului N. Voinescu, 
fotbaliștii din Cugir se pregătesc 
în prezent la Geoagiu Băi, ur- 
mind ca, nu peste mult timp, să 
susțină mai multe meciuri ami
cale cu Chimia Rm. Vîlcea, F.C.M. 
Reșița, Gaz metan Mediaș și Cor- 
vinul Hunedoara. (I. NICOARA, 
coresp.).

ridicarea fotbalului nostru la cota 
justificatelor cerințe.

Cu acest prilej, vor fî testați 
fizic și teoretic arbitrii partici
pant la consfătuiri, iar unii din
tre ei vor susține examenul pen
tru obținerea categoriei I de cla- 

/ sificare. Atingerea acestei trepte 
presupune, deci, o pregătire foar
te bună, care să se materializeze 
nu peste multă vreme în condu
cerea unor meciuri de un sporit 
grad de dificultate. Este un as
pect de care, credem, comisiile 
vor ține seama, pentru că a avec. 
doar în scripte un număr de arbi
tri de categoria I, fără ca aceștia 
să-și confirme valoarea pe teren, 
înseamnă a face doar o treabă 
formală și a avea doar cifre bu
ne pentru eventuale rapoarte și 
dări de seamă.

Consfătuirile de sîmbătă și du
minică, la care va fi prezent în 
mare parte eșalonul tinerelor 
speranțe ale corpului nostru de 
arbitri, trebuie să constitui» un 
prilej de reală pregătire, de îm
bogățire a bagajului de cunoștin
țe, de triere și recrutare a celor 
mai buni și mai talentați arbitri, 
pe care să se conteze în viitor. 
Fotbalul nostru, aflat în perioada 
unor evidente căutări și restruc
turări, are nevoie de arbitri de 
bună valoare și în număr cît mai 
mare. Aprecierile de care s-au 
bucurat peste hotare unii cavaleri 
ai fluierului de la noi trebuie să 
constituie pentru toți un stimulent 
în activitatea lor.

Constantin ALEXE
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SUCCES ÎN C. C. E. LA BASCHET FEMININ

POLITEHNICA - GEAS SESTO SAN GIOVAN AII 79-68
CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ

ÎNTRECERILE INDIVIDUALE FEMININE
Baschetul nostru feminin ne-a 

oferit satisfacția unei frumoase 
victorii internaționale. Autoarea 
acesteia este echipa Politehnica 
București care, aseară, evoluînd 
în sala Floreasca (arhiplină cu un 
public entuziast) în sferturile de 
finală ale C.C.E., a dispus de 
campioana Italiei, GEAS Sesto 
San Giovanni, cu scorul de 79—68 
(54—40). Prin acest succes, cam
pioanele României și-au majorat 
sansele de calificare în semifina
lele prestigioasei competiții, dar 
rezultatul final va fi cunoscut 
joia viitoare, Ia Milano, odată cu 
disputarea partidei retur.

Referitor la meciul de ieri, tre
buie spus că Politehnica a pornit 
handicapată de absența a două 
dintre jucătoarele de bază (Prun- 
cu, accidentată cu două zile în 
urmă la un antrenament, și Pîrșu, 
care a trebuit să părăsească tere
nul în min. 5, în urma ciocnirii 
cu o adversară) și de semi-inva- 
liditatea coșgeterei formației, Cio
can, accidentată și ea în cursul 
meciului la mîna dreaptă. Chiar 
și în aceste condiții, elevele an
trenorului Gr. Costescu au abor
dat întrecerea cu o dîrzenie rară 
și, ca urmare a apărării agresive, 
a atacurilor cursive și eficiente, 
au obținut într-o perioadă avans 
de 20 de puncte (61—41 și 67—47, 
între minutele 24 și 27), datorat 
în mare măsură comportării ex
celente a jucătoarelor Savu (cea 
mai bună de pe teren), Tita și 
Taflan. în continuare, eforturile 
intense depuse s-au făcut resim
țite în potențialul studentelor, 
care au cedat din avantaj.

Au înscris : Savu 30, Tita 21,

Campionatele mondiale de biatlon

AZI, PROBA OLIMPICĂ 'DE 20 Km
ANTERSELVA, 13 (prin tele

fon). Așa cum se obișnuiește de 
flecare dată cu prilejul campio
natelor mondiale, și acum, la An- 
terselva, a fost organizat și s-a 
desfășurat congresul U.I.P.M.B. 
(Uniunea internațională de pen
tatlon modern și biatlon), sub 
conducerea președintelui forului 
suprem al biatlonului, suedezul 
S.ven Tofel. Congresul a reunit 
18 delegați, printre care și repre
zentantul României. Lucrările au 
cuprins, în primul rînd, raportul 
de activitate pe anul trecut, pre
zentat de secretarul pentru biatlon 
al U.I.P.M.B., Ole Hederen (Sue
dia). Raportul a fost aprobat în 
unanimitate. Apoi, s-a trecut la 
alegerea locului de disputare a 
ediției următoare a campionatului 
mondial, și anume orașul Lille
hammer (Norvegia). întrecerile vor 
avea loc în luna februarie a anu
lui 1977. în 1976, biatloniștii se
niori vor participa la Jocurile O- 
limpice, iar cei din categoria ti
neret la campionatul mondial de 
la Minsk, imediat după Jocurile 
Olimpice. De frumoase aprecieri 
s-a bucurat aici consfătuirea an
trenorilor din toate țările în care 
se practică biatlonul. Discuțiile 
purtate la Studien (Norvegia) s-au 
dovedit utile și au determinat 
U.I.P.M.B. să reediteze consfătuirea 
în anul 1975, în Elveția. Punctul 
controversat al congresului a fost 
calibrul armelor ce vor fi folo
site de acum înainte. După dez
bateri aprinse, nouă delegați au

ATLETISM. — Concursul Interna
țional de cros desfășurat la Legna- 
no a fost cîștlgat de atletul italian 
Luigi Zarcone, cronometrat pe dis
tanța de 12 km cu timpul de 40 : 51, 4. 
L-au urmat englezul Rocky Wilde 
— 40 : 59,6 șl italianul Luigi Lauro — 
41 : 11,2 ® Desfășurată la Varșovia,
Intîțnirea triunghiulară de atletism 
dintre selecționatele de tineret ale 
Cehoslovaciei, R. D. Germane și Po
loniei s-a încheiat cu următoarele 
scoruri : masculin : R. D. Germană — 
Polonia 56—41 ; R. D. Germană — 
Cehoslovacia 62—35 ; Polonia — Ceho
slovacia 56 — 40 : feminin : R. D. Ger
mană—Polonia 51—26 ; R. D. Germa
nă — Cehoslovacia 49—28 ; Polonia — 
Cehoslovacia 39,5—37,5. Iată cîteva 
rezultate : masculin : 800 m : Ger
hard Stolle (R. D. G.) — 1 : 48,4 —
cea mai bună performanță europea
nă a anului : săritura în înălțime : 
Wszola (Polonia) — 2,20 m — nou 
record național ; 60 m g : Serovski 
(Cehoslovacia) — 7,88 ; feminin : să- 
situra în lungime : Nygrinova (Ceho
slovacia) — 6.46 m : 800 m : Klaper- 
zynski (R.D.G.) — 2:05,1 ; 60 m plat: 
Meier (R. D. G.) — 7 : 40.

BOX. -— La Orlando, în cadrul 
unei reuniuni profesioniste de box, 
,,greul" american Earnle Shavers 
l-a învins prin K.O. în prima repriză 
pe compatriotul său Leo Shaw. 
Shavers se anunță ca una din ma
rile speranțe internaționale la ca
tegoria grea. • Boxerul italian Elio 
Cotena a devenit campion european 
la categoria pană, învlngînd prin K.O. 
tehnic in rundul 11 pe spaniolul Jose 
Antonio Jimenez.

HANDBAL. — Reprezentativa mascu- 
lină a Iugoslaviei și-a început turne
ul în R. p. Chineză, jucînd la Pe-

Ecaterina Savu înscrie, in ciuda intervenției, lui Mabel Bocchi. 
Foto : D. NEAGU

Taflan 10, Ciocan 7, Pantea 5,
Szabo, Pîrșu și Demetrescu cîte 2 
pentru Politehnica, respectiv Bocchi 

votat pentru folosirea calibrului 
mic și tot nouă s-au declarat a- 
depții calibrului mare. Președin
tele Sven Tofel, care avea drep
tul de a decide, a hotărît... trans
miterea problemei comisiei tehni
ce pentru biatlon a U.I.P.M.B., 
pentru ca aceasta să reanalizeze 
problema și să facă propuneri la 
congresul ce se va ține în 1976, 
cu prilejul Jocurilor Olimpice.

★
Miercuri și joi, cînd nu au avut 

curse oficiale, biatloniștii seniori 
au folosit răgazul pentru finisarea 
pregătirilor în vederea probei o- 
limț'?e de 20 km, care se va dis
puta vineri dimineață. Miercuri, 
Gârniță, Voicu, Fontana, Vestea 
și Cristoloveanu au parcurs 20 de 
km, executînd cîte 40 de trageri 
în condiții aproape identice cu 
cele ale competiției oficiale. în 
general, ei au manifestat vervă 
la alergare și precizie la trageri, 
și așteaptă cu încredere cursa de 
20 de km, în care anul trecut, la 
Minsk, Gh. Gârniță a cucerit me
dalia de argint, clasîndu-se în 
urma finlandezului Juhani Sau- 
tarincn, campionul lumii.

în proba de 15 km rezervată 
juniorilor, pe primul loc s-a cla
sat Andreas Richter (R. D. Ger
mană), în 58:02,3. urmat de co
echipierul său Eberhard Roesch
— 59:31,4 ș i norvegianul Petter
Neggstad -- 59:57,9.

Mihai BARA

• PE SCURT*
kin cu o selecționată locală. Hand- 
baliștii iugoslavi au terminat învin
gători cu 35—12 (16—4).

LUPTE. — Echipa de lupte libere 
a S.U.A. și-a terminat turneul în 
U.R.S.S., evoluînd la Alma-Ata în 
compania selecționatei R.S.S. Kazahă. 
Luptătorii sovietici au repurtat vic
toria cu 8—2.

PATINAJ ARTISTIC. — Campiona
tele de patinaj artistic ale Canadei 
desfășurate recent la Quebec s-au în
cheiat cu victoria lui Toller Cranston 
(25 de ani) — la masculin și Lynn 
Nightingale (18 ani) — la feminin.

SCHI. — Au luat sfîrșit întrecerile 
de la Lake Placid. învingătoare în 
cursa de 5 km fond, sportiva sovie
tică Nina Motovilova a cîștigat șl 
proba de 10 km, cu timpul de 37 : 56. 
Proba masculină de 30 km fond a 
fost dominată de concurentii sovie
tici, clasați pe primele patru locuri. 
Victoria a revenit lui Aleksandr Poi- 
lov, cu 1 h 38 : 14. Proba feminină 
de slalom uriaș disputată la Walten- 
sburg (Elveția) a fost cîștigată de 
schioara elvețiană Marie-Therese 
Nadig • Proba de slalom uriaș, 
din cadrul concursului desfășurat la 
Laterns (Austria), a fost cîștigată de 
sportivul vest-german Wolfgang Jun- 
ginger, cu timpul de 2 : 22,92. Pe locul 
secund s-a situat austriacul Hans 
Hinterseer — 2:23,32. In proba de 
coborîre victoria a revenit schiorului 
austriac Ernst Winckler — 1 : 56.13 
•» Schioara austriacă Anne Marie- 
Prdll a cîștigat cel de-al 10- 
lea său titlu de campioană națională, 

21, Bozzolo 14, Fasso 11, Sandon 
10, Peri 10, Toriser și Tonelli cîte 
1. Au arbitrat H. Topuzoglu (Tur
cia) și H. Obermayer (Austria).

D. STĂNCULESCU

HOCHEIȘTII ROMÂNI ȘI-AU ÎNCHEIAT TURNEUL ÎN CEHOSLOVACIA
în ultimul meci al turneului pe 

care l-a întreprins în Cehoslova
cia, echipa de hochei a României 
a jucat aseară la Martin în com
pania formației locale, clasată pe 
locul patru în liga slovacă. Me
ciul s-a încheiat cu scorul de 5—4 
(4—3, 1—1, 0—0) în favoarea gaz-

SCRISOARE DIN BELGRAD

ECHIPELE IUGOSLAVE SE PREGĂTESC
PENTRU NOI JOCURI

După cinci ani, timp în care la 
cîrma echipei naționale a Iugo
slaviei s-au aflat, pe rînd, antre
norii Boșkov și Miljanici, Biroul 
federal a ales — prin concurs — 
pe o perioadă de patru ani, in 
această funcție, pe Ante Mladi- 
nici (fost selecționer al echipei 
de tineret). Mladinici a fost în 
grupul celor cinci selecționeri 
care au condus echipa națională 
La „mondiale", iar după aceea a 
mai funcționat ca antrenor în par
tidele amicale cu Italia (1—0) și 
Norvegia (2—1, în C. E.). Fost ju-

terminînd victorioasă în proba de 
slalom uriaș disputată pe ptrtla de 
la Zell am See.

ȘAH. — După 8 partide, Nana 
Aleksandria conduce cu 4i/, — 3i/s p 
în meciul pe care-1 susține la Mos
cova cu Irina Levitina pentru finala 
turneului pretendentelor la titlul 
mondial de șah. întreruptă la muta
rea 41-a. partida a fost cîștigată de 
Aleksandria la a 51-a mutare.

TENIS — în optimile de finală ale 
turneului de tenis de la Salisbury 
(campionatele S.U.A. pe teren acope
rit). jucătorul român Hie Năstase l-a 
învins cu 7—6, 6—4 pe Robert Machan 
(Ungaria), iar Jimmy Connors l-a e- 
liminat cu 6—3, 6—2 pe brazilianul 
Thomas Koch. Alte rezultate : Kaku- 
lia — Meiler 1—6, 7—5, 6—4 ; Koubs — 
Austin 7—5, 6—4 ; Gerulaltls — Plsec- 
ky 6—1, 6—3 ; Meyer cîștlgă la Gis
bert prin neprezentare ; Taylor — 
Molina 7—6, 6—2 ; Martin — Fassben
der 7—6, 4—6. 6—2. 0 La Chicago, în 
turneul feminin de tenis, s-au Înre
gistrat rezultatele : Goolagong — 
Durr 6—4, 6—7, 7—5 ; Evert — Kuy
kendall 3—6, 6—1, 6—1 ; Morozova — 
Teeguarden 6—1, 3—6, 6—3 : Navrati
lova — Louis 6—2. 6—I. • Terflsma- 
nul suedez Bjorn Borg a ctstlgat tur
neul de tenis de la Bologna (circui
tul WCT), întreetnd în finală cu 7—«, 
4—6, 7—6 pe americanul Arthur Ashe.

VOLE). — Meciuri tur, sferturi de 
finală : „Cupa, campionilor europeni" 
(m) : Plomien Milowlce (Polonia) 
— Spartak Levski Sofia 3—2, Dynamo 
Berlin — Ruda Hvezda Praga 3—1, Di
namo Moscova — Van Huten (Olanda^ 
3 — 1 ; „Cupa Cupelor" (m) : 
T.s.K.A. Moscova — Slavla Sofia 3—0, 
Slavia Bratislava — Ujpestl Dozsa 
Budapesta 3—0.

AU ÎNCEPUT SUB SEMNUL SURPRIZELOR
CALCUTTA, 13 (prin telex). 

După o zi de pauză, marți, și o 
alta, miercuri, rezervată partide
lor de calificare, întrecerile celei 
de-a 33-a ediții a campionatului 
mondial de tenis de masă au con
tinuat la „Netaji Stadium" cu dis
putarea meciurilor primului tur 
din cadrul probelor de simplu 
bărbați și simplu femei.

înainte de a comenta prima zi 
a întrecerilor individuale, să sub
liniem că singurul dintre sporti
vii români care a jucat în turul 
preliminar a fost Alexandru Bu- 
zescu, calificat în turul I în urma 
victoriei cu 3—0 obținută în fața 
yemenitului Hatem.

Vă prezentam, în transmisia de 
ieri, tablourile primilor 8 favoriți 
ai probelor de simplu. Și iată, ele 
au suferit serioase modificări 
chiar după reuniunea inaugurală, 
în special în întrecerile feminine, 
unde trei din primele cinci favo
rite au fost nevoite să părăsească 
competiția după primul tur. Sur
priza cea mai mare o constituie, 
desigur, înfrîngerea (cu 3—1) a 
campioanei mondiale a ultimei 
ediții, Hu Iu-lan (R.P. Chineză), 
în fața primei jucătoare sovietice 
a momentului — Zoia Rudnova 
nu este prezentă la Calcutta — 
Asta Gedraitite. Și favorita nu
mărul 3, Ailesa Lee (Coreea de 
Sud) a pierdut partida de debut, 
fiind întrecută de sportiva din 
R.P. Ch'neze, Cen Hua-in. Tot ca 
o surpriză — ținînd seama de 
comportările în meciurile pe echi
pe și de faptul că învinsa este... 
actuala campioană a Europei — 

delor. Golurile formației noas
tre au fost marcate de Tureanu 
3 și Pană.

★
Sîmbătă și duminică, reprezen

tativa României va susține la Bu
dapesta două partide cu selecțio
nata Ungariei.

cător al echipei Hajduk Split (411 
jocuri), el face parte din genera
ția lui Mitici, Vukas, Bobek. A 
jucat In echipa națională de două 
ori, iar după absolvirea școlii de 
antrenori a condus timp de 7 ani 
echipa.de tineret a clubului Haj
duk Split, apoi a devenit antre
nor feieral pentru juniori și ti
neret, timp de aproape 5 ani. Cu 
ocazia alegerii noului selecționer 
unic, s-a stabilit și calendarul 
pregătirilor și al jocurilor echipei 
Iugoslaviei pe 1975, accentul fiind 
pus pe jocurile cu Irlanda și Sue
dia, din cadrul campionatului Eu
ropei.

Iubitorii de fotbal din Iugo
slavia au urmărit cu mult interes 
tragerea la sorți pentru partidele 
din competițiile europene, care a 
avut loc recent la Ziirich. în „Cupa 
U.E.F.A.", Velej Mostar va juca 
cu puternica echipă olandeză 
Twente, iar în „Cupa cupelor" 
Steaua roșie Belgrad cu Real Ma
drid. Interesul pentru ultima par
tidă este motivat nu numai pen
tru valoarea și renumele lui Real 
Madrid, dar și pentru faptul că 
această formație este condusă cu 
mult succes de Miljan Miljanici, 
antrenorul care a format echipa 
de azi a Stelei roșii. La Belgrad, 
Dragan Geaici declara : „Miljanici 
a fost antrenorul nostru. Iată o 
minunată șansă de a-1 întrece a- 
cum pe profesor !“. Și sub acest 
aspect, jocurile de ia 5 martie 
(Madrid) și 19 martie (Belgrad) se 
anunță deosebit de interesante.

„Olimpicii" Iugoslaviei, care se 
pregătesc pentru meciurile preli
minarii cu echipa U.R.S.S., efec
tuează în prezent un turneu în 
R. P. Chineză. Conduși de selec
ționerul Alexandar Tîrnanici, din 
lot fac parte 25 jticătdrij aleși nu- 
mai. din echipele din divizia se
cundă a campionatului iugoslav, 
în general, fotbaliști tineri, de 
perspectivă, viitoare cadre ale pri
mei naționale iugoslave.

DUȘAN BUGARIN 

trebuie considerată șî victoria 
cehoslovacei Alice Grofova în fața 
maghiarei Judith Magos. La băr
bați, surprizele au fost mai pu
ține și de mai mici proporții. Să 
amintim, între ele, victoria so
vieticului Stanislav Gomozkov în 
fața fostului campion al lumii 
Shigeo Itoh (Japonia).

Iată acum cîteva amănunte de 
la partidele susținute de sportivii 
români în primul tur. Maria Ale
xandru a întîlnit-o pe Lam Yuen 
(Hong Kong) în fața căreia a 
cîștigat fără probleme, cu 3—0 
(11, 6, 13). în turul doi, campioa
na noastră o va întîlni pe Ran- 
ghelova (Bulgaria). La fel de ușor 
a cîștigat și Magdalena Lesai par
tida susținută cu Sheila Salokhe 
(India) : 3—0 (12, 9, 14). în turul 
următor, Lesai o va întîlni pe so
vietica Fedorova. Viorica Moldo
van a pierdut în fața jucătoarei 
iugoslave Palatinus cu 1—3.

La bărbați, Tudor Gheorghe, cel 
mai bun jucător al nostru în pro
bele pe echipe, a cîștigat partida 
din turul I prin neprezentarea 
turcului Alexandris. în turul doi, 
Gheorghe îl va întîlni pe suede
zul Sandstroem. Marin Firănescu 
l-a întrecut cu 3—2 (21, —19, 15, 
—15, 18) pe grecul Piftis și va 
juca în turul II cu Leiss (R.F. 
Germania). Alexandru Buzescu a 
pierdut cu 1—3 în fața lui Sang 
Kuk (Coreea de Sud), iar Șerban 
Dobosi cu același scor la Cioi 
Sung Kuk (Coreea de Sud).

Alte rezultate din turul I : mas
culin : K. Johansson (Suedia) — 
Huking (R.F.G.) 3—1, Stipancici 
(Iugoslavia) — Persson (Suedia) 
3—1, Li Cin Kuan (R.P. Chineză) 
— Turai (Cehoslovacia) 3—1, Si 
En-tin (R.P. Chineză) — Yung-Ho 
(Coreea de Sud) 3—0, Jonyer (Un
garia) — Wlckstrom (Suedia) 3—2; 
feminin ; Ozeki (Japonia) — Kis- 
hazi (Ungaria) 3—1, Lotaller (Un
garia) — Jeler (Iugoslavia) 3—2, 
Yen Iu-Ii (R.P. Chineză) — Zijko- 
va (Cehoslovacia) 3—0.

Constantin COMARNISCHI

PREGĂTIRILE ECHIPEI 
FRANȚEI

Meciul dintre echipele Olandei și 
Franței, care urma sâ aibâ loc miercuri 
la Nordwijk am Zee, nu s-a mai desfă
șurat. In schimb, lotul Franței, care se 
pregătește pentru meciurile din campio
natul Europei și partida amicală cu Un
garia (26 martie, la Paris), s-a antrenat 
în comun la 10 februarie. Deocamdată, 
din lotul lărqit al Franței fac parte 29 de 
jucători, în frunte cu Bereta (Marseille), 
Rovelli (St. Etienne), Adams (Nice). A 
fost introdus în lot și Lacombe (Lyon), 
care în meciul cu Bastia (8—1) a marcat 
4 goluri.

DE PRETUTINDENI
ESTE POSIBIL ca echipa Hertha BSC 

sâ nu se prezinte în etapa de sîmbâtâ 
a campionatului vest-german de fotbal, 
deoarece 9 dintre jucătorii săi sînt bol
navi de gripă și so află în tratament 
medical la pat. Conducerea clubului a 
cerut amînarea jocului cu Kickers Offen
bach.

„ZIUA MONDIALA A FOTBALULUI* 
va fi sărbătorită anul acesta la Rio de 
Janeiro, unde se va disputa, la 11 sau 18 
iunie, pe stadionul Marocana, un meci 
între selecționatele Europei și Americii 
de Sud. Prima zi mondială dedicată fot
balului a fost celebrată dnul trecut la 
Barcelona.

IN CURSUI. meciului Malaqa-C.F. Bar- 
celonq (3—2) din campionat, Johann 
Cruyff, vedeta echipei din Barcelona, a 
fost eliminat din joc deoarece a con
testat o decizie a arbitrului. Luînd în 
discuție acest caz, federația spaniolă de 
fotbal a decis suspendarea pe o etapă 
a lui Cruyff.

U.E.F.A. a respins contestația echipei 
Derby County făcută după meciul cu 
Velej Mostar, cîștiqat de formația iugo
slavă cu 4—1. ,.Argumentul" englezilor, și 
anume că ultimul gol al iugoslavilor a 
fost marcat în condiții neregulamentare 
(public pe teren), nu a fost luat în con
siderare. Astfel, în sferturile de finală 
ale Cupei U.E.F.A. Velez Mostar va în
tîlni oe Twente Enschede (Olanda).

INTILNIREA dintre echipele Ciprului $1 
Anqliei (gr. 1 a C.E.), programat ini
tial la 5 februarie, a fost amînat pentru 
10 mai a.c.

ECHIPA ARARAT EREVAN, care va în
tîlni pe Bayern Miinchen în sferturile de 
finală ale C.C.E., va susține 9 meciuri 
de pregătire înaintea partidei cu forma
ția campioană a R.F.G. Ea va întîlni cele 
mai puternice echipe sovietice și va juca 
apoi în luqoslavîa si Unqaria.

DUPĂ O SUMEDENIE de critici șî ne
înțelegeri la care a fost supus Becken- 
bduer, o știre recentă ne informează că 
internaționalul vest-german este bolnav 
de aripă.

RECENT, federația din R.D.G. a dat 
publicității numărul jucătorilor legiti
mați în această țară. în controalele fe
derației figurează peste 512 000 jucători 
Este interesant de semnalat câ numărul 
echioelor este în reqres, în timp ce for
mațiile de juniori si copii sînt în evi
dentă creștere.
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