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COMIIEIIIUII CENTRAL Al
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,

TOVARAȘU1III
NICOLAI CEAUȘESCU

In deplină unanimitate, participanții la Conferința pe țară 
a mișcării sportive, exprimînd sentimentele de nemărginită 
dragoste, înaltă prețuire și adîncă recunoștință care animă miile 
de slujitori ai sportului, marele detașament al sportivilor 
români, adresează din inimă conducerii partidului, Dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, — fiu iubit, stimat 
și respectat al partidului și poporului, personalitate marcantă 
a mișcării comuniste și muncitorești internaționale —, cele mai 
vii mulțumiri pentru vibrantul mesaj cu care ați onorat acest 
important eveniment al vieții sportive din patria noastră, pentru 
atenția statornică și grija părintească manifestate față de 
dezvoltarea necontenită a educației fizice și sportului, pentru 
împlinirea multilaterală a personalității umane, asigurarea 
progresului și triumfului sportului românesc pe toate meridia
nele globului.

în spiritul înaltelor exigențe și cerințe puse de Congresul 
al XI-lea în fața partidului și poporului, al ideilor și indicațiilor 
de inestimabilă valoare pentru orientarea mișcării noastre spor
tive, care se degajă din mesajul adresat de Dumneavoastră, 
stimate tovarășe Secretar General — al cărui conținut ni l-am 
însușit în totalitate —, Conferința a dezbătut și analizat cu 
toată exigența, în mod critic și autocritic, activitatea desfășurată 
în ultima perioadă de Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, asociațiile sportive și cluburi, de toate organizațiile 
cu atribuții în acest domeniu și a stabilit un complex de măsuri 
menite să asigure lichidarea neajunsurilor manifestate, noi și 
importante realizări în promovarea pe scară tot mai largă a 
culturii fizice și sportului de masă, în afirmarea sportului 
românesc pe arena internațională.

Vă raportăm, iubite conducător al partidului și poporului 
nostru, că, sub puternicul impuls de energie și voință generat 
de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și sportului, s-au înregistrat o serie 
de rezultate care atestă resursele umane inepuizabile de care 
dispunem pentru progresul sportului românesc. Educația fizică 
și sportul de masă au cunoscut noi dimensiuni, realizîndu-se 
progrese importante în atragerea copiilor, a tineretului și adul- 
ților în practicarea exercițiilor fizice, desfășurate cu precădere 
în aer liber ; s-au extins activitățile sportive și turistice ; prin 
introducerea complexului polisportiv „Sport și sănătate'1 și a 
competiției de masă cu caracter republican „Cupa tineretului", 
s-a, creat cadrul adecvat participării, an de an. a milioane de 
oameni la activitatea sportivă și de agrement. Sportivii româm 

înregistrat în anul 1974 cel mai rodnic bilanț de titluriau ?i

CONFERINȚA PE TARA A MIȘCĂRII SPORTIVE 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

(Continuare in pag. 4-5)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
Ieri au continuat în Capitală 

lucrările Conferinței, pe țară a 
mișcării sportive.

La lucrări au participat tova
rășii Cornel Burtică, Paul Nieu- 
lescu și Gheorghe Pană, precum 
și reprezentanți ai conducerilor 
unor ministere, instituții centrale 
și organizații obștești.

La începutul lucrărilor, tova
rășul Gheorghe Pană a dat 
citire Mesajului adresat Confe
rinței de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. Mesajul a fost urmă
rit cu un viu interes de către toți 
cei prezenți și primit cu vii a- 
plauze, cu deplină satisfacție. 
Minute în șir s-a scandat 
„CEAUȘESCU — P.C.R."

în paginile 4-5 
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Șl A BIROURILOR 

FEDERAȚIILOR SPORTIVE

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
general locotenent Marin Drag- 
nea, care a spus :

„Ne aflăm cu toții sub puter
nica și însuflețitoarea impresie 
produsă de înălțătorul mesaj a- 
dresat Conferinței, tuturor re
prezentanților sportului româ
nesc, de către cel mai iubit și 
prețuit fiu al națiunii noastre so
cialiste, secretarul general al 
Partidului Comunist Român și 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In numele Conferinței, al tu
turor slujitorilor mișcării spor
tive din scumpa noastră patrie, 
adresăm din toată inima, cu a- 
dîncă și fierbinte recunoștință, 
cele mai sincere și călduroase 
mulțumiri conducătorului parti
dului șl poporului român pen
tru cuvintele mobilizatoare a- 
dresate Conferinței, pentru pre
țioasele idei și indicațiile de i- 
nestimabilă valoare adresate 
nouă, tuturor lucrătorilor din 
domeniul sportului, care consti
tuie o expresie elocventă a gri
jii și atenției acordate de parti
dul și statul nostru, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dezvoltării continue a sportului 
și păstrării sănătății poporului 
nostru.

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă un pro
gram complex, realist și mobi
lizator, de muncă, de acțiune 
pentru toți lucrătorii din do
meniul sportuiui, un îndemn co-
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MESAJUL
ADRESAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
PĂRTICIPANȚILOR LA CONFERINȚA PE ȚARA

A MIȘCĂRII SPORTIVE
Dragi tovarăși,

Deoarece nu am posibilitatea să iau parte la lucră
rile Conferinței pe țară a mișcării sportive, doresc să 
vă adresez pe această cale, dumneavoastră, delegațî- 
lor și invitaților Ia conferință, tuturor sportivilor, teh
nicienilor, activiștilor din domeniul educației fizice și 
sportului, un călduros salut din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guver
nului, precum și din partea mea.

Conferința dumneavoastră are Ioc într-o perioadă de 
puternic avînt politic și de muncă, cînd întregul nos
tru popor, însuflețit de istoricele hotărîri ale Congre
sului al XI-lea al partidului, desfășoară o amplă acti
vitate pentru înfăptuirea obiectivelor actualului cinci
nal înainte de termen, pentru transpunerea în viață 
a Programului partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Intimpinînd cu entuziasm apropiatele 
alegeri de deputați, de la 9 martie, oamenii muncii 
din întreaga țară se prezintă cu noi și mari înfăptuiri 
în construcția socialistă, în dezvoltarea și moderni
zarea economiei naționale, in înflorirea științei și cul
turii, a invățămintului, în perfecționarea organizării vie
ții sociale și creșterea continuă a bunăstării întregii 
națiuni.

Odată cu dezvoltarea generală a țării, a tuturor 
sectoarelor de activitate, a cunoscut un progres con
tinuu și activitatea de educație fizică și sport. Partidul 
șî guvernul apreciază rezultatele pozitive dobîndite în 
aplicarea hotărîrilor partidului cu privire Ia dezvoltarea 
educației fizice și sportului, la creșterea contribuției 
acestora la eforturile generale îndreptate spre făurirea 
și educarea omului nou al societății noastre, la for
marea unui tineret sănătos, bine dezvoltat din punct 
de vedere fizic și psihic. Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie—martie 1973, cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice și sportului a înar
mat mișcarea sportivă din țara noastră cu orientări

clare, a dus la intensificarea activității în acest dome
niu, la obținerea unor rezultate bune atit în sportul 
de masă cît și în cel de performanță.

Acționînd în spiritul Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism, care prevede că 
„cultura fizică și sportul vor face parte integrantă din 
măsurile privind dezvoltarea fizică armonioasă și păs
trarea sănătății poporului", partidul și guvernul vor 
acorda și în viitor o atenție deosebită dezvoltării acti
vității in acest domeniu, asigurării condițiilor pentru 
ca poporul român, tineretul patriei să crească cit mai 
sănâtos și viguros, capabil să-și îndeplinească cu 
succes rolul istoric de constructor al socialismului și 
comunismului. Pornim de la necesitatea ca activitatea 
de educație fizică și sport să fie mai strins legată de 
producție, să contribuie la stimularea și dezvoltarea 
energiilor și a capacităților creatoare ale oamenilor 
muncii în munca concretă pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan în întreprinderi, să asigure participarea 
activă și nemijlocită a maselor largi de sportivi la în
făptuirea politicii generale de dezvoltare economico- 
socială a țârii, de edificare a noii orînduiri. Tocmai 
pentru "a răspunde acestor inalte cerințe, este necesar 
să se treacă la măsuri hotârite pentru îmbunătățirea 
substanțială a activității sportive de masă și de per
formanță, pentru ridicarea acestei activități la nivelul 
exigențelor puse de dezvoltarea actuală și in pers
pectivă a societății noastre.

Trebuie spus că, cu toate rezultatele bune obținute 
Ia unele ramuri de sport, în acest domeniu există încă 
lipsuri serioase atit în ce privește cuprinderea și par
ticiparea întregului tineret, a maselor de oameni ai 
muncii la practicarea sistematică a exercițiilor fizice, 
cit și în privința sportului de performanță. Proble-

(Continuare in pag. a 3-a)

CONFERINȚEI
îm- 
ac-

munist Ia analiza exigentă a 
rezultatelor obținute, a măsuri
lor care se impun în vederea 
lichidării neajunsurilor și 
bunătățirea substanțială a
tivității, la înzecirea eforturilor 
noastre pentru obținerea de suc
cese tot mai mari in atragerea 
maselor la practicarea sportului, 
în sportul de performanță, în 
reprezentarea cu demnitate a 
culorilor patriei în arena inter
națională.

Mă fac ecoul tuturor partl- 
cipanților la Conferință, a tutu
ror sportivilor și întregului ac
tiv al mișcării sportive, să ex
primăm angajamentul nostru so
lemn de a ne consacra toată e- 
nergia, întreaga pricepere și spi-

(Continuare în pag. a 3-a)

însemnări din sala Conferinței

ÎNDEMN
ȘI ANGAJAMENT!

doua a lu- 
Conferinței 

a mișcării 
sportive s-a desfășu
rat într-o atmosferă 
de mare însuflețire și 
de puternică vi
brație, generată de 
Mesajul pe care to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU l-a a- 
dresat participanților 
la înaltul forum spor
tiv național și, prin 
intermediul lor, tu
turor sportivilor, teh
nicienilor și lucrăto
rilor din acest impor
tant domeniu al vieții 
noastre sociale.

Ziua a 
crărilor 
pe tară

Stăpinită de o pu
ternică emoție și 
bucurie, întreaga a- 
sistență asculta cu
vintele Mesajului, sim
țind acolo, la tribu
nă, prezența secreta
rului general al parti
dului, a conducătoru
lui iubit și mult sti
mat, a capului marii 
noastre familii româ
nești, care — in uria
șa activitate politică 
și cetățenească pe 
care o desfășoară, în 
multitudinea și com
plexitatea sarcinilor 
pe care le are de re
zolvat — găsește vre

I
I

I
I
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BIROUL EXECUTIV AL
președinte :

General locotenent 
MARIN DRAGNEA

vicepreședinți ;
Lia Manoliu 
Constantin Manoleseu
Ion Siclovan 
Alexandru Kopandi 
Adalbert Millitz

secretari :

Emil Ghibu 
Miron Olteanu

membri :
Constantin Mîndreanu 
Valentin Constandache 
Titus Deac
Gheorghe Drăgănescu

c. . F. I
I. Kunst-Ghermănescu 

Cosma Liță
Florin Moraru
Ioviță Popa
Constantin Popescu 
Maria Simionescu 
Nicolae Stanca 
Ladislau Sziics
Vasile Tudor

I
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I
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me să se aplece și 
asupra problemelor 
mișcării sportive, să 
le analizeze și să dea 
un îndemn celor care 
s-au adunat pentru a 
găsi împreună căi 
muncă mai bune 
viitor.

Mesajul adresat 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU' Confe
rinței pe țară a miș
cării sportive repre
zintă un strălucit do
cument programatic, 
de o uriașă valoare 
teoretică și practică, 
un îndreptar pentru 
întreaga activitate ce 
va trebui desfășura
tă de acum încolo pe 
acest însemnat tărîm. 
De altfel, după cum 
bine se știe, secreta
rul general al parti
dului iubește sportul, 
este un cunoscător al 
problematicii lui, ur
mărește activitatea 
sportivă, socotește e- 
xercițiile fizice drept 
un excelent mijloc de 
întărire a sănătății, 
de refacere a capaci
tății de muncă.

Pentru toți pârtiei-

de 
in

de

J (Continuare
in pag. 4—5)
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DE MiCROMODELEALE SPANIEIDE MODELISM
IN CONCURSURILE AU ÎNCEPUT COMPETIȚIILEINTERNAȚIONALE

Comitetul național de aeronau
tică sportivă din Spania organi
zează anual concursuri interna
ționale de modelism prin cores
pondență, la care sînt invitați să 
participe constructori de modele 
din toate țările afiliate la F.A.I. 
Anul trecut, de. pildă, concursul 
de aeromodele planoare A 1 și 
A 2, ca și concursul de navomo- 
dele veliere, juniori și seniori, au 
ajuns la cea de a VIII-a ediție, 
iar concursul de modele spațiale 
•— rachetomodele — deschis pen
tru toate vîrstele, la ediția a 
Il-a. Competițiile, reunite sub ge
nericul „Modelism ’74", au atins 
o participare' record ceea ce a 
făcut ca organizatorii să comu
nice rezultatele abia zilele tre
cute. Și iată că ele ne-au furni
zat o plăcută surpriză : modeliștii 
români care au participat la în
treceri, juniori și seniori, s-au 
clasat în mare majoritate pe 
locuri fruntașe. Astfel, la cate
goria aCromodelelor planoare A 2, 
juniori, sportivul Constantin Co- 
lonescu, Dacia (Pitești) a ocupat 
Socul 6 din cîteva sute de con- 
curenți, iar Constanța Mușat, Vul
turii Muscel (Pitești) locul 12. în 
concursul de veliere 1, CON
STANTIN LIXANDRIU, Vulturii 
Muscel, a cîștigat medalia de 
argint.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost înregistrate de rachetomode- 
liști. Echipa de juniori VOINȚA

m.

INVITAȚIE LA ÎNTRECERI

EXPEDIȚIEREUȘITA
Ifi...

I
IY05KAD ÎN ETER...

remarcabil succes, 
un adevărat record 
S-ar putea crede că 

fost favorizat de un 
Dimpotrivă. Cei pa- 

infrun- 
dezlăn-

Bucegi.

Informam, nu de mult, citi
torii, in cadrul acestei rubrici, 
despre tentativa de traversare 
a Carpaților Meridionali iama, 
din Bucegi la Băile Herculane, 
tentativă in care s-a angajat o 
echipă de alpiniști a A.S. Tor
pedo Zărnești, formată din 
Valentin Garner, antrenor, fra
ții loan și Nicolae Cojanu și 
Florin Mihăilescu. Dificila „că
lătorie" peste creste, prin de- 
fileuri și pe costișe este cu 
atit mai tentantă pentru iubi
torii muntelui cu cit ea con
stituie și normă obligatorie 
pentru obținerea titlului de ma
estru al sportului la alpinism. 
Și iată că temerarii sportivi de 
la Zărnești, confirmind buna lor 
pregătire, au parcurs cei 450 
km, avind fiecare un echipa
ment transportat in spate de 
20—25 kg, in 16 zile și 5 ore, 
față de 25 de zile cit și-au pro
pus inițial. Performanța repre
zintă un 
constituind 
republican, 
succesul a 
timp bun. 
tru sportivi au avut de 
tat o vreme potrivnică, 
țuită.

Traseul a început in 
Un cer de sticlă acoperea mun
ții și temperatura era plăcută, 
dătătoare de speranțe. Echipa 
a parcurs repede masivul, a 
depășit Piatra Craiului, ajun- 
gind in Făgăraș. Aici a fost 
insă surprinsă de o schimbare 
bruscă a vremii ; vintul șuera 
năprasnic și in Curmătura Zi- 
nei el a sfișiat cortul care-i 
adăpostea, peste noapte, pe bă
ieți. Dar niciunul nu se gîndea 
să abandoneze. Cu fețele arse 
de ger au învins virful Negoiu, 
au evitat cu succes o avalanșă 
de zăpadă în Vf. Cioarta și in 

7 zile erau la Sibiu. De aici au 
trecut prin Lotru-Paring in Pe
troșani străbătînd distanța din
tre cabana Obîrșia Lotrului și 
cabana I.E.F.S. in 14 ore de 
mers. Din Retezat, la vintul pu
ternic s-au adăugat ninsoarea 
și ceața, punind dificile pro
bleme de orientare. In zona 
„Piatra Iorgovanului “ au fost 
siliți pur și simplu să pără
sească creasta pe timpul nopții 
pentru a se adăposti. A urmat 
apoi lupta cu Godeanu, o 
tă dirză. curajoasă. Telul 
însă, aproape...

„Cu toate greutățile pe 
a trebuit să le învingem — ne 
spune Valentin Garner, condu
cătorul expediției — aceasta a 
fost cea mai frumoasă acțiune 
la care am participat, cel mai 
frumos succes din viața mea 
de aplinist".

Este, fără îndoială, un suc
ces de prestigiu.

lup- 
era,

care

Pog.ar2o Sportul

(Deva) a cîstigat medalia de aur, 
la individual, HAINOLKA BALLO 
medalia de argint, iar MARIANA 
VIG, medalia de bronz, ambele 
de la Voința (Deva). La seniori, 
ELENA B1\ȚLO, Voința (Deva), a 
cucerit medalia de aur, iar pe 
echipe titlul suprem și medalia 
de aur au revenit sportivilor de 
la Sanitarul (Deva), IOSIF KO- 
KOSY, VLADIMIR KOKOSY si 
EUGEN EGRI.

Aceste succese vin să confirme 
încă o dată, că modelismul ro
mânesc urcă, an de an, consec
vent și ferm pe scara ierarhiei 
mondiale, chiar și în disciplinele 
cele mai tinere ale acestui sport 
tehnico-aplicativ.

Activitatea modelistieă se desfășoară, după cum se știe, în două eta
pe : cea de atelier, în care constructorul își realizează aparatele^ și în 
aer liber, constînd din demonstrații și competiții. Imaginea alăturată 
prezintă o echipă din promoția de aeromodeliști a anului 1975, cu apa
rate gata de start. Sînt sportivi de Ia A.S. Cimentul (Turda), pregătiți 
de instructorul Gh. Barbu, maestru al sportului. -Fotografia pare a 
o invitație Ia întreceri.

- CQ... CQ... Aici YO5KAD I
In limbaj comun, acest apel lansat în 

eter, pe calea undelor, s-ar putea traduce: 
„Apel general... Aici stația aeroclubului 
județean Baia Mare, România". Sîntem la 
YO5KAD și stăm de vorbă cu inginerul 
loan Vida, președintele radioclubului. li 
solicităm amănunte cu privire la activi
tatea de la această stație, amănunte 
privind radioamatorismul la Baia Mare.

„Mi-ar fi foarte greu să precizez din 
memorie cite legături radio am stabilit 
in anul trecut, numărul cărților de con
firmare — QSL-uri — trimise și primite ca 
și alte amănunte de acest fel. Este vorba 
de zeci de mii. Ce vă putem spune este 
că am fost „prezenți" pe toate meridia
nele și paralele pămîntului. Radioclubul 
nostru s-a specializat — ca să zic așa — 
în două domenii : unde ultrascurte și 
vinâtoare de vulpi. Am cucerit pină acum 
zece titluri de campioni ia ultrascurte și 
două la „vinâtoare de vulpi". Anul tre
cut, de pildă, am participat la peste 20 
de concursuri naționale și internaționale 
de ultrascurte și 7 competiții de „vînă- 
toare...".

Din aceste date s-ar putea trage 
concluzia că vă preocupați, îndeosebi, 
de latura sportivă a radioamatorismului. 
Știm, însă, că aeroclubul dv. a dobîndit 
și o seamă de succese în ce privește 
propaganda pentru această activitate și 
aplicațiile ei în domeniul producției. 
Dacă vreți să faceți o trecere în revistă 
a realizărilor în acest domeniu.

„Activitatea de ultrascurte, ca șî Mvî- 
nâtoarea de vulpi" presupune ieșirea în 
aer liber, îmbinarea tehnicii cu sportul. 
Noi am deplasat echipe pentru competi
țiile de U.U.S. (de cîte 5—6 radioama
tori, cu stațiile în spate) pe tot lanțul 
Carpaților, in Paring și Semenic, Bucegi 
și Pietrosul Rodnei, Gutii și Făgăraș. Da
torită acestei intense activități, ca și a 
rezultatelor obținute, YO5KAD este sin
gurul radioclub din țară care a primit 
mandat de a organiza o competiție im 
ternațională in această probă. Astfel, 
Trofeul „Floarea de mină", organizat de 
noi, a ajuns la a V-a ediție și la dispu
tarea lui au participat, numai în anul 
trecut, peste 100 de stații din țară Ș« 
străinătate. In legătură cu activitatea de 
performanță aș vrea să precizez că peș
te 80 la sută din radioamatori au clasifi
cări sportive. O atenție deosebită acor
dăm și propagandei pentru acest sport. 
In municipiul Baia Mare funcționează, în 
această perioadă, trei centre de iniție
re și pregătire a tineretului în domeniul 
radioamatorismului : la radioclubul jude
țean, la Casa de cultură a sindicatelor 
și la Casa pionierilor, iar numărul 
cursanților se ridică la citeva sute. De 
asemenea, ne preocupăm pentru efec
tuarea unor cercetări in domeniul ra- 
diotehnicii, cu aplicativitate in produc-

care au venit aici pen- 
desemna campionii se 

din Galați și București, 
pe Capitală a campio-

Uriașa „sală" subterană a sali
nei de la Slănic-Prahova găzdu
iește întrecerile etapelor prelimi
nare ale campionatului de micro- 
modeie. Printre primele secții de 
modelism 
tru a-și 
.află cele 
în etapa 
natului s-au întrecut micromode- 
liștii de la Grivița Roșie și Poli
tehnica. Studenții, dînd dovadă 
de o pregătire deosebită, au cîș- 
tigat atît pe echipe cît și la in
dividual, prin Donia Horațiu, ur
mat de Eugen Holtier și debu
tantul Ion Marina.

noi 
rea- 
Cri-

I
I

Rubricâ realizata de
Viorel TONCEANU
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Sala Giulești, de Ja 
ora 18,30 : gală cu participa
rea unor sportivi fruntași de 
la Dinamo, Steaua, Rapid etc.

VOLEI. Sala Giuleștî± de la 
ora 12 : Rapid 
Ploiești

BALOGH, TG. MURES, 
dv favoriți, cei de la Di- 
înfrîngerea suferită în cel 
tur, în meciul cu Steaua, 

un punct avans și un coșavera 
de nerecuperat, 

dacă 
il

POPICE. Arena Laromet, de 
la ora 14 : Laromet Buc. — 
Voința Constanța ; arena An- 
trefrig, de la ora 16 : Frigul 
București — Gloria București; 
arena Voința, de la ora 16 : 
Voința Buc. — Rapid Buc. 
Meciuri din campionatul fe
minin, Div. A.

SCRIMĂ. Sala Floreasca n, 
de la ora 17 : România — 
R.F.G. (floretă fete).

VOLEI. Sala Constructorul, 
ora 18 : Olimpia-Constructo- 
rul — Spartac București (Div. 
A, f).

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 9 : I.E.F.S. — Uni
versitatea Cluj-Napoca, Voin
ța — Crișul ; sala Giulești, 
de la ora 10,45 : Rapid — U- 
niversitatea Iași. Divizia A, 
feminin.

I

ÎNVĂȚĂTORUL DIN CRISTEȘTI
Nu știm de ce, dar privirile ni 

s-au oprit, din maldărul de plicuri, 
asupra unei scrisori plecate din 
comuna Cristești, județul Iași. 
Deschizînd-o, aveam să aflăm lu
cruri interesante, comunicate de 
directorul Căminului cultural' din 
această mică localitate, învățăto
rul Dumitru Timofte. Ca mulți 
alții, Dumitru Timofte este un iu
bitor al fotbalului. Dar, cum pre
cizează el, nu ni se adresează 
„de pe poziția microbistului din 
afara ^dreptunghiului verde44, ci 
de pe poziția celui care vrea să 
joace, să facă ceva pentru fotbal4*.

Și, intr-adevăr, deși responsabi
litățile profesionale și obștești îi 
lasă foarte puțin timp liber, 
Dumitru Timofte a găsit vreme 
să se ocupe (cu spor !) și de fot
bal. Dar, să-i dăm cuvîntul : 
5,In august 1971, am format în 
Cristești o echipă de fotbal, pe 
care am afiliat-o la F.R.F. și care 
participă, de la această dată, la 
campionatul județului Iași. Nu am 
obținut rezultate deosebite, dar 
ne mîndrim că. în anul 1973, am 
jucat la Cristești, în Cupă, cu

I VESTI DIN TARĂ
a a

I o REUȘITA demonstrație de 
GIMNASTICA LA PLOIEȘTI
Sala sporturilor Victoria din 

Ploiești a găzduit recent o reușită 
și interesantă demonstrație de 
gimnastică, organizată de 
C.J.E.F.S. Prahova, în cadrul ma
nifestărilor dedicate zilei de 9 
martie. în fața celor aproape 1500 
de spectatori au evoluat cu multă^ 
grație gimnastele din grupa ar
tistică a Școlii sportive și a Casei 
pionierilor. în încheiere, tinerii 
din secția de gimnastică a clu
bului Petrolul au prezentat o sui
tă de exerciții de gimnastică spor
tivă.

FL. ALBU-coresp. 
POPULARITATEA JUDOULUI 

LA FOCȘANI
Judoul -are o serioasă priză și 

în rîndurile tineretului din Foc
șani. La asociațiile Voința și Con
structorul . sălile de antrenament 
sînt frecventate de un mare. nu
măr de iubitori ai sportului în 
kimono. Recent, 60 de judoka de 
la Voința și Constructorul au avut 
o apariție .’în. public, oferind celor 
aproape 500 de spectatori cîteva 
mostre frumusețile acestui

GRIGORE STAICU, BUCUREȘTI, 
scopul de a... deruta echipa adversă, la 
executarea unei lovituri libere indirecte 
în apropierea careului, fotbaliștii echi
pei sancționate se plasează pe lînia de 
centru, lâsîndu-i pe ceilalți față in față 
doar cu portarul. Manevra poate apare 
ingenioasă la prima vedere, dar ea nu 
numai că nu creează o poziție de ofsaid 
și deci nu împiedică înscrierea unui gol, 
dar, dimpotrivă, înlesnește marcarea lui : 
executantul loviturii libere indirecte va 
trimite mingea unui coechipier AFLAT 
ÎNAPOIA MINGII și acesta, nestingherit, 
va înscrie un qol valabil. Niște 
— arbitri de fotbal — v-au spus 
lucru, dar nu i-ați crezut. Mie 
să-mi dați crezare ? Să știți că 
arbitru F.I.F.A. !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un 
comentariu pe marginea faptului 
cîteva asociații sportive, s-a modificat

prieteni 
același 
oare o 
nu sînt

scurt... 
că, în

fie. Este un titlu de mindrie pentru 
că o seamă de invenții și inovații, 
lizate de radioamatorii ing. Andrei 
șan, ing. Mihai Stadler, ing. loan Vida,
ing. Haralambie lonescu și alții și-au 
Sosit deja prețioase aplicații practice".

Vizita la YO5KAD produce reporterului, 
ovid de noutăți, impresii deosebite : te 
ofli aici in fața unui laborator în care o 
seamă de pasionați, de cele mai dife
rite vîrste, îmbină activitatea sportiva cu 
o serioasă muncă de cercetare, de pă
trundere tot mai adîncâ în enigmatica 
lume a undelor.

scopul de
E un sistem fenomenal, 
Mai bun decit... „Gerovital".

naștere unor fotbaliști, cu 
a-i... întineri :

MOTOCICLISM. întreprinde
rea Grivița Roșie, ora 8,30 : 
plecarea în „Cupa 16 Februa
rie44 (București — Giurgiu 
București).

POPICE. Arena Constructo
rul, de la ora 8 : Olimpia- 
Constructorul Buc. — Rul
mentul Brașov ; arena Laro- 
met, de la ora 8 : Laromet — 
Dacia .Ploiești. Divizia A, mas
culin'.

RUGBY. Stadion Tineretului, 
de la ora 11 : lotul de juniori 
al orașului București va juca 
cu divizionarele A Steaua 
Constructorul Buzău (cite 
repriză cu fiecare).

SCRIMA. Sala Floreasca 
de la orele 9 și 17 : turneu 
internațional individual 
retă fete).

Petrolul 
(Div. A, m) ; sala 

Constructorul, de la ora 10 : 
Medicina București — Univer
sitatea Timișoara (Div. A, f) : 
sala Progresul, ora 10 : 
I.E.F.S. — „U“ Cluj-Napoca
(Div. A m) 

Foresta Fălticeni, finalista com
petiției în 1967. Și am pierdut la 
mare luptă, cu 2—1. Anul trecut, 
în campionat, echipa noastră s-a 
clasat pe locul 5, din 18 echipe'4.

Dar, continuă semnatarul scri
sorii, „eu am 28 de ani și, în cu- 
rînd, o să trebuiască să mă re
trag. Poate că am fost lipsit de 
talent, poate că n-am avut șansă, 
dar, în orice caz, vreau să-i învăț 
fotbalul pe tinerii din comună. 
In acest scop, > aș vrea să mă în
scriu la cursurile de antrenori, 
fără frecvență44.

O idee și o inițiativă pentru care 
meritați toate felicitările ! Nu ne 
îndoim că veți primi tot sprijinul 
din partea Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport.

Am dori, în același timp, ca 
rîndurile de față să constituie cel 
mai clar răspuns la temerea dv 
că ne-ațl scris, poate, lucruri 
„neînsemnate44 sau că ne-ați „răpit 
timpul44. Acesta este timp ciștlgat, 
atît pentru dv, cit și pentru noi...

Jack BERARIU

sport. S-au relevat prin procedee 
spectaculoase Marian “Zamfir, 
fost campion al țării la juniori 
și Silviu Rențea (Voința), Traian 
Cismaru și Cezar Ciobanu (Con
structorul).

V. MANOLIU-coresp. 
ÎNTRECERILE FEROVIARILOR

MUREȘENI •*
Asociația sportivă C.F.R. Tg. 

Mureș a organizat și anul acesta 
tradiționala competiție dotată cu 
„Cupa 16 Februarie". Numeroși 
tineri, din opt unități feroviare, 
s-au întrecut la popice, tir, șah 
și tenis de masă. Printre cîștigă- 
toare s-au numărat echipa de po
pice de la „mișcare" și formația 
de tir a Policlinicii C.F.R.

I. PAUȘ-coresp.
SE ÎMBOGĂȚEȘTE ZESTREA 

SPORTIVA SUCEVEANA
în apropierea noului cartier 

„George Enescu" din Suceava au 
început lucrările la noul patinoar 
artificial, care va, avea o supra
față utilă de 30 x 60 m. Noua 
bază sportivă suceveana se reali
zează în principal, din fondurile 
alocate de Consiliul popular.

MÎNDRESCU-coresp.

COSMELEATA, COMUNA BLEJEȘTI. 
mai mari succese ale lui Ion Ți- 
Evident, cele trei prezențe ale

nr. 3, 
se- 

faceți 
vorba 

Din 
joacă

sâ-i 
e 

preferat). 2.
Caniaro nu 

de față.
LICEUL TEORETIC, 

de o întrecere de

riac ? .
sale în finalele Cupei Davis, de la Cle
veland, Charlotte și București I

IOAN BONDOR, ARAD. 1. Lui Gheor- 
ghe Limona îi puteți scris pe adresa : 
București, Intrarea V. I. Miciurin 
sectorul 1. Intrucît n-o început încă 
zonul, presupun că n-aveți _ “ ‘ 
nici un reproș ! (Am glumit : 
doar de arbitrul dv. 
motive de sănătate, 
nicăieri în momentul

ELEVH ANULUI III, 
REȘIȚA. Fiind vorba 
minifotbal, între școlari, ultimul cuvînt il 
are de multe ori nu regulamentul, ci... 
profesorul de educație fizică. în cazul 
pe care nî-l relatați, este vorba, după 
cîte înțeleg, do o încercare de a cîștîga 
un meci „la masa verde". Să știți că 
victoriile obținute astfel nu sînt chiar 
otît de onorabile. $i, dacă o porniți de 
pe acum cu contestațiile, ce o să faceți 
cînd veți fi mari ? Eu zic, ca și prof. 
Muresan, să rejucați meciul. Și atunci 
— vorba aceea — o să se arate pricina.

LADISLAU 
Baschebaliștiî 
namo, după 
de al doilea 
mai au 
net superior, aproape 
Dar, teama dv este justificată : 
Steaua nu pierde nici un joc în cel de-a 
treilea tur și învinge și pe Dinamo, cete 
două echipe se vor afla la egalitate de 

puncte, iar primul criteriu de departa
jare nu este coșaverajul, ci acela al 
victoriilor directe. Cu 2—1, Steaua ar 
deveni campioană. înțeleg suferințele 
suporterilor, dar întrecerea sportivă fără 
momente de „suspense", fără incertitu
dini pînă în ultima clipă, nici n-ar avea 
farmec. Poate, însă că Dinamo va pune 
capăt neliniștilor și suferințelor dv I

ANTON SCUTARU, IAȘI. N-am făcut 
nici un rău nimănui. De ce continuați 
să mă „pedepsiți", trimițîndu-mi scrisori 
pe cîte 8 pagini, scrise atît de neciteț. 
Nu rîvnesc să devîn un ol doilea... 
Champollion.

FLORIN IONESCU, PITEȘTI. Scriptele 
Federației vă contrazic atît pe dv, cît și 
pe prietenul dv • Radu Troi este născut 
la 12 iunie

Ilustrații : N. CLAUDIU
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PARTICIPANȚILOR LA CONFERINJA PE TARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

mele educației fizice ți sportului de 
masă, activități de importanță deosebită 
pentru sănătatea populației, ți cu implicații 
asupra sportului de performanță, nu sint incă 
tratate ți rezolvate la nivelul exigențelor în
scrise in documentele de partid și de stat. 
Nu s-au îndeplinit integral sarcinile privind 
dezvoltarea largă a sportului de masă in 
rindul tineretului, al oamenilor muncii din 
întreprinderi, la sate, în rindul femeilor, răs- 
pindirea formelor simple practicate in aer li
ber, a ramurilor accesibile, formarea o- 
bișnuinței de practicare independentă a 
exercițiilor fizice ți sportului la un număr cit 
mai mare de cetățeni. Dezvoltarea gimnas
ticii, atletismului, a sporturilor de iarnă, a 
inotului, turismului, a sporturilor cu caracter 
aplicativ-utilitar preocupă în prea mică mă
sură organizațiile sportive, organizațiile de 
tineret și sindicatele.

In ce privește sportul de perfor
manță există o slabă exigență față de modul 
de pregătire și educare moral-politică a 
sportivilor ; se tolerează adesea actele de 
indisciplină, lipsa de răspundere și manifes
tările de vedetism ale unor sportivi, favori
zarea unor elemente care nu au nimic co
mun cu sportul. Aceste atitudini și manifes
tări sint profund dăunătoare activității spor
tive, fac ca in aceste domenii să se mențină 
o stare de lucruri ce nu poate fi considerată 
mulțumitoare.

Este necesar, de aceea, ca participanții 
la conferință să dezbată cu înalt simț de 
răspundere, cu temeinicie, actuala situație 
din mișcarea sportivă, să tragă concluziile 
care se impun, atit din activitatea și re- 
zuitateie bune obținute la o serie de dis
cipline sportive, — cu care pe drept cuvint 
ne putem mindri —, cit și din lipsurile și 
deficiențele ce se mai manifestă în acest 
domeniu. Trebuie să se ia măsuri ferme 
pentru a se introduce mai multă ordine ți 
disciplină în întrega activitate de educație 
fizică și sport — atit in sportul de masă 
cit și în cel de performanță.

Se impune să se acționeze în modul cel 
mai hctărît pentru cuprinderea și antrena
rea întregului tineret, începînd cu copiii, 
cu pionjerii și elevii din școli, cu studenții, 
cu tineretul din întreprinderi și de la sate 
în practicarea exercițiilor fizice, ă sportului și 
turismului, pentru folosirea de forme sim
ple, accesibile și atractive în vederea dez
voltării unei activități sportive cu adevărat 
de masă, care să cuprindă cele mai largi 
categorii de cetățeni. Este necesar să se 
manifeste mai multă inițiativă și consec
vență în organizarea și desfășurarea unor 
largi competiții și întreceri sportive de 
masă, pe plan local și republican, inclu
siv în organizarea unor concursuri cu ca
racter mixt, cuitural-sportiv. In acest scop 
școlile și întreaga rețea de învățămînt, or
ganizațiile de pionieri, organizațiile de

U.T.C., asociațiile studenților comuniști, sin
dicatele ți cluburile sportive trebuie să facă 
totul pentru a-ți îndeplini in cele mai bune 
condițiuni sarcinile ți atribuțiile ce le au in 
domeniul educației fizice ți sportului.

Pregătindu-ne cu temeinicie pentru a ne 
menține locurile de ’ frunte dobindite pe 
plan mondial la d serie de discipline cum 
sint handbalul, caiac-canoe, canotajul, lupte, 
unele probe atletice, trebuie să ne propu
nem să ridicăm nivelul general al sportu
lui nostru de performanță, al tuturor disci
plinelor sportive. In special trebuie să ridi
căm nivelul fotbalului, care in prezent este 
nesatisfăcător, al notației, tirului, halterelor, 
patinajului ți al altor discipline unde re
zultatele sportivilor noștri sint mult in urma 
performanțelor internaționale. In toate ra
murile sportive trebuie întronată o atmos
feră de muncă temeinică, indirjită, conștiin
cioasă, de seriozitate, de mobilizare cu 
înaltă responsabilitate și exigență a tuturor 
factorilor pentru îndeplinirea riguroasă a 
programelor de pregătire, pentru obținerea 
unor performanțe sportive de nivel mondial. 
Odată cu pregătirea tehnică de speciali
tate, trebuie intensificată munca de edu
care politică a sportivilor, pentru forma
rea unui tineret cu însușiri fizice superioare 
și, în acelcși timp, cu o ținută demnă ți 
responsabilă în societate, cu un înalt nivel 
cetățenesc, participant activ, conștient, la 
lupta și eforturile întregului popor pentru 
construirea socialismului ți comunismului in 
România.

In vederea ridicării generale a activității 
sportive sint necesare preocupări susținute 
pentru pregătirea și perfecționarea conti
nuă a tuturor lucrătorilor din acest dome
niu, și in primul rind a profesorilor de edu
cație fizică, a antrenorilor, tehnicienilor și 
activiștilor sportivi, pentru formarea unor 
instructori și organizatori sportivi entuziaști, 
cu temeinice cunoștințe teoretice și practice.

O condiție esențială pentru dezvoltarea 
a sportului de masă cit și a celui 
performanță o reprezintă folosirea tot 
eficientă a bazei 
girea 
țiile 
vor 
rită

atit 
de 

mai 
lăr-materiale existente și 

a acesteia. Organiza
și instituțiile de 
acorde o atenție spo- 
sarcinilor ce le 
de; partid și legilor țării, 

" ii'ș bazei materiale nece-

revin,

continuă 
de masă 

trebui să 
înfăptuirii 

potrivit hotărîrilor 
în vederea asigurării^ 
sare activității sportive. Ministerul Educației 
ți Invățămintului, consiliile populare, sindi
catele, organizațiile Ide tineret și celelalte 
organizații cu atribuții in activitatea spor
tivă trebuie să inițieze acțiuni cetățenești, 
pentru dotarea localităților, cartierelor de 
locuințe, școlilor, marilor colectivități, cu 
spații de joacă pentru copii, terenuri, baze 
sportive și instalații simple care pot fi rea
lizate, fără multe cheltuieli, prin contribuția 
populației și prin munca voluntară a tine
retului.

stat

Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport va trebui să acționeze cu mai multă 
fermitate ți exigență pentru lichidarea lip
surilor ți deficiențelor care se mai manifestă 
in desfășurarea activității pe tărimul spor
tului și educației fizice. Consiliul va trebui 
să depună o muncă mai organizată și mai 
sistematică pentru a asigura înfăptuirea u- 
nitară a politicii partidului și statului pri
vind educația fizică și sportul, pentru coor
donarea activității sportive și îndeplinirea 
de către toate organizațiile obștești și or
ganele de stat centrale și locale a sarci
nilor ce le revin in acest domeniu.

Federațiile sportive vor trebui să militeze 
cu mai multă răspundere pentru dezvoltarea 
puternică a bazei de masă a tuturor ramu
rilor de sport, — și in primul rind a celor 
mai rămase în urmă — pentru perfecțio
narea pregătirii ți creșterea măiestriei spor
tivilor ți pentru educarea lor patriotică ți 
cultivarea unei atmosfere de muncă intensă, 
disciplinată in intrega noastră mișcare spor
tivă.

Asociațiile ți cluburile sportive vor trebui 
să desfățoare o intensă activitate de cuprin
dere în mițearea sportivă a întregului nostru 
tineret, de afirmare ți promovare pe scară 
largă a talentelor sportive ; ele trebuie să 
asigure educarea sportivilor în spiritul dra
gostei față de patrie și partid, călirea vo
inței, pregătirea fizică și morală a acestora 
în vederea obținerii unor rezultate cit mai 
bune atit în competițiile interne cit și in
ternaționale. Vor trebui luate măsuri ener
gice penzu sporirea contribuției tuturor or
ganizațiilor cu atribuții în mișcarea sportivă 
și a tuturor județelor la selecționarea de 
pe întreg cuprinsul țării a elementelor cu 
calități sportive deosebite, pentru dezvoltarea 
unor cluburi și organizații sportive tot mai 
puternice, capabile să pregătească sportivii 
în concordanță cu exigențele mondiale.

Organele și organizațiile de partid — în- 
cepind cu comitetele județene, municipale 
ți orășenești și pină la organizațiile de 
bază — trebuie să acționeze consecvent 
pentru a asigura ducerea ia îndeplinire a 
tuturor hotărîrilor partidului și statului în 
domeniul educației fizice și sportului, să 
îndrume ți să controleze modul în care or
ganizațiile de masă ți instituțiile de stat îți 
realizează atribuțiile ce le au in această 
privință. Ele trebuie să pună permanent un 
accent deosebit pe educarea politică și 
cetățenească a sportivilor, pe cultivarea 
perseverentă în rîndurile acestora a princi
piilor eticii ți echității socialiste, a înaltelor 
trăsături morale ale omului nou al societății 
noastre.

în viitor, pe sportivii noștri îi așteaptă 
confruntări internaționale deosebit de im
portante, între care și Jocurile Olimpice ce 
vor avea loc peste un an, in 1976. Aceasta 
obligă la desfășurarea, de pe acum, a 
unor pregătiri temeinice, pe baza unor nor

me științific fundamentate, la nivelul per
formanțelor mondiale, incit să ne prezen
tăm la aceste întreceri cu un număr cit 
mai mare de sportivi valoroși in tot mai 
multe ramuri sportive, care să obțină rezul
tate dintre cele mai bune, să ocupe cit 
mai multe poziții fruntașe. Mișcarea noastră 
sportivă ți slujitorii ei trebuie să-și facă 
un titlu de onoare din a contribui, prin 
succesele pe care le obțin in confruntările 
internaționale, la păstrarea și sporirea înal
tului prestigiu de care România socialistă 
se bucură pe plan mondial ca rezultat al 
realizărilor pe care le obține dezvoltarea in
ternă, al politicii consecvente de pace și 
colaborare pe care o promovează. Noi 
vedem în participarea la competițiile inter
naționale un mijloc important de dezvoltare 
a prieteniei și colaborării tineretului nostru 
cu tineretul din celelalte țâri, de adincire 
a cunoașterii ți înțelegerii reciproce intre 
popoare. De aceea va trebui să facem totul 
și în viitor pentru ca activitatea sportivă 
ce o desfășurăm pe plan mondial să re
flecte nemijlocit politica de pace, înțelegere 
și colaborare a partidului și statului nostru, 
eforturile României socialiste de a contribui 
la instaurarea unor relații noi și a unei ordini 
noi in viața internațională, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

îmi exprim speranța că această confe
rință a dumneavoastră va marca un mo
ment importam în lichidarea lipsurilor și 
in dezvoltarea educației fizice ți sportului 
din țara noastră, că întregul activ al miș
cării sportive, animat de dorința de a răs
punde cu cinste inaitelor exigențe pe care 
partidul i le pune in față, iți va mobiliza 
puternic forțele, va munci cu toată price
perea și energia pentru îmbunătățirea radi
cală a activității in acest domeniu. Sint 
încredințat că, împreună cu întregul nos
tru popor, sportivii patriei noastre vor 
face totul pentru a aduce o contribuție 
tot mai însemnată la transpunerea cu suc
ces în viață a hotăririlor Congresului al 
Xl-lea, a Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare spre comunism, la ridicarea 
României pe culmi tot mai înalte de civi
lizație, bunăstare și progres.

Cu această convingere, urez din toată 
inima sportivilor și tuturor slujitorilor spor
tului nostru realizări ți satisfacții cit mai 
mari în activitatea viitoare, multă sănătate 
și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar genera!

al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste 

România

ILO

(Urmare din pag. 1)

ritul de dăruire dezvoltării spor
tului în patria noastră ia nive
lul celorlalte realizări ale acti
vității economico-sociale, în lu
mina documentelor Congresului 
ai Xl-lea, a însufiețitorului me
saj adresat Conferinței, contri
buind astfel la dezvoltarea ar
monioasă a personalității umane, 
la înflorirea patriei noastre, Re
publica Socialistă România".

în continuare, au avut loc 
dezbateri pe marginea documen
telor prezentate Conferinței. - Au 
luat cuvîntul tovarășii : Teodor 
Oprică, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Galați, Dan Hrimiciuc, 
maestru al sportului la scrimă, 
Constantin Mîndreanu, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Ladislau Simon, maestru emerit 
al sportului, campion mondial 
la lupte libere, Gheorghe Guriev, 
director general al întreprinde
rii de Stat Loto-Pronosport, 
președinte al F.R. Box, Maria
na Suman, maestră a sportului 
la atletism, Valeriu Irimescu, 
maestru emerit al sportului, an
trenor federal la rugby, Constan
tin Popescu, director al Școlii 
sportive nr. 2 din București, 
Constantin Boștină, președinte 
al U.A.S.C.R., Gheorghe Bercca- 
nu, maestru emerit al sportului 
la lupte, Petre Focșeneanu, se
cretar general al F.R. Schi-bob- 
biatlon, Ion Siclovan, rector al 
I. E. F. S., vicepreședinte al 

C.N.E.F.S., Teodor Pițigoi, di
rectorul școlii generale din co
muna Stoicănești, județul Olt, 
Ana Fetrescu, maestră emerită 
a sportului, campioană mondială 
la popice, general lt. Alexan
dru Dăncscu, adjunct al minis
trului de Interne, Eugen Budi- 
șan, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Arad, Gavrilă Baram, 
secretar general al F. R. Tir, 
Florian Ștefănescu, președintele 
clubului sportiv Rapid București, 
Nicolae Nicolescu, secretar ge
neral al Ministerului Sănătății, 
Ilie Patruică, prim-vicepreșe
dinte al' C.J.E.F.S. Caraș-Seve- 
rin, Nădia Comăneci, maestră 
a sportului la gimnastică.

Delegații la Conferință au as
cultat și aprobat raportul Co
misiei de validare.

Tovarășul Emil Ghibu, secre
tar al C.N.E.F.S., a prezentat a- 
poi o sinteză a lucrărilor con
ferințelor federațiilor sportive, 
desfășurate joi după-amiază.

în continuare, a fost supus la 
vot și aprobat de către delega
ții la Conferință Raportul de ac
tivitate al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
pe perioada iulie 1967 — fe
bruarie 1975. Au fost, de ase
menea, aprobate proiectul Pro
gramului de dezvoltare a acti
vității de educație fizică și 
sport din Republica Socialistă 
România pe perioada 1975—1980 
(proiect care urmează a fi de
finitivat și adoptat la viitoarea

Participanții la Conferință urmăresc cu interes dezbaterile

plenară a C.N.E.F.S.) și Rezo
luția Conferinței pe țară a 
mișcării sportive.

Trecîndu-se la ultimul punct 
al ordinei de zi a Conferinței, a 
fost ales noul Consiliu Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
precum și Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S^

A luat apoi cuvîntul tovară
șul general locotenent Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S., 
care a spus : „Vă rog să-mi 
permiteți ca, în numele Consi
liului Național nou ales, al Bi
roului său Executiv, să vă a

dresăm mulțumiri pentru încre
derea acordată, desemnîndu-ne 
în aceste funcții de răspundere, 
înțelegem prin aceasta o mare 
responsabilitate care ne revine 
pentru a milita cu consecven
ță și fermitate în vederea în
făptuirii politicii partidului și 
statului nostru în domeniul e- 
ducației fizice și sportului, ale 
cărui obiective esențiale au fost 
sintetizate în chip strălucit în 
mesajul adresat Conferinței 
noastre de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru care 
iucă o dată îi mulțumim din 

inimă și îi exprimăm întreaga 
noastră gratitudine".

în încheierea lucrărilor Con
ferinței pe țară a mișcării spor
tive, cei prezenți au adoptat, 
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, textul unei telegrame 
(n.r. pe care o publicăm se
parat, la pagina I) adresate 
Comitetului Central ai Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU.

a Sportul Pog.o3o



CONFERINȚELE FEDERAȚIILOR PE RAMURA DE SPORI COM
• NOILE BIROURI FEDERALE

' Joi după-amiază s-au desfășurat în Capitală con
ferințele federațiilor pe ramură de sport. La lu
crări au luat parte membrii comitetelor federale, 
sportivi, tehnicieni și activiști, care au analizat 
cu exigență activitatea desfășurată în perioada 
iulie 1967 — februarie 1975. Au fost scoase in 
evidență condițiile tot mai bune de practicare a 
sportului oferite tineretului de către statul nos
tru, succesele repurtate ca urmare a unui volum 
de muncă sporit, premisele create pentru reali
zarea unor rezultate superioare în activitatea 
sportivă de masă și de performanță.

Analizînd în spirit critic și autocritic munca 
desfășurată, participanții la conferințe au dez
bătut pe larg cauzele care determină răminerea 
în urmă într-o serie de discipline și probe, pre
cum și posibilitățile de eliminare a carențelor, de

nu precupețească nimic în munca 
a sarcinilor trasate de partid pen- 
dezvoltare a mișcării sportive din

prilej, au fost dezbătute și îmbu-

obținere a unor rezultate care să reflecte poten
țialul real al sportului românesc. In unanimitate, 
sportivii, tehnicienii și activiștii sportivi s-au an
gajat ferm să 
de îndeplinire 
tru continua 
țara noastră.

Cu același
nătățite planurile de dezvoltare a tuturor ramu
rilor sportive pe perioada 1975—1980.

Conferințele federațiilor pe ramură de sport au 
procedat apoi la alegerea noilor comitete fede
rale, a birourilor federale. In aceste organisme 
de lucru au fost aleși sportivi de frunte, tehni
cieni reputați, activiști cu remarcabilă contribuție 
la dezvoltarea sporturilor respective.

lată componența noilor birouri federale :

ATLETISM Drăgoș Hadîrcă,

malar Luigi Marteș, vicepre
ședinte : Ștelian Ionescu, secretar 
general : Costică < 
membri : Ion Bîrnea, 
Burcă, Alexandru Cazacu, 
Gunan, 
Iancu, 
Martin,

Nicolae Hoară, 
Dorin Lătncrăjan, 
Vasile Sîrbu.

Oprițescu ; 
, Cicerone 

Mihai 
Costel 
Petre

PATINAJ
Președinte : Constantin 

șanul; vicepreședinte : Alexandru 
Bobeică ; secretar general : Gri
gore!Arjoca ; membri: Gheorghe 
Dănulescu, Eva Farcaș , Dan Lă
zărescu, Letiția Miclescu, Irina 
Minculescu, Vasile Oprea, Con
stantin Pîrvu, Gheorghe 
cu, Roman Turușanco, 
Văcaru.

Pești-

Popes- 
Vasile

SCRIMĂ
Președinte : Vasile Ionescu ; 

vicepreședinți : Cristina Luca, 
Florin Panaitescu, Romeo Moca- 
nu ; secretar general: Dionisie 
Tepșan ; antrenor federal : Tăna
se Mureșan ; membri : Vasile 
Chelaru, Ion Halmagy, Ruxandra 
Ionescu, Mircea Lovin, Cornel 
Pelmuș, Victor Teodorescu, Oc
tavian Vintilă.

Președinte : Mihail Florescu ; 
prim-vicepreședinte : Dia Mano- 
liu ; vicepreședinte : Efrem Cher- 
teș ; secretar general : Victor 
Firea ; secretar general adjunct : 
Florian Laslău ; antrenori fede
rali.: Dumitru Gârleanu, Nicolae 
Mărășescu, Evelin Ghimpu ; 
membri : Tiberiu Ardeleanu, 
Francisc Cocis, Valeriu Malto- 
pol, Fldrin Matei, Ion Mureșan, 
Vladimir Simionescu, Olivia Zina 
Simu, Septimiu Todea, Romeo 
.Vilara.

Dragoș Hadîrcă, Ștefan Robert. 
Emil- Roman, Nicolae Voicu, Ni
colae Zainea.

FOTBAL
Vasile 

Mircea

BASCHET
Președinte : Ion Tulpan ; vice

președinți : general maior Cos- 
tache Zmeu, Leon Teodorescu ; 
secretar general : Octav Dimi- 
triu ; antrenor federal : Aurel 
Predescu ; membri: Ștelian Bar- 
can, George Chiraleu, Petre Dra- 
gomir, Eva Ferencz, Ștelian 
Gheorghiu, Mihai Nedef, Dan 
Niculescu, Ion Niculescu, Mihai 
Vîrtosu, Ion Vulescu.

Prim-vicepreședinte : 
Tudor ; vicepreședinți : 
Angelescu, Ștelian Staicu, Nico
lae Popescu. Ovidiu Diaconescu, 
Cornel Cazan ; secretar general : 
Florea Tănăsescu ; secretar ge
neral-adjunct : Ion Alexandres- 
.cu ; membri : Ion Bari, Gheor
ghe Dragomir, Mircea Dridea, 
Ion Dumitrescu, Pantelimon Gă- 
vănescu, Simion Mîndreș, Nico
lae Petrescu, Andrei Rădulescu, 
Mircea Sămăreanu, Valentin Stă
nescu, Dumitru Tomescu, Radu 
Urziceanu.

Președintele F.R.F. va fi ales 
într-o viitoare ședință a Comi
tetului federal.

Covaci, Romulus Cioacă, Ion 
Cernea, Ion Corneanu, Ion Crîs- 
nic, Ilie Gheorghe, Romulus Pa- 
ven, Vascul Popovici, Constantin 
Popescu, Traian Predețeariu, Ni
colae Ploieșteanu, Gheorghe Șu- 
teu, Viorel Visureanu. Vicepre
ședinții 
primei 
federal.

vor fi aleși cu prilejul 
ședințe a Biroului

MODELISM

BOX
Președinte : Gheorghe Guriev ; 

vicepreședinți : Nicolae Bucur, 
Ion Gheorghe, Augustin Stroian ; 
secretar general : Cristea Petro- 
șeneanu, antrenori federali : Ion 
Popa, 
membri: Emil Betea, Aurel Fi
lip, Constantin Gruiescu, Dumi
tru Ivan, Nicolae Marin, Vale
riu Mironescu, Ion Nicolae, Paul 
Ochialbi, Teodor Oprică, Petre 
Radovici, Ion Sfetcu, Gheorghe 
Stănescu.

Alexandru Vladar ;

CAIAC-CANOE
Președinte: general locote

nent Vasile Șlicariu ; vicepre
ședinți ; Radu Abagiu, Ion Geor
gescu ; secretar general : 
Zamfir : antrenor federal : 
nel Bîrsănescu ; membri : 
Deacomatu, Silviu Ghițescu, 
Radu Marinescu, Nicolae Năva- 
sart, Dordea Pascu, Ecaterina 
Popeseu, Gheorghe Stan, Otto 
Tomiuc.

Jean
Cor-

Ion

POPICE
Bălan ;Președinte : Gheorghe 

vicepreședinți : Marin Petrescu, 
Alexandru Gheorghe ; secretar 
general : Ladislau Szocs ; mem
bri : Erica Arion, Ion Comănes- 
cu, Ionel David, Carol Legend!, 
Petre Moisescu, Eronim Moldo
veana, Constantin Neguțoiu, Ion 
Pătru, Ion Popescu, Petre Tran
dafir, Petre Tudoran.

CANOTAJ-YACHTING
Președinte : Ion Rîmhu ; vice

președinți : contraamiral Ilie Ște
fan, Sergiu Zelinschi ; secretar 
general : Gheorghe Giurcăneanu ; 
antrenor federal : Victor Mocea- 
ni ; membri : Doina Bălașa, 
Gheorghe Gheorghiu, Silviu Ghi- 
țescu, Dumitru Hering, Alexan
dru Mareș, Ștefan Pongratz, Emi
lia Rigard, Cornel Răduț, Savu 
Spătaru, Constantin Udrescu.

CĂLĂRIE Șl PENTATLON MODERN
Președinte : general maior Vic

tor Stănculescu ; vicepreședinți : 
Ion Apahideanu, Ion Mureșanu ; 
secretar general : Dumitru Nede- 
lea ; membri : Ion Bîrloiu, Ion 
Bădițoiu, Augustin Cenan, Du
mitru Dumitrescu, Leonida Io
nescu, Dumitriu Penciuc, Fran
cisc Proinov, Petre Roșea, Anghel 
Teodorescu, Iosif Urs,, Dumitru 
Velicu.

CkLiSM
Președinte : Pavel Novăcescu ; 

vicepreședinți : Nicolae Oțeleanu, 
Octavian Amza ; secretar gene
ral : Traian Dinuț ; membri : Va
sile Burlacu, Zaharia Chifor, Ște
fan Călinescu Alexandru Dorizo,

GIMNASTICĂ
Președinte : Elena Poparad ; 

vicepreședinți : Maria Login,
Gheorghe Ghișoiu ; secretar ge
neral : Nicolae Vieru ; secretar 
general adjunct : Francisc Lovi ; 
antrenori federali : Maria Simio
nescu, Silviu Magda ; membri : 
Nicolae Băiașu, Elena Cojan, 
Elena Firea, Costache Gheorghiu, 
Emilia Liță, Robert Podlaha, Eu
gen Șerbănescu, Elena Sima.

HALTERE
Președinte : Nicu Alexe ; vice

președinți : Ștefan Petrescu, Cor
nel Florescu ; secretar general : 
loan Stoian ; antrenor federal : 
Lgzăr Baroga ; membri : Ștefan 
Achim, Gheorghe Apostol, Alex
andru Cosma, Teodor Dumitres
cu, Aurelian Filat, Lisias Ionescu, 
Gheorghe Mihăilescu, Constantin 
Moarcă.ș, Tiberiu Roman.

HANDBAL
Președinte : loan Kunst-Gher- 

mănescu ; vicepreședinți : Dumi
tru Costea, Ion Florea, Gheor
ghe Săvescu ; secretar general : 
Lucian Grigorescu ; antrenori fe
derali : Nicolae Nedef, Gabriel 
Zugrăvescu ; membri : 
Gogîltan, loan Istrate, 
Micu, Cornel Oțelea, Varac Pe- 
lenghian. Constantin Popeseu, 
Vasile Sidea, loan Sîrboiu, Eu
gen Trofin, Oprea Vlase.

HOCHEI

Valeriu 
Ioana

Președinte: Nicolae Bozdog ; 
vicepreședinte : Mircea Popovici ; 
secretar general : Vasile 
ru ; membri : Dionisie 
Gheorghe Cetină, Nicolae 
Constantin Diamantopol, 
Dragomir, Ștefan Ionescu, 
Krausz, Marin Petrescu, 
Preiss, Alexandru 
Constantin Ti co, 
ceanu.

Milita-
Balint, 
Chivu, 

Savu
Karoly 

Hugo 
Teodorescu, 

Nicolae Tur-

JUDO
Președinte : general maior 

dr. Paul Marinescu ; vicepre
ședinți : general maior Constan
tin Mleșniță, Alexandru Șiper- 
co ; secretar general : Anton Mu- 
raru ; 
drescu, 
Bucur, Gheorghe 
Han tău, 
Gheorghe Olteanu, 
Mihai Rusu.

membri : Toma Alexan- 
Mihai Botez, Nicolae 

Donciu, loan 
Moțățeanu, 

Mihai Platon,
Ovidiu

LUPTE
Președinte : colonel Alexandru 

Crăciunescu ; secretar general : 
Victor Dona ; membri : Pius

Președinte : Iuliu Furo : vice
președinte : Niculae Hangea ; se
cretar general : Ion Bobocel ; 
membri : Octavian Chirică, Ion 
Constantinescu, George Craiovea- 
,nu, Dumitru Ivan, Otto Hints, 
Mircea Păucă, Traian Potop, Ioan 
N. Radu, Gheorghe Stana, Ion 
Șerban, Stela Spirescu, Petre 
Tacu.

RADIOAMATORISM

MOTOCICLISM
Președinte : general maior Vic

tor Voichiță ; vicepreședinți : 
Traian Bobeanu, • Ștefan Șerbă
nescu ; secretar general : Geor- 
giu Mormocea ; membri : Gheor
ghe Didescu, Gheorghe Ioniță, 
Ștelian Ludu, Lucian
Gheorghe Stăniloaie, Gheorghe 
Ștefăneasa, Ionel Șufer.

Stan,

NATÂTIE
Președinte : Traian Pop ; vice

președinți : Avram Lăptoiu, Va
sile Priceputu ; secretar general : 
Mihai Constantin ; antrenori fe
derali : Cornel Mărculescu, Ti
beriu Munteanu ; • membri : 
Gheorghe Boboc, Gheorghe 
Bruckner, Francisc Crișan, loan 
Drăgan, Nicolae- Dumitrescu, Ion 
Gherman, Norbert Hatzak, Maria 
Login, Ion Nae, Cristina Șop- 
tereanu, Eugenia Țicaliuc.

OINĂ
Președinte: Gheorghe Pricop; 

prim-vicepreședinte : general

Președinte : general maior 
Gheorghe Enciu ; vicepreședinte : 
Gheorghe Craiu; secretar gene
ral : Iosef Paolazzo ; membri: 
Vasile Căpraru, Aurel Drăghici, 
Gheorghe Drăgulescu, Nicolae 
Felecan, Andrei Giurgea, Crista- 
che Hîncu, Vasile Iliaș, Silviu 
Marfievici, George Pintilie, Ian- 
cu Tampa.

RUGBY
Președinte : Cornel Burada ; 

prim-vicepreședinte : Ion Onces- 
cu ; vicepreședinte : Matei Ludu; 
secretar general : Ovidiu Marcu : 
antrenor federal : Valeriu Iri- 
mescu ; membri: Nicolae Barbu, 
Petre Cosmănescu, Mircea Con- 
stantinescu, Ion Danciu, Ilie 
Georgescu, Anton Groman, Va
sile Mladin, Nicolae Pădureanu, 
Ion Țuțuianu, Teodor

SCHI-BOB

Witting.

Almășan ;
Ceaușescu,

Președinte : Bujor 
vicepreședinți ; Nicu 
general locotenent Constantin Io
nescu, Aurel Boghici ; secretar 
general : Petre Focșeneanu ; an
trenor federal : Constantin Tiron; 
membri ; Mihai Bâră, Dragoș 
Burghelea, Aristotel Cucu, Cornel 
Doboșoiu, Dragoș Dogaru, Alex
andru Forțu, Ion Matei, Ion 
Panțuru, Rodica Pall, Virgil Teo
dorescu, Aurel Voina.

ȘAH
Președinte de onoare : Ion H. 

Gudju ; președinte : Cornel Pa
coste ; vicepreședinți : Grigore 
Creiniceanu, Virgil Firică, Aurel 
Stoian ; secretar general : Anghel 
Vrabie ; membri: Nicolae Bucur, 
Valeriu Chiose, Ion Lehaci, Vir
gil Nestorescu, Constantin Nico
lae, Elisabeta Polihroniade, Mir
cea Popeseu, Corneliu Scurtu, 
Octav Troianescu, Radu Vasi- 
lescu.

TENIS
Președinte : general maior Ni

colae Stan ; vicepreședinți : Radu 
Enache, Ion Petrache ; secretar 
general : Alexandru Lăzărescu ; 
membri : Mihai Algiu, Gheorghe 
Boaghe, Julieta Boboc, Vasile 
Căbulea, Gheorghe Cobzuc, Vic
toria Costică, Aurel Segărceanu, 
Vasile Serester, Gheorghe Slap- 
ciu, Florea 
Viziru.

Tănase, Dumitru

TIR
Gheorghe Pasat; 

general maior
Președinte : 

vicepreședinți 
Gheorghe Briceag, general maior 
Paul Chelăr, Gheorghe Lichiar- 
dopol ; secretar general : Gavrilă 
Barani ; antrenori federali : Pe
tre Cișmigiu, George Florescu ; 
membri : Gheorghe Corbescu, 
Ilie Istrate, Gavril Magyar, Teo
dor Paladescu, Cornel Pîrcălă- 
bescu, Nicolae Rotaru, Andrei Să- 
vescu, Mihai Toader.

TUR1SM-ALPINISM
Ștefan Enache ; 

general maior 
Florin MorarU, 

secretar ge-

Președinte : 
vicepreședinți : 
Marin Dragu, 
Kalman Pusztay ; 
neral : Mircea Mihăilescu ; mem
bri : Dumitru Cerchezeanu, Li- 
viu Cornea, Alexandru Floricio- 
iu, Ion Giurculescu, Ștelian Po
pescu, Rolf- Reyll, Paul Simio
nescu, Matei Schenn, Ovidiu Sto
ian, Onica Toanchină.

VOLEI
Președinte : Corneliu Băjenaru; 

vicepreședinte : Nicolae Murafa ; 
secretar general : Rodica Șiclo- 
van ; antrenori federali : Ștefan 
Roman, Nicolae Tărchilă ; mem
bri : Gabriel Cherebețiu, Gheor
ghe Constantinescu, Aurel Dră
gan, Cornelia Ghibu, Nicolae Ma
teescu, Dumitru Medianu, Ștelian 
Corneliu Moțiu, Marinei Oancea, 
Virgil Pop, Jan Radu.

Conferința Federației de tenis 
de masă se va desfășura ulterior.

DIPLOMA DE ONOARE A C.N.E.F.S.
ACORDATĂ UNOR SPORTIVI, TEHNICIENI

Șl ACTIVIȘTI Al MIȘCĂRII SPORTIVE
Cu prilejul conferințelor federațiilor pe ramură de sport, care 

au avut loc joi după amiază, a fost acordată Diploma de onoare 
a C.N.E.F.S. unor sportivi, tehnicieni și activiști sportivi.

Iată numele celor care au pri
mit distincția: Eugen Laurențiu 
Bran, Vladimir Simionescu, Au
rel Encuțescu, Septimiu Todea 
(atletism) ; Sigismund Ferencz,

ior Victor Stănculescu, Francisc 
Proinov (călărie-pentatlon mo
dern) ; Nicolae Oțeleanu (ci
clism) ; Virgil Economu, Andrei 
Șepci, Ion Kluge, Emil Dobres-

Dorina Suliman (baschet) ; Con- cu, Gheorghe Turtureanu, Ste- 
stantin Nour, Gheorghe Bobi
nam, Gheorghe Guriev, Augustin 
Stroian, Gheorghe Stănescu 
(box) ; Nicolae Ilea, Igor Lipalit 
(caiac-canoe), Francisc Cherhati, 
Gheorghe Gheorghiu, Mihai Io
nescu, Iuliu Kaupert, Ștefan 
Poncratz, Margareta Plemaritis, 
Emilia Rigard, Ilie Ștefan, Con
stantin Timofte, Sergiu Zelinschi 
(canotaj-yachting) ; general ma-

lian Staicu, Petre Jurcă, Tranda
fir Dalea (fotbal) ; Elena Popa
rad (gimnastică) ; Irina Climov- 
schi, Ioana Dumitru, Gheorghe 
Gruia (handbal) ; Ștefan Tomo- 
vici, Paul Sprencz (hochei) ; Ion 
Avram, Mihai Botez, Gheorghe 
Olteanu, Laurențiu 
(judo) ; Valentin Bați
Niculae Hangea, Petre Tăcu (mo- 
delism); Constantin Vasiliu (na-

tație); general maior Luigi Mar- 
teș (oină); Elisabeta Fazefcas (pa
tinaj) ; Gheorghe Lucaciu, Pe
tre Tudoran, Valentin Carianopol, 
Eronim Moldoveana (popice) ; 
general maior Gheorghe Enciu, 
Gheorghe Craiu, Dumitru Das- 
călu (radioamatorism) ; Nicolae 
Dan, Eduard Denischi, Ilie Mi- 
lea, Mihai Niculescu (rugby) ; 
Bujor Almășan, Aurel Boghici, 
Teofil Pascu (schi-bob) ; Ruxan- 
dra Ionescu, Florin Panaitescu, 
Vasile Chelaru (scrimă), Anatole 
Ianovcic, Grigore Creiniceanu, 
Virgil 
Ovici,
Gheorghe Pasat, Petre Cișmigiu 
(tir) ; Paul Simionescu (turism- 
alpinism) ; Petre Dumitrescu, 
Nicolae Mateescu (volei).

Firică (șah) ; 
Ion Petrache

Tiberiu 
(tenis) ;

Vasilescu 
(lupte);

ME
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TELEGRAMĂ

ENȚA CONSILIULUI NAȚIONAL
EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

EfiMlTETIHUI CEMTJUL AL PARTIDULUI COMUMST 
RDMÂN, TOVARĂȘULUI MCOEAE CEAUȘESCU

UE CONFERINȚA PE ȚARA (Urmare din pag. 1)

ula 
tin 
cea 
irghe

65. Iuga Dan
66. Ivan Dumitru 

Jianu Viorel 
Jinga Ianuarie 
Karoly Martha 
Kerekeș Ladislau 
Kunst Ghermănescu Ion 
Lazăr Eiisabeta 
Li(ă Cosma 
Lăzăruț Vasile 
Login Maria

ie

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76. Lucescu Mircea
77. Manoiiu Lia
78. Marinescu Elena
79. Martinescu Nicolae
80. Matei Ion
81. Mărculescu Cornel
82. Mărgineanu Ion
83. Menis Argentina

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Teașcă Constantin 
Tepșan Dionisie 
Todoran Traian 
Tomiuc Gheorghe 
Țiriac Ion 
Țopescu Cristian 
Trandafir Elena 
Tudor Vasile 
Vlăduț Dumitru 
Voiciulescu Kristi 
Vrabie Anghel 
Ziman Andrei

Reprezentanți desemnați 
din partea organizațiilor și 
instituțiilor centrale cu atri
buții în domeniul activității' 
de educație fizică și sport:

1. Constantin Manoiescu,
84. Merchea Călăiță
85. Mihăilescu Mircea
86. Mirea Grigore
87. Mironescu Valeriu

adjunct al ministrului edu
cației și învățămîntului

2. Traian Ștefănescu
prim secretar al Comite

tin 88. Mitianschi Boris tului Central al U.T.C.
89. Moraru Florin 3. Constantin Mîndreanu

ălentin 90. Mormocea Georgiu secretar al Consiliului
91. Mureșan Nicolae Central al U.G.S.R.

Ella 92. Navasart Nicolae 4. G-ral col. Ion Coman
Teodor 93. Năstac Alee prim adjunct al ministru

m Ion 94. Neagu Aurel lui Apărării Naționale
:xandru 95. Nica Marieta 5. Alexa Ilie

96. Nicu Alexe vicepreședinte
97. Nicolescu Aurel al UCECOM
98. Olaru Ion 6. Cseresnyas Bella
99. Olteanu Miron vicepreședinte al UNCAP

100. Oiței Paul 7. Tudor Ion
101. Oprică Teodor secretar al Comitetului
102. Paollazzo Iosif pentru problemele consi
103. Panțuru Ion liilor populare
104. Pascu Ana 8. Alexandru Kopandi

orghe 105. Patzaichin Ivan secretar al Consiliului oa
106. Pătrașcu Iancu menilor muncii de națio
107. Pătruică Ilie nalitate maghiară

108. Petrescu Valerian 9. Adalbert Millitz

‘orghe

ne

109.
110. 
111. 
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Pițigoi Gheorghe 
Polihroniade Eiisabeta 
Popa Ioviță
Popescu Constantin 
Pop Ion
Pușcaru Elena 
Răuțoiu Mihai 
Rebac Eugenia 
Reinhardt Ioan 
Siclovan Ion *
Silaghi loan 
Simionescu Maria 
Simon Ladislau 
Siperco Alexandru 
Sorcaru Ion 
Stancu Nicolae 
Ștefănescu Florian 
Ștefănescu Iosefina 
Stoian Aurică 
Szocs Ladislau

10.

11.

12.

13.

14.

15.

secretar al Consiliului oa
menilor muncii de națio
nalitate germană
G-ral lt. Alexandru 
Dănescu
adjunct al ministrului de 
interne
Caiman Pusztai
secretar al U.A.S.C.R.
Elena Poparad 
vicepreședinte al 
C.N.O.P.
Alexandru Calomfirescu
prim adjunct al ministru
lui sănătății
Ștefan Enache
adjunct al ministrului tu
rismului
Iosif Popa 
vicepreședinte al 
CENTROCOOP
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IFERINJEI...
pentru iubitorii spor

itul că una dintre cele 
ale țării se numește 

bia în acest an ea își 
rile întreceri oficiale, 
i și pînă acum un va- 
ional, ea cîștigînd în 
e și aplaudate victorii 
neret și copii. Nivelul 
cele patru probe ale 
deosebit de ridicat și 

ițe că anul acesta Na- 
nostru rezultate supe- 
cînd tînăra gimnastă a 
rinței, spre a se adre- 
or, un murmur a stră- 
cea mai tînără dintre

sinceritate, Nadia Co- 
ferință despre începu- 
antrenorii .săi, despre 
mai ales despre do- 

intribuția, prin perfor- 
ă le obțină, la presti- 

socialiste.
lomăneci, adresîndu-se 
prezidiului.

medalii cucerite în istoria sportului românesc 
la campionatele mondiale și europene.

Conștienți de răspunderile ce ne revin pentru 
îmbunătățirea sportului nostru, pentru înlătu
rarea neajunsurilor care încă persistă în 
activitatea pe care o desfășurăm, delega
ții, toți_ participanții la Conferința pe țară 
a _ mișcării sportive, în numele tuturor lu
crătorilor din acest domeniu, al miilor de spor
tivi de la orașe și sate, vă încredințează, iubite

tovarășe Nicolae Ceaușescu, că își vor consacra 
toată energia, întreaga capacitate și pasiune 
traducerii în viață a sarcinilor și indicațiilor 
cuprinse în strălucitul mesaj adresat Confe
rinței, în celelalte documente programatice ale 
partidului și statului, contribuind astfel — ală
turi de ceilalți oameni ai muncii din patria 
noastră, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, 
români, maghiari, germani și alte naționalități 
— la înfăptuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, la ridicarea României pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Delegații și invitații ascultă cu atenție telegrama adresată de Conferința pe țară 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Îndemn și angajament/
(Urmare din pag. 1)

panții la Conferință, Me
sajul a reprezentat nu 
numai un document de 
cea mai mare importanță, 
dar și un prilej de pro
funde reflecții. Intr-un 
consens unanim, toate 
luările de cuvînt din ziua 
a doua a lucrărilor, ex- 
prlmind satisfacția și gra
titudinea pentru îndrumă
rile primite din partea 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, au anali
zat activitatea depusă și 
au prospectat viitorul 
prin prisma Mesajului, 
in lumina noilor exi
gențe impuse de Congre
sul al XI-lea al partidu
lui și aplicate statornic 
in toate compartimentele 
creației materiale și spi
rituale din patria noas
tră socialistă.

Reprezentanți ai unor 
instituții centrale și or
ganizații cu atribuții în

domeniul sportului, acti
viști cu munci de răs
pundere din organizațiile 
teritoriale ale mișcării 
sportive, profesori de e- 
ducație fizică, tehnicieni, 
sportivi fruntași, care au 
apărut la tribună, s-au 
referit pe larg la textul 
plin de conținut al Me
sajului, la obiectivele pe 
care el le trasează.

Înarmat cu un docu
ment de o asemenea for
ță, sportul românesc por
nește pe un drum nou, 
mult mai pretențios, dar 
tocmai de aceea deose
bit de frumos și de is
pititor. La Conferință a 
fost acceptată de toți i- 
deea că în actualul mo
ment se pune mai ales 
întrebarea cu ce unități 
trebuie să măsurăm pro
gresele înregistrate ? Pă
rerea unanimă • a fost că 
scara pe care plasăm 
succesele noastre, etalo
nul pe care îl vom fo
losi, nu pot fi decît cele 
raportate la nivelul inter
național, cel mondial !

In pauză, sportivii fruntași își împărtășesc impresii, 
iși expun planurile de viitor.

Asemenea cuvinte au 
sunat deosebit de simbo
lic, dc-a dreptul emoțio
nant, rostite de mezina 
participantelor la Confe
rință, micuța dar atit de 
talentata noastră gimnas
tă, Nadia Comăneci, care 
— în ținuta ei de pio
nieră — a spus lucruri 
deosebit de mature, a 
vorbit — în grai de co
pil — despre muncă, exi
gență, ambiție și pa
siune...

Desigur, nu-i cu pu
tință ca pe distanța unor 
scurte însemnări să cu
prinzi, măcar și in fugă, 
conținutul vast al dezba
terilor, multitudinea pro
punerilor exprimate. Cert 
este că edificiul sportu
lui românesc se află in 
continuă construcție, că 
mai sînt foarte multe de 
făcut pînă la finisarea 
lui. Mesajul are aleasa 
calitate de a arăta nu 
numai ce este de făcut 
dar, mai ales, cum anu
me trebuie făcut, în ce 
direcții principale este 
necesar să fie canalizate 
eforturile.

Fără îndoială că acest 
document, care cuprinde 
un uriaș tezaur de idei, 
va fi în continuare adine 
studiat și dezbătut, va 
deveni cartea de căpătii

în desfășurarea întregii 
munci viitoare. Ea vizea
ză, deopotrivă, atit acti
vitățile de masă, aprecia
te, pe bună dreptate, a 
fi încă, la un nivel ne
corespunzător, cit și cele 
de performantă, unde 
concurența este, din ce 
în ce mai mare, confrun
tările tot mai dificile, iar 
prețul victoriilor mult 
mai scump. S-a amintit 
bineînțeles (cum se pu
tea, oare, altfel 1) despre 
Olimpiada anului 1976, 
apreciată ca un „punct 
de control" hotărîtor a 
ceea ce sportul românesc 
a făcut pînă acum și a 
ceea ce poate face el în 
perspectiva viitorului.

Grăitoare și deosebit 
de semnificativă pentru 
seriozitatea cu care sînt 
privite sarcinile trasate 
de partid, de secretarul 
său general, ni s-a pă
rut o apreciere a Confe
rinței. Viitorul, în vizkA 
nea forumului sportiv 
care și-a încheiat ieri lu
crările, este foarte apro
piat in timp : viitorul în
cepe chiar miine !...

Valeriu CHIOSE

Fotografiii de :
D. NEAGU și S. BAKCSI



PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI fi,
EDIȚIA 1974-1975 a OTBAL

ETAPA A XVIII-A, 2 MARTIE

Timișoara : 
Reșița : 
Petroșani : 
Craiova ; 
Pitești : 
Brașov : 
Cluj-Napoca 
București : 
lași :

i ■

Chimia 
Dinamo 
U.T.A.
»' ....

— F. G Constanța

„Poli" 
F.C.M.
Jiul
Universitatea — 
F. C. Argeș
Steagul roșu — Sp. stud. 
GF.R. — F. C. Galați
Steaua — A.ȘJt. 
Politehnica — Olimpia

ETAPA A XIX-A, 8 MARTIE

,U“ Cluj-Napoca (1—ij

Iași 5 
Craiova 5 
Satu Mare : 
Cluj-Napoca 
Galați :

(1-3) 
(1—2) 
(2—0) 
(1—D 
(0-3)

Politehnica — F.C.M. Reșița 
Universitatea — U.T.A. 
Olimpia — Steagul roșu 
„U“ — F. C. Constanța
F. C. Galați — Dinamo

ETAPA A XXVII-A, 4 MAI

(1-2) 
(1—2) 
(1—3) 
(1—4) 
(0-2)

Bucureștî : 
Satu Mare :
București : 
Galați : 
Arad : 
Cluj-Napoca 
Constanța : 
Rm. Vilcea : 
Tg. Mureș :

— C.F.R.
— F. C. Argeș
— Poiit. lași

— Steagul roșu
— F.C.M. Reșița
— Steaua

Dinamo
Olimpia
Sp. stud.
F. C. Galați
U.T.A.

; Universitatea
F. C. Constanța — „Poli" Tim. 
Chimia — Jiul
A.S.A. — Univ. Crai ove

(2—0)
(0—3) 
(0—1) 
(0—3) 
(1-3) 
(2—4) 
(0-2)
(0—5) 
(3—2)

București 1 
Galați : 
București ! 
Reșița : 
Tg. Mureș : 
Brașov : 
Pitești : 
Cluj-Napoca : 
Arad :

Steaua — Univ. Craiova 
F. C. Galați — Chimia 
Dinamo 
F.C.M.
A.S.A.

(1-2) 
(0—2) 
(1-D 
(1—3)

— F. C. Constanța
— Jiul ,
— „U“ Cluj-Napoca (0—1) 

Steagul roșu— Poiit. lași 
F. C. Argeș — „Poli" Tim. 
C.F.R. — Olimpia
U.T.A. — Sp. stud.

ETAPA A XXVIII-A, 14 MAI

(0—2) 
(0—1) 
(0—1) 
(2-1)

lași : 
Constanța : 
București : 
Reșița : 
Cluj-Napoca : 
Satu Mare : 
Craiova : 
Brașov : 
Pitești :

ETAPA A XX-A, 16 MARTIE

— „Poli" Tim. 
— Jiul
— Dinamo
— A.S.A.
— Chimia
— F. C. Galați
— Sp. stud.
— U.T.A.
— C.F.R.

Politehnica
F. C. Constanța 
Steaua 
F.C.M.
U"

Olimpia 
Universitatea 
Steagul roșu 
F. C. Argeș

ETAPA A XXI-A, 23 MARTIE

(0-1)
(0—3)
(0—2) 
(1—2) 
(0—0) 
(1—0) 
(0—2) 
(0—0) 
(0—1)

Pitești : 
Craiova : 
Satu Mare : 
București : 
Petroșani : 
Cluj-Napoca 
Constanța : 
Timișoara : 
lași :

— U.T.A.
— Steagul roșu
— Chimia
— A.S.A.
— Dinamo
— F.C.M.

F. C Argeș 
Universitatea 
Olimpia 
Sp. stud.
Jiul 
„U“
F. C. Constanța — Steaua 
„Poli" 
Politehnica

— F. C. Galați
— C.F.R.

ETAPA A XXIX-A, 18 MAI

București : 
Galați : 
Cluj-Napoca 
Arad :
București : 
Rm. Vilcea : 
Tg. Mureș : 
Petroșani : 
Timișoara :

Sp. stud.
F. C. Galați

. C.F.R.
U.T.A.
Steaua
Chimia 
A.S.A.
Jiul
„Poli"

ETAPA A XXil-A, 26 MARTIE

— „U" Cluj-Napoca
— Poiit. lași
— Steagul roșu
— F. C. Constanța
— F.C.M. Reșița
— F. C. Argeș
— Dinamo
— Olimpia
— Univ. Craiova

(0-0)
(0-3) 
(1—4) 
(1—0) 
(0—2) 
(0-2) 
(1—5) 
(0—2) 
(0—1)

București : 
Rm. Vilcea : 
Cluj-Napoca 
Brașov : 
Reșița : 
București : 
Galați : 
lași : 
Arad :

— Olimpia
— A.S.A.
— Univ. Craiova

Dinamo
Chimia

: C.F.R.
Steagul roșu — Jiul
F.C.M. — F. C. Argeș
Sp. stud. — Steaua
F. C. Galați — „U“ Ciuj-Napoca 
„Poli" — F. C. Constanța
U.T.A. — „Poli" Timișoara

ETAPA A XXX-A, 25 MAI

(0-1) 
(1—3) 
(1-D 
(0—0) 
(1—1) 
(3—2) 
(0—1) 
(0—3) 
(0—0)

Brașov : 
Petroșani : 
Timișoara : 
Satu Mare : 
Cluj-Napoca 
lași :
Rm. Vilcea : 
București : 
Galați :

Steagul roșu — F.C.M. Reșița 
Jiul 
„Poli" 
Olimpia 

: C.F.R.
Politehnica
Chimia
Dinamo
F. C. Galați

(0—1)
(3—3)— Sp. stud.

— „U“ Cluj-Napoca (2—0)
— Steaua
— A.S.A.
— Univ. Craiova
— F. C. Constanța
— U.T.A.
— F. C. Argeș

(0—1) 
d-2) 
(2—5) 
(1—1) 
(1-0)
(0—2)

Cluj-Napoca: „U" 
București : 
Tg. Mureș : 
Craiova : 
Rm. Vilcea 
Petroșani : 
Satu Mare : 
Timișoara : 
Constanța :

— F. C. Argeș
— F. C. Galati
— U.T.A.
— Dinamo
— C.F.R.
— Poiit. lași
— Sp. stud.
— Steagul roșu

Steaua 
A.S.A. 
Universitatea 
Chimia 
Jiul 
Olimpia 
„Poli"
F. C. Constanța — F.C.M. Reșița

ETAPA A XXXl-A, 8 IUNIE

ETAPA A XXIII-A, 6 APRILIE

Tg. Mureș : 
București : 
Arad :
Pitești 
Constanța :
Reșița : 
Craiova :
București : 
Cluj-Napoca :

— F. C. Galați
— Steagul roșu
— Chimia
— Dinamo

A.S.A.
Steaua
U.T.A.
F. C. Argeș
F. C. Constanta — Olimpia 
F.C.M. ------
Universitatea 
Sp. stud.
„U“

— C.F.R.
— Jiul
— „Poli" Tim.
— Poiit. lași

(0-2) 
(1—3) 
(0—0) 
(2—3) 
(0—2)
(1—1)
(0-2)
(0—2) 
(1—0)

Petroșani : 
Cluj-Napoca 
București : 
Brașov : 
Tg. Mureș : 
București : 
Pitești ; 
Reșița : 
iași :

— F. C. Galați
— U.T.A.
— „Poli" Tim.

ETAPA A XXIV-A, 9 APRILIE

Satu Mare : 
Cluj-Napoca 
Galați : 
Rm. Vilcea : 
București : 
Petroșani : 
Timișoara : 
lași : 
Brașov :

Olimpia
: C.F.R.

F. C. Galați
Chimia
Dinamo
Jiul
„Poli"
Politehnica
Steagul roșu — F. C. Constanța

ETAPA A XXV-A, 23 APRILIE

— U.T.A.
— „U" Cluj-Napoca
— F.C.M. Reșița
— Univ. Craiova
— Sp. stud.
— F. C. Argeș
— Steaua
— A.S.A.

(1-2)
(0—0) 
(0—D 
(0-3) 
(0-D 
(0—1) 
(0—2) 
(1—3) 
(0—1)

Constanța : 
Craiova : 
Pitești : 
Cluj-Napoca 
Tg. Mureș : 
București : 
Arad :

F. C. Constanța 
Universitatea
F. C. Argeș

: C.F.R.
A.S.A.
Dinamo
U.T.A.

— F. C. Galați
— Olimpia
— Politehnica lași (0—2)
— Sp. stud.
— Steagul roșu
— Chimia

— „U“ Cîuj-Napoca(1—2)

(1-D
(0—0)

(2—1) 
(2—1) 
(2—0)

Reșița : F.C.M. — „Poli" Tim. (1-0)
București : Steaua — Jiul (0—0)

ETAPA A XXV1-A, 27 APRILIE

Petroșani : 
București : 
Timișoara : 
Rm. Vilcea :

Jiul 
Sp. stud. 
„Poli" 
Chimia

— C.F.R.
— F. C. Argeș
— A.S.A.
— Steaua

(0—0)
(0—5) 
(0-2) 
(0—4)

r
I
I
I
I
I
I

• Primim din Scornicești 
o scrisoare în care președin
tele asociației sportive din 
localitate, tov. Dumitru Păun, 
ne relatează cu mîndrie că 
tînărui fotbalist de la Di
namo, George Marincel, amin
tit în cîteva articole publi
cate recent de ziarul nostru, 
și-a făcut o parte de uce
nicie „în mod destoinic, 
exemplar" la divizionara C, 
Viitorul Scornicești (sezonul 
de toamnă al campionatului 
1974—75). Refacem, deci, tra
seul acestui jucător în care 
se investesc speranțe (năs
cut la 2 mai 1953, in comuna 
Curcani, județul Ilfov) : Glo
ria București, Dinamo Obor, 
Dinamo București, Dinamo 
Slatina, Viitorul Scornicești 
iar, de la 7 februarie a.c., 
înapoi la Dinamo București.

I ® Un caz puțin obiș
nuit, dar cu o semnifica
ție morala ce sugerează

(2-1)
(O—0)
(0—1)
(0—1)
(1-1)
(0—1)
(0-0)
H-3)
(0-3)

Jiul
: C.F.R.

Dinamo
Steagul roșu — „U" Cluj-Napoca țiJ—1j 
A.S.A. ........... ......................"
Sp. stud.
F. C. Argeș 
F.C.M.
Politehnica

— F. C. Constanța
— Chimia
— Univ. Craiova
— Olimpia
— Steaua

a-

STIRI.J MECIURI AMICALE... PREGĂTIRI
. V
• INTERESANTE PARTIDE 

AMICALE. Cu două săptămîni 
'înaintea începerii oficiale a sezo
nului de primăvară, mîine, în în- 

'treaga țară, se vor disputa mai 
multe partide amicale. Dintre a- 
ceste „ultime repetiții11 amintim 
cîteva i

CLUJ-NAPOCA :
i (C.F.R. — GORNIK ZABRZE

REȘIȚA :
1 F.C.M. — BOTEV VRAȚA

SATU MARE:
OLIMPIA — LECH POZNAN
DEVA :
MUREȘUL —

SLAVA
TÎRGOVIȘTE :
C.S. — MINIOR PERNIK
PETROȘANI :
JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ
BRAȘOV:
STEAGUL ROȘU

RM. VILCEA
CONSTANȚA:
FOTBAL CLUB — PETROLUL
BUCUREȘTI :
TRIUMF — PROGRESUL BUCU

REȘTI (stad. Triumf, ora 11)
VÎSCOZA — METALUL BUCU

REȘTI (stad. Vîscoza, ora 11)
DINAMO (tin. — speranțe) —

T.M.B. (astăzi, stad. Dinamo, ora
15.30)

© FORUL DE SPECIALITATE 
DIN TURCIA a anunțat că parti
da amicală de la 17 martie dintre 
reprezentativele României și Tur
ciei se va disputa la Istanbul și 
va începe la ora 14,30.

© POLITEHNICA 
JOACA MÎINE LA
Meciul programat la 
cestei săptămîni s-a 
incit timișorenii vor întîlni, în 
de al doilea joc al turneului 
Iugoslavia, echipa Buducinost, 
der în divizia secundă a țării 
cine.

© PROGRESUL BUCUREȘTI 
ÎȘI CONTINUA SERIA AMICA
LELOR. După ce, mîine diminea
ță, „bancarii" vor întîlni o divi
zionară C (Triumf), miercuri, pe 
stadionul din str. Dr.. Staicovici, 
Progresul va primi replica forma- 

. țței , Gloria Buzău, iar duminica 
viitoare va evolua în compania 

. echipei Steaua, pe terenul din
Ghencea.

@ RAPID BUCUREȘTI PLEA
CĂ ASTĂZI ÎN ITALIA. După 
cum am mai anunțat, la invitația

INTER BRATI-

CHIMIA

TIMIȘOARA 
TITOGRAD, 
mijlocul 
amina t,

a- 
așa 
cel 
din
li- 

ve-

U.I.S.P. echipa bucureșteană Ra
pid pleacă astăzi în Italia, unde 
își va continua pregătirile în ve
derea noului sezon competițional.

• POLITEHNICA IAȘI PAR
TICIPA LA UN TURNEU IN 
BULGARIA. Divizionara A Po
litehnica Iași urmează să plece 
luni dimineața în Bulgaria, unde 
va susține două partide în orașul 
Nova Zagora.

• ARBITRI ROMANI PESTE 
HOTARE. La solicitarea U.E.F.A., 
Federația română de fotbal a sta
bilit ca arbitrii N. Rainea (la cen
tru), C. Bărbulcscu și M. Rotaru 
(la linie) să conducă partida Ju
ventus Torino — Hamburger S.V., 
din cadrul Cupel U.E.F.A., care 
va avea loc în ziua de 5 martie.

© „CUPA 9 MARTIE" LA 
DROBETA TR. SEVERIN. Divi
zionara B Metalul Drobeta Tr. Se
verin, care se pregătește cu rîvnă 
pentru un retur în forță (obiec
tiv i ocuparea unui loc 8—10 în 
clasamentul seriei a II-a), va par
ticipa, între 23 februarie și 2 mar
tie, la „Cupa 9 Martie". La aceas- 
tă întrecere, vor mai lua parte 
echipele Dierna Orșova, Progresul 
Strehaia, C.P.L., T.C.I. -
toate din Drobeta Tr.

© CONSFĂTUIREA 
TEILOR de Divizia B 
vocați la București, se 
de astăzi, odată cu testul fizic, 
care va avea loc pe stadionul Re
publicii, cu începere de la ora 9.

@ C.F.R. CARANSEBEȘ — 
VULTURII TEXTILA LUGOJ 1—2 
(0—0). In partida amicală dispu
tată joi, la Caransebeș, diviziona- 
ra B Vulturii Textila a cîștigat 
prin golurile marcate de D. Ene 
(min. 69) și Vraja (min. 80). Pen
tru gazde a înscris Biian (min. 
88). (N. MAGDA, coresp.)

OLIMPIA ORADEA — VICTO
RIA CĂREI 3—1 (2—1).

© CIIEMIE LEIPZIG — F. C. 
ARGEȘ 3—0 (1—0). în cadrul
turneului pe care îl întreprinde 
în R.D.G., formația F.C. 
jucat joi, la Leipzig, 
locală 
(anul trecut 
ligă). Partida s-a 
zența a 2000 de 
foșt cîștigată de 
rul de 3—0 (1—0). Azi, piteștenii 
vor evolua la Magdeburg, în 
ultimul meci al turneului, în 
compania actualului lider al pri
mului campionat al R.D.G., F. C. 
Magdeburg.

și MEVA,
Severin.

ARBI- 
și C, con- 
va deschi-

Chemie
a

Argeș a 
cu echipa 

din liga a Il-a 
jucat în 
disputat în pre- 
spectatori și a 
Chemie cu sco-

prima

ETAPA A XXXII-A, 11 IUNIE

București : Steaua -- C.F.R (0—1)
Timișoara : „Poli" - Jiul (0—6)
Constanța : F. C. Constanța -- Univ. Craiova (0—1)
Arad : U.T.A. - Poiit. iași (1-2)
Galați : F. C. Galați -- Sp. stud. (0-3)
Satu Mare : Olimpia -- A.S.A. (0—2)
Rm. Vilcea : Chimia - F.C.M. Reșița (1-4)
Cluj-Napoca U“ -- Dinamo (0-2)
Brașov : , Steagul roșu -- F. C. Argeș (0—1)

ETAPA A XXXII!-A, 22 lUNiE

ETAPA A XXXIV-A, 29 IUNIE

Arad : U.T.A — F. C. Galați (0-1)
Pitești : F. C. Argeș — Steaua (1—3)
Cluj-Napoca : C.F.R. — „Poli" Tim. (0—1)
București : Sp. stud. — F. C. Constanța (0—1)
Rm. Vilcea : Chimia — Steagul roșu (1-5)
Craiova : Universitatea — F.C.M. Reșița (0—1)
București : Dinamo — Poiit. lași (4—3)
Petroșani : Jiul — A.S.A. (0—1)
Satu Mare : Olimpia — „U“ Cluj-Napoca (1—1)

Tg. Mureș : 
Cluj-Napoca : 
Brașov : 
Timișoara : 
Reșița : 
lași : 
București : 
Constanța : 
Galați :

A.S.A.
„U“
Steagul roșu 
„Poli" 
F.C.M.
Politehnica
Steaua
F. C. Constanța — C.F.R.
F. C. Galați — Univ. Craiova

— F. C. Argeș
— Jiul
— Dinamo
— Olimpia
— Sp. stud.
— Chimia
— U.T.A.

(0-1) 
(0-1) 
(0—1) 
(0—2) 
(0-1) 
(1—4) 
(1—3) 
(0—0) 
(0—6/

PE MERIDIANELE BALONULUI ROTUND

MILAN TREBUIE SA
Nu știu 

tant să mă 
tidele de duminica viitoare 
mă întorc puțin asupra a ceea ce 

i s-a întimplat pe San Siro, la me
ciul Milan—Juventus. ..

Gangsterii, din rindul celor mai 
josnici, s-au dedat la adevărate 
acte de terorism, lansind în teren 
petarde, una dintre acestea lovin- 
du-1 în , cap pe jucătorul lui Ju
ventus, Pietro Anastasi, care a 
trebuit să părăsească terenul cu 
20 de minute Înainte de sfîrșitul 
partidei. De ce aceasta ? Din 
cauza unui penalty, acordat de, ar
bitru, prin care 

.avantaj. De pe 
lui au avut de 
arbitrul, jucătorii 
riștii prezenți la ------  .

Și iată urmările : i-a fost ridi
cat lui Milan dreptul de gazdă 
pentru două etape, astfel incit 
partidele Milan—-Roma din 16 fe
bruarie și Milan—Inter, derbyul 
milanez, din 9 martie, se vor dis
puta pe teren neutru (dacă nu 
cumva recursul înaintat de Milan 
nu va duce la diminuarea pedep-

dacă este mai 
refer mai întii

impor- 
la par- 
sau să

Juventus a luat 
urma incidentu- 
pătimit mulți : 
lui Juventus, zia- 
masa presei.

STEARGA IMPRESIA,111

salva bugetul clu-
roș-negru, cu încasările

sei, pentru a 
bului i_., 
la derby).

Dar să revenim la meciurile 
duminică. Fiorentina—Milan
Roma—Bologna ies în evidentă. 
Milan trebuie să șteargă impresia . 
de pe San Siro, în timp ce de . 
rezultatul Fiorentinei depinde 
soarta lui , Nereo Rocco, care l-a 
înlocuit pe tinărul antrenor Gigi 
Rădice în ciuda protestelor tutu
ror jucătorilor. Corabia Bolognei 
are încă vînt din pupă ! Cu Bul- 
garelli. . . . libero, roș-albaștrii spun 
că nu au cum pierde. Nimic de
osebit pentru celelalte partide.

CESARE TRENTINI

DE PRETUTINDENI
CONTINUAREA turneului

pasiunea moștenită pentru 
munca de formare 
schimbului de 
fotbalul nostru, 
ră centrul de 
niori al F. C. 
funcționează,

a 
mîine in 
ni-1 ofe- 

copil și ju- 
Argeș. Aici 

calitate

fiul celui dinții,novschi,
absolvent al Institutului de 
educație fizică cu speciali
tatea fotbal, care deși 
foarte tînăr s-a dedicat 
cu mult entuziasm profi
lului de muncă profesiona-

dă, in prezent antrenorul 
echipei Mureșul Deva, ce
rea foarte multe relații de 
la confrații săi, loan 
Reinhardt șt Gheorghe 
Staicu antrenorii formați
ilor F.C.M. Reșița și Olim-

circulație mondială în 
formație !“ ne mărturisea 
Nicolae Oaidă.

de îndrumători ai micilor 
fotbaliști piteșteni, doi an
trenori cu același nume : 
lanovschi. Primul, Leonte 
lanovschi, o cunoștință 
mai veche, este consacrat 
de acum în activitatea a- 
ceasta, grea și anonimă 
adeseori, de descoperire și 
șlefuire a talentelor ; cel 
de al doilea, Mlhr.il la-

lă a tatălui său. Un fru
mos exemplu de fidelitate 
pentru fotbal și pentru 
instruirea fotbalistică tim
purie oferit de familia 
antrenori lanovschi.

de

• Joi după-amiaza, 
pauzele _’ 
rafiei de Fotbal, fostul 
international Nicc'.ae Oai-

conferinței Fede~ 
de Fotbal,

pia Satu Mare. Cele două 
echipe din prima noastră 
divizie jucaseră cu o zi 
înainte cu Inter Bratisla
va și Gornik Zabrze. ad
versarii Mureșului Deva, 
mîine și respectiv, joia 
viitoare. „Vreau să reali
zăm un joc bun in com
pania unor echipe puter
nice. cu cîteva nume de

@ Inginerul Mircea Dri
dea, atacantul de ieri al 
Ploieștiului, 
orelor 
trenor 
Petrolul 
drăgostit _ _
Confesiunea lui ni se pare 
demnă de luat în seamă: 
„Excelentă inițiativa stu
dioului de televiziune de a 
transmite în direct meciu
rile din cadrul „Turneu
lui celor 5“. Ca fost jucă
tor de fotbal mă impresio
nează în mod deosebit ma
rele angajament al rugbyș- 
tilor, fair-play-ul lor ire
proșabil. Dacă tinerii noș
tri fotbaliști ar fi supuși 
la un asemenea test, nu 
știu cîți ar termina me
ciul în picioare.

azi, în afara 
de producție, an- 
la divizionara C, 

Teleajen, s-a în- 
; subit de rugby.

I
I
I
I
I
I

In
pe care-1 întreprinde în R.P. Chi
neză, selecționata olimpică a 
Iugoslaviei a evoluat la Canton în 
compania unei reprezentative re
gionale. Fotbaliștii iugoslavi au 
terminat învingători cu scorul de 
1—0 (0—0). Meciul a fost urmărit 
de peste 40 000 de spectatori.

ECHIPELE CEHOSLOVACE
flate în turneu au obținut urmă
toarele rezultate : Raba Eto (Un
garia) — Slovan Bratislava 0—1 ; 
Szombierki Bytom (Polonia) — 
Jednota Trencin 2—0 ; Lokomotiv 
Plovdiv (Bulgaria) — Lokomotiv 
Kosice 2—1.

DEȘI RETRAGEREA oficială a 
cunoscutului jucător britanic Bobby. 
Charlton s-a petrecut încă de a- 
nul trecut, iată-1 din nou pe te
ren în calitate de mijlocaș al for
mației Preston North End, din 
liga a treia a campionatului en
glez. Bobby era antrenorul aces
tei echipe, dar el a fost nevoit să 
treacă în rîndul jucătorilor, de
oarece Preston a retrogradat din 
liga secundă și conducerea nu a 
găsit altă soluție pentru a-și pu
tea asigura eventuala revenire, 
decît prin a-i propune să-și încal
țe din nou bocancii...

Mlhr.il


AZI Șl MiINE, IN CAPITALĂ

CEI MAI BUNI ATLETI Al TĂRII 
LA EXAMENUL DE SALĂ

1 'Astăzi și mîine, prima scenă 
atletică acoperită a țării, sala „23 

’August" din București, va găzdui 
cel mai important concurs intern 
al sezonului de iarnă — campio
natele republicane ale seniorilor. 

Dincolo de interesul obișnuit 
cu care este așteptată orice fi
nală de campionat național, con
cursul atleților se anunță — la o 
săptămînă înaintea „Cupei de 
cristal" și cu trei săptămîni pînă 
la campionatele europene de la 
Katowice — deosebit de atractiv, 
aducînd în întrecere, cu foarte 
puține excepții, tot ce are mai 
bun atletismul nostru la ora ac
tuală.

Deși federația nu a stabilit 
norme pentru participarea ia 
„europenele" de la Katowice, este 
clar că singurul criteriu de se
lecție îl va constitui tot valoarea 
performanțelor candidaților. Or, 
pentru a le realiza, atleții au doar 
două prilejuri — campionatele 
naționale și „Cupa de cristal". 
Cum este greu de crezut că într-o 
săptămînă se pot înregistra pro
grese substanțiale, credem că du
minică la prînz, la încheierea con
cursului vom fi în mare măsură 
edificați asupra celor care vor fi 
prezenți la campionatele conti
nentului.

Pe marginea startului 
diviziilor naționale de scrimă

Surpriza etapei inaugurale a 
Diviziei A la scrimă a survenit 
în meciul-derby al sabrerilor dis
putat la Iași unde out-sider-ul, 
„Poli" din localitate, a întrecut 
fără drept de apel puternica for
mație a clubului Steaua, multiplă 
campioană națională. înainte de 
începerea partidei, antrenorul Ste
lei, D. Mustață (totodată antrenor 
al lotului reprezentativ de sabie) 
anticipa o victorie lejeră a ele
vilor săi, indieînd chiar scorul : 
11—5. Foarte curînd, însă evolu
ția de pe planșe a început să in
firme acest pronostic, s.corul fiind 
cu o singură excepție (4—5) favo
rabil studenților. De bună seamă 
că un antrenor trebuie să insufle 
încredere sportivilor săi, dar, tot
odată este necesară o estimare 
lucidă, realistă, a raportului de 
forțe. Pe acest fundal .s-a înscris 
comportarea foarte bună a sabre
rilor ieșeni Dan Popescu și C. Ni- 
colae care, după cum s-a văzut, 
n-au intrat în vederile antrenoru
lui bucureștean, care se aștepta 
doar la riposta primului sabrer al 
țării, Dan Irimiciuc. Și astfel, for
mația militară a fost întrecută 
cu atu-ul ei de pînă mai ieri, 
omogenitatea.

Caz similar, din acest punct de 
vedere, în disputa floretiștilor la 
București. Numai că de această 
dată beneficiară a fost echipa

BĂIMĂRENII DOMINĂ
TINERELE RACHETE ÎN ÎNTRECERE

în Capitală, au început întîlni- 
rile amicale dintre tenismanii ju
niori ai României și Cehoslovaciei.

în meciul primelor rachete, 
gazdele au luat un avans substan
țial, L. Țiței învingîndu-1 cu 6—4, 
7—6 pe J. Rybin, iar J. Bîrcu ob- 
ținînd o netă victorie asupra lui 
M. Navratil, cu 6—2, 6—2. în pri
mul joc al întîlnirii formațiilor 
secunde, Marian Mirza a dispus 
de J. Navratil cu 6—2, 6—4.

Dîrze dispute s-au dat între ti
nerele - jucătoare. Deși a condus 
în prima parte a jocului, Lucia 
Romanov a trebuit să cedeze în 
fața Anei Kulhankova : 6—4, 6—7, 
2—6. într-o altă partidă, Maria 
Romanov a obținut o frumoasă 
victorie în fața finalistei recentu
lui turneu de la Sofia, L. Ko- 
peckova, cu 7—5, 2—6, 7—5.

întrecerile continuă în sala „23 
August", azi și mîine, de la orele 
9,30 și 16.

SÎMBĂTĂ - FINALE ÎN „CIRCUITUL ROMÂNIEI
HUNEDOARA, 14 (prin telefon 

de la corespondentul nostru). în 
sala sporturilor „Constructorul" 
din localitate au continuat între
cerile celui de-al 6-lea turneu al 
„Circuitului de tenis al Româ
niei". Hunedorenii au venit în 
număr mare la această atractivă 
competiție, majoritatea jucătorilor 
fiindu-le cunoscuți din concursu
rile ce se organizează aici aproa
pe în fiecare an. Dar motivul 
principal al prezenței lor în sală 
îl constituie dorința de a-1 în
curaja pe favoritul lor. Dumitru 
Hărădău, care s-a născut și a în

Toate cele 12 probe ale progra
mului prezintă o notă de interes. 
Unele prin numărul ridicat al 
pretendenților la victorie (ambele 
probe de lungime, și înălțime), 
altele prin valoarea deosebită a 
unor concurenți, capabili de re
zultate de valoare (triplusaltul și 
probele de garduri), sau prin po
sibilitatea obținerii de noi recor
duri (greutate bărbați).

Iată programul concursului : 
SlMBATÂ: ora 16 : 60 m (B) se
rii, prăjină, 16,30: 60 m (F) serii, 
triplusalt ; 16,55 : 60 m (B) fina
lă, 17,20 : 60 m (F) finală ; 17,45 : 
lungime (F), înălțime (B), greu
tate (F) : DUMINICA : 9,30 : 60
mg (F) serii, 10,00 : 60 mg (B) se
rii, 10,30 : 60 mg (F) finală, 10,50 : 
60 mg (B) finală, 11,15 : înălțime 
(F), lungime (B), greutate (B).

• Duminică, de la ora 14,30, 
după campionatele seniorilor, în 
sala „23 August" va avea loc con
cursul dotat cu „Cupa claselor de 
atletism" la care vor participa e- 
levi ai școlilor generale cu clase 
de atletism din București (școlile 
generale nr. 79, 164, 190, 203, 172, 
198 și Liceul 35), Ploiești (Liceul 
I. L. Caragiale), Pitești (școlile 
generale 10 și 12) și școala gene
rală Mărcuța.

PRONOSTICUL
Steaua, care a tranșat fără difi
cultatea așteptată rivalitatea sa 
cu noua echipă a I.E.F.S. (11—5). 
Aci, însă, cei peste măsură de 
optimiști înaintea partidei au fost 
principalii trăgători ai studenților 
și, totodată, proasptele achiziții 
ale I.E.F.S., Petru Kuki și Petre 
Buricea. Optimismul acestora nu 
și-a găsit acoperire în disputele 
directe cu adversarii, astfel îneît 
după primele 7 asalturi, singura 
victorie a studenților fusese obți
nută de Alcxiu ! Acesta, evoluînd 
cu aplomb și în permanentă ofen
sivă s-a dovedit vioara nr. 1 a 
formației sale, în^ timp ce Kuki 
și Buricea și-au intrat mai tîrziu 
în mînă, primul trăgînd fără nerv, 
iar celălalt crispat. Echipa Steaua 
a fost într-adevăr omogenă, un 
plus meritînd totuși Niculescu, 
neînvins în derby-ul etapei.

Ce s-a mai desprins din desfă
șurarea primei etape ?

Infuzia de tinere talente — poa
te insuficient șlefuite la această 
oră — dobîndește noi puncte de 
sprijin în marea majoritate a 
secțiilor divizionare A. Pentru flo
retă rămîne pilduitor exemplul 
C. S. Satu Mare care, fără Kuki 
și Moise (transferați din acest se
zon) continuă să alinieze o echi
pă de speranțe, din care se deta
șează Mătușan, Orha și Kato. La 
sabie un exemplu asemănător o-

„CUPA 16 FEBRUARIE4
în sala Steaua au continuat între

cerile pentru „Cupa 16 Februarie4* 
la tenis. La băieți, cei 3 favoriți 
A. Viziru, A. Suto și Z. Nemeth 
(toți de la Cuprom Baia Mare) 
continuă să domine concursul, cîș- 
tigînd detașat în primele dotiă tu
ruri.

Rezultate : turul 1 — A. Suto — 
I. Marian (Steaua) 6—2, 6—4 ; L.
Soare (Steaua) — I. Gussenecker 
(Steaua) 6—3, 6—4. Z. Nemeth — R. 
Opreanu 6—3, 6—1 ; turul II : A.
Viziru — V. Dumbravă (Steaua) 
6—4, 6—5 ; A. Suto — I. Barbu 
(T.C.B.) 6—0, 6—4 : T. Frunză (Pro
gresul) — S. Sperneac (Steaua) 6—4, 
6—1 ; I. Russen (Progresul) — A. 
Mitrache (C.S.U. Construcții) 6—3, 
6—4 : O. Vîlcioiu (Dinamo Brașov) — 
L. Soare 6—3, 6—2 ; M. Robu (Pro
gresul) — M. Bondoc (Petrolistul 
Cîmpina) 6—<5, 6—4 ; turul I, femi
nin : Dana Ploieșteanu (Steaua) — 
Angela Crăciun (Cuprom Baia Mare) 
6—5, 4—6, 6—4 : Valeria Baîaj (Stea
ua) — Delia Răileanu (Tot înainte) 
6—1, 6—0 ; Elena Trifu (Steaua) — 
Cosmina Popescu (Tot înainte) 6—0, 
6—1. (S IONESCU).

vățat să joace tenis în acest oraș. 
Ei speră ca deținătorul titlului de 
campion al țării să cîștige tur
neul din orașul său natal.

în prima semifinală de simplu 
— urmărită cu interes datorită 
surprizei ce-o oferise Mureșan, 
care l-a eliminat din competiție 
pe Ovici — Viorel Sotiriu a cîști- 
gat un meci în timpul căruia a 
muncit pentru fiecare minge. Re
zultatul : Sotiriu — Mureșan 6—7, 
7—6, 6—3.

Sîmbătă de la ora 17, se vor 
disputa finalele.

I. VLAD

Pentru calificarea în semifinalele

C. C. E. la baschet feminin,

RETURUL MECIULUI POLITEHNICA-
CEAS A DEVENIT DECISIV

Mai întîl se cuvine să precizăm 
situația echipelor din grupa B a 
C.C.E. la baschet feminin, după 
rezultatele meciurilor tur ale ul
timei etape a sferturilor de fina
lă : Politehnica București — 
GEAS Sesto San Giovanni 79—68 
(54—40), B.S.E. Budapesta — Cler
mont University Club 67—80 (29—■ 
36). Dintre cele patru participante, 
C.U.C. nu mai poate rata locul
1 sau 2 (deci, calificarea în se
mifinale) ; GEAS va trebui să în
vingă pe Politehnica (la Milano, 
joi 20 februarie) la minimum 18 
puncte pentru a ocupa locul se
cund (situație în care C.U.C. ar 
cuceri locul 1) ; Politehnica se va 
clasa pe locul 1 dacă va obține 
scor general favorabil cu GEAS 
(ceea ce poate realiza chiar pier- 
zînd la o diferență de 10 puncte 
în partida de la Milano), pe locul
2 dacă cedează la maximum 17 
puncte, pe locul 3 (ratînd califi
carea) dacă pierde de la 18 punc
te în sus. în această circumstan
ță, întîlnirea de la Milano a- că
pătat un caracter decisiv pentru 
desemnarea celei de a doua se-

DE ACASĂ...
feră Tractorul Brașov (Iliescu, 
Popovici, Soare) și C.S.M. Iași 
(Michere, Bițucă, Tucaliuc și Nea- 
gu). într-o asemenea confruntare, 
șansele unui lot redus ca cel al 
floretiștilor de la Progresul Bucu
rești devin minime și întîlnirile 
din prima etapă au confirmat a- 
ceasta, echipa din str. dr. Staico- 
vici aflîndu-se pe ultimul loc în 
clasament.

Măsura federației de a cupla 
întrecerile diviziilor A și B s-a 
dovedit eficientă, nu numai pe 
plan economic, ci și pe cel al con
centrării performanței. Nu de pu
ține ori scrimerii din divizia B a- 
sistau cu interes, între asalturi, la 
disputele primelor echipe. Divizia 
B a relevat două candidate autori-
zate la promovare, Dinamo Bucu
rești la sabie- (debut foarte sigur, 
bazat pe două valori autentice — 
Pantehmonescu și Frunză și un 
recunoscut tehnician, prof. C. Pel- 
muș) și Clubul sportiv -școlar la 
floretă (elevii inimosului prof. C. 
Bunicelu au trecut cu siguranță 
de principalele adversare, Școala 
sportivă Oradea și Medicina Tg. 
Mureș). Spre deosebire de alți 
ani, divizia secundă se bazează ' 
acum pe juniori. Ceea ce se con
jugă cu aerul proaspăt din pri
ma divizie.

De multă vreme (peste un 
ceniu), un concurs de 
tem n-a mai suscitat 
nea interes ca etapa 
la întrecerile căreia 
sute de spectatori. Iată . _ ______
nă să ai un real punct de atrac
ție, pe care îl constituie o echipă 

’"cu carte de vizită. La Bucu- 
o singură mențiune în a-

de- 
in-scrimă

un aseme- 
de la Iași, 
au asistat 
ce înseam-

locală 
rești, 
ceasta privință : entuziasta și tine
reasca ” ‘
„Floreasca ÎT“) 
bului sportiv 
sportivă 1...

dispută (inedită pentru
între galeriile Clu- 
școlar și Școala

Paul SLĂVESCU 
Tiberiu STAMA
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
M77M4 Z/ ZBM7W m/M/W M&FMRl/l

16 FEBRUARIE 1975

PRONO 
EXPRES

Tragerea are Ioc mîine, duminică 16 februarie, la București, în sala 
Clubului sindicatelor din comerț, din str. Șelari nr. 8, cu începere de 
la ora 18. După tragere va rula un film artistic.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 14 FEBRUARIE 1975 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1 759 308 lei din care 805 085 lei report

EXTRAGEREA I : 63 14 55 52 33 15 5 53 19
EXTRAGEREA a Iî-a : 85 62 26 82 27 79 80 84 39

Plata cîștigurilor se va face în Capitală începînd din 24 februarie 
pînă la 14 aprilie, în țară aproximativ din 28 februarie pînă la 14 aprilie 
1975, inclusiv ; prin mandate poștale aproximativ din 28 februarie 1975. Ui

Încadrată de Fasso 
Si Sandon, Szabo 
este nevoită să pa
seze. Fază din me
ciul Politehnica —■ 

CEAS.

Foto : D. NEAGU

mifinaliste a grupei B, în con
trast cu grupa A unde T-T.T. Riga 
(joi, 83—58, la pauză 38—35 cu 
Marița, la Plovdiv) și Sparta Pra- 
ga (86—27, la pauză 42—11, la 
Gând, cu Hellas) eu asigurate, 
în această ordine, locurile 1 și 2.

Avem convingerea că incertitu
dinea asupra promovării în semi
finale nu ar fi existat dacă joi, 
în disputa din sala Floreasca, Po- 

Titehnica ar fi bene'ficiat de în
tregul potențial (după cum se 
știe, Pruncu nu a jucat deloc, 
Pîrșu doar 5 minute, iar Ciocan 
a evoluat cu mîna dreaptă acci
dentată). Și așa, însă, campioa
nele României au avut o compor
tare remarcabilă timp de aproape 
30 de minute, cînd și-au dominat 
net adversarele. Pentru meciul 
retur, se pune în primul rînd 
problema recuperării celor trei 
jucătoare și, în această privință, 
antrenorul Grigore Costescu ne-a 
asigurat că se face tot ce este, 
posibil, dar rezultatele tratamen
telor vor fi cunoscute doar în a- 
junul întrecerii cu GEAS.

în „Cupa Liliana Ronchetti", 
baschetbalistele de la I.E.F.S. au 
luptat cu mult curaj (miercuri, în 
sala Floreasca) în fața redutabi
lelor lor partenere, sportivele de 
la Spartak Leningrad, dar valoa
rea acestora nu a putut fi con
tracarată și studentele au cedat 
cu 55—79. Clasamentul actual al

TURNEUL MASCULIN DE VOLEI AL 
PRIMEI GRUPE VALORICE

DINAMO A PIERDUT MECIUL CU STEAUA!
BAIA MARE (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). Ziua a 
doua a turneului masculin de vo
lei al Diviziei A (grupa I valori
că) a consemnat prima mare sur
priză : Steaua a învins cu' 3—1 
(—10, 14, 4, 5) pc Dinamo Bucu
rești, campioana țării ! Obosiți, 
fizic și nervos, jucătorii lui G. 
Eremia, care susținuseră cu o sea
ră înainte un meci maraton cu 
Explorări, au fost dominați net 
la capitolele vigoare și luciditate 
tadtică. De altfel, Dinamo n-a 
contat în joc decît în primele 
două seturi, cînd și nivelul parti
dei a fost mai ridicat. Steaua a 
jucat tot timpul foarte bine, re- 
mareîndu-se în special Bartha, 
Chițigoi, Cr. Ion, Pop și Iuhasz. 
De la Dinamo doar Păușescu, și 
acesta numai în primele două se
turi, a făcut față meciului. Foar
te bun arbitrajul cuplului 
Dragomir-N. Găleșeanu.

în celălalt meci al zilei, Explo
rări Baia Mare a dispus de C.S.U. 
Galați cu 3—1 (—12, 14, 7, 12), du
pă o dispută de aproape două ore.

Al.

CtST/GUNUN 
I AUforUR/SME 

S! BANA

grupei A nu mai poate fi modi
ficat : I. Spartak Leningrad, 2. 
Levski — Spartak Sofia, 3. 
I.E.F.S. în grupa B, pe locul 1, 
Minier Pernik, iar locul 2 va fi 
hotărît de returul partidei Steaua 
roșie Belgrad — Slavia Praga 
(miercuri, la Praga, Slavia a în
vins cu 84—75, la pauză 41—38).

D. STĂNCULESCU

VOINȚA - CRiȘUL, DERBYUL ETAPEI 

CAMPIONATULUI DE BASCHET (f)
Voința București — Crișul Ora

dea (în tur, 51—56) se anunță a 
fi cel mai echilibrat meci al eta
pei a 16-a a campionatului re
publican feminin .de baschet, ca
re mai cuprinde următoarele par
tide : Universitatea Timisoara — 
C.S.U. Tg. Mureș (68—71),’ I.E.F.S. 
— Universitatea Cluj-Napoca 
(54—55), C.S.U. Galați — Politeh
nica București (40—76) și Rapid — 
Universitatea Iași (70—48). înain
tea disputării întîlnirii Rapid — 
Universitatea Iași (sala Giulești, 
ora 10,45), va avea loc festivitatea 
retragerii din activitatea compe- 
tițională a două dintre cele mai 
valoroase jucătoare ale formației 
feroviare : Anca Racoviță și Do
rina Suliman.

Studenții gălățeni au cîștigat pri
mul set în care au fost conduși 
cu 9—1 (I).

în clasament, pe primul loc a 
trecut Steaua, cu 9 p, urmată de 
Dinamo 8 p, C.S.U, Galați 7 p, 
Explorări 6 p.

I. MARINESCU

Constructorul 
3—0.
Deva-Univer- 
Medicina Tg. 
3—0 (forfait;

REZULTATE DIM DIVIZIA B
Duminică a început returul Di

viziei B la volei. In prima etapă nu 
s-a consemnat nici o surpriză. Iată 
rezultatele înregistrate :

MASCULIN : ind. sîrmei C. Turzil- 
Mcdicina București 3—2. Electra 
București-Medicina Timișoara 3—2. 
Tractorul Brașov-Silvania Șimleul S. 
3—0. Voința Alba Iulia-Corvinul Hu
nedoara 3—1, Delta ~
Ploiești 3—0, Farul 
vița Roșie București 
putere Craiova-S.A.R.O.
3—1, Aurora Bacău-Locomotiva Bucu
rești 1—3, Progresul București-Relo- 
nul Săvinești 3—2, ' ’
Brăila-Politehnica Iași

FEMININ : Corvinul 
sitatea București 1—3, 
Mureș-A S.E. București 
A.S.E. s-a retras din campionat), Me
dicina Timișoara-,,U“ Cluj-Napoca
0—3, Confecția București-C.S. Zalău 
3—1, Voința Craiova-Flacăra roșie 
București 0—3, Ceahlăul P. Neamț- 
Progresul București 3—0 (forfait*; 
Progresul, fuzionînd cu Rapid, este 
retrasă din campionat), 
I.G.C.M. Brașov 3—0, 
Iași-Sănătatea Ploiești 3—0. Știința 
Bacău-Dacia Pitești ~ ", 
Drapelul roșu Sibiu 0—3. (Rezultatele 
au fost transmise de corespondenții : 
I. Costiniu, C. Toader, Șt. Gurgui, 
I. Caraiman, C. Popa, P. Dumitrescu, 
I. Filipescu, N. Costin, P. Comșa, 
I. Jura, V. Popovici, I. Iancu și Șt. 
Marton).

Tulcea-PECO 
Constanța-Gri- 

3—0, Electro- 
Tîrgoviște

I.T.B.-
Universitatea

3—0, C.P.B.-

CLASAMENTE DIVIZIA A 
(grupa a Il-a valorică)

FEMININ

1. C.S.M. Sibiu 8 7 7 23:14 15
2. Univ. Timișoara 8 6 2 20: 9 14
3. I.E.F.S. 8 6 2 21:11 14
4. Olimpia-Constr. 8 5 3 18:15 13
5. Univ. Craiova 8 5 3 15:17 13
6. Medicina Buc. 8 2 6 15:19 10
7. C.S.U. Galați 8 1 7 11:22 9
8. Spartac Buc. 8 0 8 8:24 8

MASCULIN
1. Poli Timișoara 8 7 1 23: 9 15
2. Univ. Craiova 8 6 2 22:15 14
3. „U“ Cluj-Napoca 8 5 3 18:12 13
4. I.E.F.S. 8 5 3 18.T4 13
5. Rapid 8 4 4 17:16 12
6. C.S.M Suceava 8 3 5 14:21 11
7. Viitorul Bacău 8 2 6 14:18 10
8. Petrolul Ploiești 8 0 8 3:24 8
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HANDBAL» NOASTRE IAU STARTUL
ÎN CAMPANIA DL CALIFICARE LA J.O.!
• Miine, in Sala sporturilor din Pitești, meciul România-R.F. Germania

Suita importantelor confruntări 
ale handbalului nostru din acest 
an continuă mîine după-amiază, 
în Sala sporturilor din Pitești, 
unde reprezentativa feminină a 
României va întîlni selecționata 
similară a R. F. Germania, în ^ca- 
drul primei manșe a „calificări
lor** pentru turneul final al cam
pionatului mondial.

în vederea dublei lor întilniri 
cu handbalistele din R- F. Germa
nia, jucătoarele românce s-au 
pregătit intens, cu multă grijă și 
seriozitate. Miza partidelor este 
extrem de mare, dincolo de cali
ficarea propriu-zisâ aflîndu-se o- 
biectivul olimpic al selecționatei 
noastre. Și, după cum se știe, 
primele patru clasate la C. M. 
din Uniunea Sovietică vor obține 
dreptul de a participa la J. O. 
de la Montreal.

Discutînd cu antrenorul emerit 
Constantin Popescu, conducătorul 
tehnic al reprezentativei noastre 
feminine, am notat : „Așteptăm 
această dublă confruntare cu deo
sebită încredere. Echipa se află 
în plenitudinea forțelor și, în po
fida valorii formației adverse, 
credem în calificare**. Partida este 
programată cu începere de la ora 
18 și va fi transmisă integral la 
televiziune. După cum am mai 
anunțat, jocul va fi condus de

atleț: români
CONCUREAZĂ LA SOFIA

Astăzi și mîine, la Sofia se 
desfășoară concursul atletic eu
ropean studențesc organizat de 
F.I.S.U. La întreceri participă și 
un grup de atleți români, între 
care Ilie FIproiu, Gheorghe Dul- 
gheru, Gheorghe Tănăsescu, Paul 
Copu, Andrei Dinescu, și Natalia 
Andrei.

cuplul maghiar Peter Tekauer — 
Rudolf Haide.. Formația oaspe so
sește în cursul zilei de azi.

Lotul handbalistelor noastre: 
Elisabeta Ionescu, Lidia Stan, și 
Viorica Ionică (portari) — Doina 
Cojocaru, Niculina Iordache, .Mag
da Mikloș, Simona Arghir, Cris
tina Petrovici, Rozalia Șoș, Doina 
Furcoi, Viorica Vieru, Maria Boși, 
Constantina Pițigoi, Maria Popa, 
Georgeta Lăcustă și Victoria Co- 
jocărița.

Iată acum și celelalte întîlniri 
Sin cadrul „calificărilor** i Fran
ța — Ungaria, Norvegia — Spa
nia, Suedia — Polonia, Bulgaria 
— R. D. Germană, Italia — Ceho
slovacia și Olanda — Danemarca. 
Pentru turneul final sțnt califi
cate din oficiu echipele .Iugoslaviei 
(campioană mondială) și -U.R.S.S. 
(gazda C. M.), lor <urmînd să li 
se alăture alte trei formații din 
celelalte continente.

Aruncă Simona Arghir, jucătoa
re de bază a echipei României

Azi, in sala Floreasca II

ROMÂNIA - R. F. GERMANIA LA FLORETĂ (f)
Floreta feminină deschide seria 

întîlnirilor internaționale, găzdu
ite de țara noastră în acest sezon, 
reprezentativa României întîlnind 
echipa R. F. Germania. Cu acest 
prilej, scrimerele noastre din pri
ma garnitură își fac debutul ofi
cial pe planșe în 1975, după ce 
componentele reprezentativei de 
tineret au evoluat în luna tre
cută la Sofia.

Echipa oaspe se bucură de o 
bună reputație în floreta femi
nină, în tradiționala ierarhie a- 
nuală alcătuită de ziarul polonez 

• „Przeglad Sportowy**, ea ocupînd 
în 1974 poziția a cincea, pe baza 
unor rezultate meritorii : locul V 
la C.M. de la Grenoble, II la

Campionatele mondiale de biatlon

N. HIEKK1 (Finlanda). LOCUL I LA 20 Km
Primul concurent român

ANTERSELVA, 14 (prin tele
fon). Proba clasică de biatlon — 
pe distanța de 20 km, cu 4 trageri
— din cadrul campionatelor mon
diale a reunit la start 68 de par- 
ticipanți, care s-au întrecut pe o 
vreme splendidă și pe o zăpadă 
înghețată (minus 8 grade). Dispu
ta pentru primele locuri s-a dat 
între reprezentanții Finlandei și 
cei ai U.R.S.S., care au și cucerit, 
de altfel, cele trei medalii i N. 
Hickki (Finlanda) locul 1 — lhl3:52 
(2 min. penalizare), N. Kruglov 
(U.R.S.S.) locul 2 — 11114:31 (3 
min.), E. Saira (Finlanda) locul 3
— lhl5:08 (3 min.). Ei au fost 
urmați în clasament de : 4. T. 
Welsberget (Norvegia) lhl5:20 (3 
min.); 5. I. Niedermayer (R. F. 
Germania) lhl5:23 (3 min.) ; 6. M. 
Geyer (R.D. Germană) lhl6:21 (4 
min). Fostul triplu camion al lu
mii, N. Tihonov (U.R.S.S.), a ob
ținut cel mai bun timp la fond — 
lhl0:24 — dar, fiind penalizat cu 
6 minute, a coborît vertiginos în 
clasament.

Reprezentanții României s-au 
comportat slab la fond și în nota 
celorlalți concurenți la tir, ocu- 
pind următoarele locuri : 11. Gh.

Gh. Voicu — pe locul 11
Voicu lhl7:54 (3 min.), 20. Gh. 
Gârniță lhl9:56 (3 min.), 33. V. Fon
tana 11123:06 (5 min.), 46. N. Vestea 
lh25:01 (5 min.). Față de anul tre
cut, sportivii români au avut o 
evoluție net inferioară și aceasta 
se datorează, în primul rînd, scă
derii generale a valorii la fond 
unde, de pildă, Gârniță a fost în
trecut de adversari pe care în 
1974 îi învingea cu ușurință (ceho
slovacul Kriska, polonezii Siebart 
și Rapacz). O altă explicație poate 
fi ceara nepotrivită folosită, care 
a îngreuiat vădit potențialul biat- 
loniștilor noștri. în plus, am mai 
adăuga surmenarea psihică produ
să de responsabilitatea păstrării 
medaliei de argint cucerită în 
1974, la Minsk.

După ziua de pauză de sîmbătă, 
biatloniștii seniori reintră în con
curs duminică, pentru a partici
pa la ștafeta 4 x 7,5 km.

în cursa de 15 km rezervată ti
neretului, titlul de campion al lu
mii a revenit lui A. Richter (R.D 
Germană) cu 58:02 (1 min.); urmat 
de E. Rosch (R.D. Germană) 59:31 
(1 min.) și P. Heggstadt (Norve
gia) 59:57 (zero min.).

Mihai BARA

concursul de la Minsk și I la 
Diiren. Iar în clasamentul mon
dial al Federației Internaționale 
de Scrimă pe anul trecut, Jutta 
Hohne deține locul 12, iar coe
chipiera sa, Erika Bethmann, lo
cul 14. Au mai făcut deplasarea 
la București : Ute Kircheis, El- 
friede Villing și Kornelia Ilanish.

Formația României, medaliată 
cu bronz la ultima ediție a cam
pionatelor mondiale, va evolua cu 
următoarea echipă : Suzana Ar- 
dfcleanu, Magdalena Bartoș, Vio
rica Draga, Elena Pricop și Mar
cela Moldovan. O formulă ine
dită, din echipa care a cucerit 
locul 3 la Grenoble lipsind Ilea
na Gyulai-Jenei (concediu de 
naștere), Ana Pascu (indisponibi
lă în acest sezon), Ecaterina 
Stahl (bolnavă). Iată, deci, o for
mulă în care singura necunoscu
tă o reprezintă omogenizarea. Va
loarea recunoscută a Suzanei Ar- 
deleanu, ascensiunea Magdalenei 
Bartoș și dprința de afirmare a 
celorlalte (Marcela Moldovan gîn- 
dindu-se la C.M. de tineret din 
Mexic, de la sfîrșitul lunii mar
tie) constituie, totuși, premise ale 
închegării unei noi echipe repre
zentative, cu o medie de vîrstă 
scăzută. Deci, de perspectivă.

Ultima confruntare dintre cele 
două reprezentative a avut loc 
în eliminatoriile C.M. ’74. cînd 
România a cîștigat cu 9—4, cro- 
indu-și astfel drum spre semifi
nale. Azi, deci, începînd de la 
ora 17, o întîlnire echilibrată și 
atractivă. Mîine, aceeași sală FIo- 
reasca II va găzdui un turneu 
individual (dimineața, de la ora 
9, finala, după-masă, de la ora 
17) cu participarea a peste 30 de 
floretiste, inclusiv trăgătoarele 
din R. F. Germania.

SESIUNEA 
ACADEMIEI OLIMPICE

care a traversat aceeași 
strîmtoare în 1964, în 9 ore 
Și 35. minute.

MARIA ALEXANDRU S-A CALIFICAT
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

CALCUTTA, 14 (prin telex). — 
Ziua de vineri a fost rezervată 
exclusiv partidelor din cadrul pro
belor de simplu, jucîndu-se cite 
două tururi (II și III) atît la băr
bați cît și la femei.

Dimineață s-a jucat turul doi. 
Cei doi reprezentanți ai noștri 
Teodor Gheorghe și Marin Firă- 
nescu au pierdut, primul în fața 
suedezului Sandstroem cu 0—3 
(—13, —11, —24), cel de-al doilea 
la vest-germanul Leiss cu 1—3 
(—12, 17, —12, —15). în schimb, 
fetele au obținut victorii, la fel de 
sigure ca în prima zi. Maria Ale
xandru nu a avut nici un fel de 
probleme în meciul cu Rangelova 
(Bulgaria), cîștigînd toate seturile 
„sub 10“ : la 6, 7 și 9. Tot cu 3—0 
a învins-o și Magdalena Lesai pe 
japoneza Ono (16, 13, 17).

Să notăm, ca un rezultat sur
priză în turul doi în proba femi
nină înfrângerea performerei de 
joi, sovietica Gedraitite — care a 
eliminat-o pe Hu Iu-lan. campioa
na lumii — de jucătoarea maghia
ră Lotaler. La bărbați, diferențele 
de valoare mai nete au consem
nat în majoritatea întîlnirilor vic
torii ale favoriților.

După amiază, în turul trei la sim
plu feminin — de fapt, optimile 
de finală — Maria Alexandru a 
întîlnit un adversar dificil. Huan 
Si-pin (R. P. Chineză). Meciul a 
fost strîns — toate seturile s-au 
încheiat la diferențe mici — dar 
campioana noastră, jucînd foarte 
atent în finalurile de set și-a ad
judecat victoria, după ce începu
tul meciului fusese favorabil spor
tivei chineze : 3—1 (—17. 18, 18,
18). în schimb, Magdalena Lesai 
a pierdut cu 0—3 (—12, —16, —181 
în fața valoroasei Cian Li (R.P. 
Chineză), componentă a echipei 
campioană mondială.

Așadar, deocamdată. Maria Ale
xandru este calificată între pri
mele 8 jucătoare ale lumii. Sin
gurele jucătoare europene care au 
mai reușit calificarea în sferturi

sînt iugoslava Palatinus și sovie
tica Ferdman, ultima surprinză
toare învingătoare a japonezei 
Ozeki. De altfel, sovietica va fi 
adversara Măriei în sferturile de 
finală. Dacă sportiva noastră va 
dovedi aceeași concentrare ner
voasă ca în partida anterioară, ea 
are toate șansele să cîștige meciul 
și totodată un loc între primele 
patru jucătoare din lume.

Sîmbătă continuă probele de 
simplu și vor începe și meciurile 
de dublu. La dublu fete, Maria 
Alexandru joacă alături de japo
neza Takahashi.

Rezultate din turul III : feminin 
(optimi) ; Ciu Sian-iun (R.P. Chi
neză) — Yokota (Japonia) 3—1, 
Sook (Coreea de Sud) — Ridlova 
(Cehoslovacia) 3—0. Kim (R.P.D. 
Coreeană) — Lotaler (Ungaria) 
3—2, Ce Sin-ai (R.P. Chineză) — 
Antonian (U.R.S.S.) 3—1, Palati
nus (Iugoslavia) — Cen Hua-in 
(R.P. Chineză) 3—2, Ferdmatf 
(U.R.S.S.) — Ozeki (Japonia) 3—2; 
masculin : Taylor (Anglia) — Go- 
moskov (U.R.S.S.) 3—2, Surbek 
(Iugoslavia) — Timar (Ungaria) 
3—0, Bengtsson (Suedia) — Li Cin- 
kuan (R.P. Chineză) 3—0, Lian 
Ko-lian (R.P. Chineză) — Peder
sen (Danemarca) 3—0, Secretin 
(Franța) — Borzei (Ungaria) 3—1.

Constantin COMARNISCHI

După ce anul trecut sesiu
nea a fost suspendată în ul
tima clipă, din pricina cu
noscutelor evenimente politice 
din Grecia, pentru anul aces
ta se anunță de la Atena, 
tinerea fermă a celei de a 
15-a sesiuni a Academiei O- 
limpice Internaționale, la O- 
limpia, în perioada 11—26 iu
lie. Printre subiectele prevă
zute: mișcarea olimpică inter
națională, Jocurile Olimpice 
moderne, pregătirea partici- 
panților pentru J.O etc. Noul 
președinte al Academiei este 
A& Tzartzanos.

RACHETELE 
LA LICITAȚIE

în timpul campionatelor 
opg|i de tenis ale Austra
liei s-a aflat despre teri
bilele dezastre provocate 
de un ciclon în localitatea 
Darwin. Pentru a veni in 
ajutorul victimelor, finaliș- 
tii competiției au făcut un 
gest nobil, oferindu-și ra
chetele pentru a fi puse

Alb

RECORDURI LA 
STRIMTOARE I

Inotătoarea americană 
Lynne Cox, în vîrstă de 
18 ani, a reușit să traver
seze strivitoarea Con.’c (de 
22 kilometri lățime) în nu
mai 12 ore și 3 minute. 
Lynne Cox (care deth'e și 
recordul de traversare a 
Canalului Mînecii), este 
prima femeie care a reali
zat această verfarman1 ă. 
Recordul la bărbați este 
detinut. de înotătorul neo
zeelandez Keith Han ox,

licitație. Racheta luila . . _______ _____
Newcombe a fost adjude
cată cu 1050 de dolari, iar 
a lui Connors cu 500 de 
dolari. De altfel. printre 
spectatori și jucători au 
mai fost colectați 4500 de 
dolari.

SPRINTUL LUI ALEKSEEV
Halterofilul sovietic Vasili 

Alekseev, campion european, 
mondial și olimpic — ceea ce

Azi și miine, pe patinoarul 23 August 

ROMÂNIA-UNGARIA, 
LA HOCHEI JUNIORI

Selecționata de hochei juniori a 
țării noastre, care se pregătește 
in vederea participării l.a campi
onatul european (grupa B) va sus
ține astăzi și mîine două partide 
în compania formației similare a 
Ungariei. Ambele meciuri vor avea 
loc pe patinoarul 23 August, în
cepînd de la ora 18.

AZI ÎNCEPE C.M. DE BOB 2
CERVINIA, 14 (prin telefon). 

Mîine (n.r. azi) încep pe pista din 
localitate întrecerile campionatu
lui mondial de bob 2 persoane, la 
care iau parte echipaje din Italia, 
Austria, R.F. Germania, Franța, 
Anglia, S.U.A., Japonia, Elveția, 
România și, pentru prima dată, 
din R.D. Germană. România va fi

reprezentată de echipajele D. Pa- 
naitescu-D. Pascu și C. Vulpe-I. 
Popa. La ediția de anul trecut a 
campionatului mondial de bob 2, 
echipajele românești s-au clasat 
pe locurile. 15 și 18. Actualmente, 
titlul mondial este deținut de 
vest-germanii W. Zimmerer și P. 
Utzschneider.

i-a adus titlul de „cel mai 
puternic om din lume" —, are 
doi fii: pe Sașa și Dima, e- 
levi, membri ai clubului spor
tiv școlar și atleți aspiranți. 
Cei doi copii și-au anunțat 
tatăl câ-l vor provoca la o 
cursă pe 60 m, în cursul verii 
acesteia. Din acea clipă, Va
sili Alekseev a hotărit să se 
antreneze și la alergări...

rea după colțuri și cu 
ștergătoare de zăpadă ; u- 
rechi.le dotate cu un apa
rat electronic pentru corec
ția poziției, a razei curbe
lor și a vitezei în orice 
clipă ; costumația redusă 
la... zero, corpul gol fiind 
uns cu un produs foarte 
secret și aerodinamic...

cării sportive de masă, 
dezvoltarea educației fizice 
în rîndurile tineretului.

„ARTA Șl BOXUL"

SCHIORUL 
ANULUI 2000.

ACORD SPORTIV INTRE
U.R.S.S. Șl ARGENTINA

Exagerînd (dar oare cît?) 
evoluția foarte rapidă

materialelor de schi 
Strasser, redactor al agen
ției de presă vest-germane 
I.S.K., prezice pentru 
schiorul anului 2000, sau 
poate chiar 3000 : schiuri 
cu motor încorporat, per- 
mlțînd, chiar și pe plat, 
viteze de 200 km pe oră ; 
bocanci solizi ca talpa, re
zistent! ca oțelul și sunli 
ca ogarul ; cască cu arini 
portante : ochelari cu lă- 
cașe speciale pentru vecle-

Recent a fost semnat, 
Ia Buenos Aires, un acord 
de colaborare sportivă în.

tre U.R.S.S. și Argentina, 
care prevede, printre al
tele, intensificarea schim
bului de antrenori și de 
specialiști între cele două 
țări, vizite 
unor echipe 
Evenimentul 
legătură cu 
de mult a apărut în Ar
gentina „legea sportului", 
care prevede lărgirea miș

reciproce ale 
sportive ș.a. 
este pus în 
faptul că nu

La galeriile Chardin din 
Paris, pictorul Sam Ra
bin a expus, de curind, o 
serie de tablouri cu tema 
„Arta și boxul". Despre 
remarcabilul artist se spu
ne că „pictează despre 
box, cum pictau Courbet 
— chivuțele și Monet — 
nuferii". Și un detaliu im
portant : pictorul a practi
cat la vremea sa boxul, 
fiind chiar participant la 
Jocurile Olimpice din 1928, 
de la Amsterdam.

DAWN FRASER 
ONORATA

Tripla campioană olimpică 
de înot Dawn Fraser — de 
fiecare dată pe distanta de 
100 m liber, în 1956, 1960 și 
1964 — a fost desemnată, cu 
prilejul unei anchete de pre
să, drept personalitatea 
sportivă cea mai marcantă a 
Australiei în ultimul sfert de 
veac. Pe locurile următoare, 
în clasamentul acestui refe
rendum. s-au plasat teni^ma- 
nul Rod Laver și atletul Herb 
Elliot.

© PE SCUKT ©
AT —,_iSM © Nou record al Fin

landei pe teren acoperit la săritura în 
înălțime : H. Sundell — 2,20 m. • 
La Varșovia, Elzbieta Katolik a sta
bilit un nou record polonez în pro
ba feminină de 1 000 m — 2:43,9 © 
în concursul desfășurat în locali
tatea japoneză Kagoshima, Mammie 
Railing (S.U.A.) a cîștigat cursa de 
100 m plat cu 12,4, iar pe cea de 
100 m garduri în 14,3. La înălțime, 
Mikkio Sone a stabilit un nou re
cord al Japoniei — 1,80 m.

BASCHET © Rezultate înregistra
te în „Cupa campionilor europeni" 
la baschet masculin (meciuri tur 
din etapa a patra a sferturilor de 
finală) : Real Madrid — Transol Rot
terdam 104—74 (36—36) ; Zadar —
Balkan Botevgrad 106—61 (52—33) ;
Berck (Franța) — Alvis Stockholm 
121—81 (60—39) • Racing Malines —
U.B.S.C. Viena 99—76 (45—36) ; Ignis 
Varese — Slavia Sofia 110—78 (49 — 
44)

BOX 0 Argentineanul Carlos Mon
zon a anunțat că își va apăra ti
tlul mondial la cat. mijlocie, amî- 
nîndu-și trecerea la „semigrea". El 
îl va întîlni la 15 mai, la Buenos 
Aires, pe americanul Tony Liccata 
© Campionul mondial la cat. semi- 
mijlocie, mexicanul Jose Napoles, 
îsi va pune titlul în joc la 22 mar
tie, la Acapulco, urmînd să-1 întâl
nească pe portoricanul Angel Es- 
pada sau pe canadianul Clyde Gray.

ȘAH ® în turneul de la Torre- 
molinos, Radulov a remizat cu Tar- 
jan, rezultat consemnat și în parti
dele Benktt—Keene, Quinteros — 
Bellon și Garcia — Weinstein. După 
7 runde, continuă să conducă Ra
dulov (Bulgaria) cu 5*/2 p., urmat 
de Quinteros (Argentina) șl Garcia 
(Cuba) — cîte 5 p © Cea de-a 9-a 
partida a meciului dintre Nana A- 
leksardria și Irina Levitina s-a în
trerupt la mutarea a 41-a cu avan
taj pentru Levitina. în nrezent sco
rul meciului este de 44A—3’/3 p în 
favoarea Nanei Aleksandria.

SCIII © La Zell am See au con
ținu''! campionatele Austriei. Titlul 
la slalom uriaș a fost cucerit de 
Th Hauser (2:10.16) urmat de H. 
Finter^eer (2:11,26) și R. Tritscher 
(2:12,12). Franz Klammer nu a luat 
startul, resimt.indu-se încă după ac- 
c’der-tul suferit recent în concursul 
de la M^gdve © Au luat sfîrșit 
campionatele Italiei, desfășurate la 
Courma^eur. Coborîrea a fost cîș- 
ti^ată de Herbert Plank — 1:52,69, 
secundat de Rolando Thoeni — 
1:53.00 © Pe trambulina de la Za
kopane. Stanislaw Bobak a totali
zat 259,1 p. cu o săritură-record de 
115 m. Pe locurile următoare : A- 
dam Krzstofiak — 257,7 p. și Alek
sandr Stolowski — 252.3 p. Campio
nul olimpic la J. O. de la Sapporo, 
Woiciech Fortuna, a ocupat locul 
șase, cu 235,9 p.

TENIS m Jan Kodes a fost elimi
nat în sferturile de finală ale cam
pionatelor „indoor" ale S.U.A., care 
se desfășoară la Salisbury (Mary
land!. Campionul cehoslovac a cedat 
cu 2—6, 6—7 în fața lui Alex Mayer. 
Primul favorit al turneului, Jimmy 
Connors, l-a întrecut cu 6—2, 6—3 pe 

Kakulia. în continuarea 
nrn^rnmniui, me Năstase urmează 
să-i întîine^scă pe englezul Roger 
Tav)nr. Tn sferturile de finală ale 

''•’UU feminin de la Chicago a 
fn-t ’~'re'?is*rată o surpriză : Wendy 
rs —p eliminat-o ne Evonne Go- 

nu 6—3, 6—4. Celelalte rezul- 
Navratilova — Olga 

«—f.. R—2 ; Margaret Court 
— ------- -- center 3—6, 6—2. 6—2. în

chriq Evert urmează 
să o ne Julie Heidmnp.
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