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Asociațiile și cluburile sportive vor trebui să desfășoare o intensă 
activitate de cuprindere in mișcarea sportivă a întregului nostru 
tineret, de afirmare și promovare pe scară largă a talentelor spor
tive ; ele trebuie să asigure educarea sportivilor în spiritul dragos
tei față de patrie și partid, călirea voinței, pregătirea fizică și mo
rală a acestora în vederea obținerii unor rezultate cît mai bune 
atît în competițiile interne, cît și internaționale. Vor trebui luate 
măsuri energice pentru sporirea contribuției tuturor organizațiilor 
cu atribuții in mișcarea sportivă și a tuturor județelor la selecțio
narea de pe întreg cuprinsul țării a elementelor cu calități spor

tive deosebite, pentru dezvoltarea unor cluburi și organizații spor
tive tot mai puternice, capabile să pregătească sportivii in concor

danță cu exigențele mondiale.
Din Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU parti- 

cîpanților Ia Conferința pe țară a mișcării sportive.
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I Un nou mare succes al primei palete românești de tenis de masă

I
i MARIA ALEXANDRU - CAMPIOANA A LUMII
i
i

LA DUBLU, CU JAPONEZA SHOKO TAKAHASHI!
i

Desfășurată într-o perioadă de 
efervescență politică și puternic 
avînt de muncă pentru înfăptuirea 
obiectivelor actualului cincinal 
înainte de termen, pentru trans
punerea în viață a istoricelor ho- 
tărîri adoptate de Congresul al 
XI-lea al partidului, Conferința 
pe țară a mișcării sportive a con
stituit — prin importanța proble
maticii abordate, prin spiritul 
responsabil ce a caracterizat dez
baterile sale, precum și prin con
ținutul documentelor aprobate — 
un eveniment de seamă, așteptat 
și urmărit cu viu interes de către 
toți cei care slujesc, practică sau 
iubesc sportul. în spiritul de exi
gență promovat cu atîta insistență 
de conducerea partidului, Confe
rința a analizat — în mod critic 
și autocritic — activitatea din ul
tima perioadă a Consiliului 
țional pentru Educație Fizică 
Sport, a federațiilor sportive, 
cluburilor și asociațiilor din 
treaga țară, a tuturor instituțiilor 
de stat și organizațiilor obștești 
cu atribuții în acest domeniu, sta
bilind — totodată — căile și mă
surile practice necesare pentru li
chidarea neajunsurilor și deficien
țelor manifestate, pentru promo
varea pe o scară mereu mai lar
gă a educației fizice și sportului 
de masă, care să contribuie la 
formarea și educarea unui tineret 
sănătos, bine dezvoltat din punct 
de vedere fizic și psihic, pentru 
continua afirmare a sportului ro
mânesc pe arena internațională.

Lucrările acestui suprem fo
rum sportiv al țării au fost înali 
onorate și puternic însuflețite, di
namizate, de Mesajul pe care to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, l-a adresat partici- 
panților la Conferință. Primit cu 
adîncă prețuire și recunoștință de 
către toți cei prezenți, de întrea
ga mișcare sportivă din patria 
noastră, Mesajul dovedește, o dată 
mai mult, deosebita grijă pe care 
conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o a- 
cordă dezvoltării educației fizice 
și sportului în ansamblul preocu
părilor și eforturilor generale în
dreptate spre formarea și educa
rea omului nou al societății noas
tre. Aprecierea realistă a reali
zărilor obținute, dar și a marilor 
rezerve și posibilități, insuficient 
valorificate, pe care le are mișca
rea noastră sportivă, profunzimea 
analizei deficiențelor și lipsurilor 
care se manifestă în acest dome
niu de recunoscută însemnătate

Na
și 
a 

în-

socială, definirea cu atîta cla
ritate a căilor, mijloacelor și mă
surilor preconizate pentru îmbu
nătățirea substanțială a activității 
sportive în toate sectoarele sale, 
conferă Mesajului adresat Confe
rinței de către secretarul general 
al partidului semnificația unui 
amplu și mobilizator program de 
acțiune pentru toți sportivii, an
trenorii, tehnicienii și activiștii 
sportivi din țara noastră.

în mod deosebit se desprinde 
din acest Mesaj necesitatea ca — 
în lumina Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înainta
re a României spre comunism — 
activitatea de educație fizică și 
sport să contribuie într-o măsură 
mult mai substanțială la dezvolta
rea fizică armonioasă și păstrarea 
sănătății poporului, la creșterea 
unui tineret viguros, să fie tot
odată mai strîns legată de produc
ție, ajutind la stimularea și spo
rirea energiilor și capacităților 
creatoare ale oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan în întreprinderi, să asigure 
participarea activă și nemijlocită 
a maselor largi de sportivi la în
făptuirea politicii generale de dez
voltare economico-socială a țării, 
de edificare a noii orînduiri. Su
bliniind că se impune să se acțio
neze în modul cel mai hotărît 
pentru cuprinderea și antrenarea 
întregului tineret, începînd cu co
piii, cu pionierii și elevii, cu stu
denții, cu tinerii din întreprinderi 
și de la sate în practicarea exer- 
cițiilor fizice, a sportului și turis
mului, pentru folosirea de forme 
simple, 
vederea dezvoltării unei 
sportive cu adevărat 
care să 
categorii de cetățeni, 
dică, de asemenea, 
principale de acțiune : ___
nivelului general ai sportului 
performanță, 
lor sportive, 
balului, care 
satisfăcător, 
nică a bazei 
ramurilor de 
a celor rămase în urmă, 
ducerea unei 
sporite în întreaga activitate 
educație fizică și sport, 
rea unei atmosfere de muncă te
meinică, indirjită, conștiincioasă, 
de seriozitate, de mobilizare cu 
toată responsabilitatea și exigența 
a tuturor factorilor pentru înde-

accesibile și atractive în 
activități 

de masă, 
cuprindă cele mai largi 

Mesajul in- 
ca direcții 

ridicarea 
de 

al tuturor discipline- 
cu deosebire al fot- 
în prezent 
dezvoltarea 

de masă a 
sport, în primul rînd 

_ 2.. ___ intro-
ordini și discipline 

de 
întrona-

este ne- 
puter- 

tuturor
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• Titlurile la simplu au revenit lui Yun Sun Kim (R. P. D. Coreeană) ți Istvan Jonyer (Ungaria)
CALCUTTA, 16 (prin telefon).

Delegația țării noastre, participan
tă la cea de-a 33-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă a trăit sîmbătă o mare bucu-

rie. Evoluind alături de japoneza 
Shoko Takahashi, excelenta noas
tră sportivă Maria Alexandru a 
cucerit titlul de campioană a lu
mii in proba de dublu femei, în-

Noul dublu feminin, campion mondial

mada — fiind totodată, singurul 
sportiv laureat al ediției prece
dente a C.M., desfășurată in 1973 
la Sarajevo, care își păstrează 
titlul suprem.

Finala de dublu feminin, prima 
din cele cinci ale probelor indi
viduale, s-a desfășurat sîmbătă 
seara în fața tribunelor arhipline 
ale lui „Netaji Stadium" și a ofe
rit o. partidă de ridicat nivel teh
nic, în care Maria Alexandru și 
partenera sa, Shoko Takahashi au 
controlat, cu excepția setului se
cund, jocul, printr-un joc de mare 
precizie. Maria, cu bogata sa ex
periență a adus nota de calm pe
rechii româno-japoneze. scoțind 
numeroase mingi dificile, dar a 
și punctat adesea, alături de mai 
tînăra sa parteneră. Victoria netă 
a cuplului Alexandru. Takahashi 
a stîrnit admirația celor 12000 de 
spectatori, care au aplaudat eu 
căldură pe noile campioane mon
diale.

Să notăm că în drumul 
titlu, Alexandru și Takahashi

cu

BRAVO, MARIA!
Așodor, Maria Alexandru este 

din nou campioană a lumii. Ezi
tăm în a alege superlativul pen
tru a-i cinsti performanța. |n cei 
peste 20 de ani de cind apără 
cu bravură culorile patriei, în 
cele două decenii de cînd nu
mele său se confundă cu tenisul 
de masă românesc, am epuizat 
întregul dicționar de adjective 
adresat chiar unui sportiv de ex
cepție.

Performanța Măriei 
dreptul uimitoare, 
după ce 
generații 
lege de 
partenere 
de mult 
sau 
dru este din nou campioană mon
dială I

Au trecut 21 de ani de cînd 
ciștiga primul titlu — campioană 
de junioare a țării — al carierei 
sale, o carieră fără egal. Au tre
cut 14 ani de cînd triumfa, la 
Pekin, alături de Geta Pitică, în 
competiția supremă. Și au tre
cut doar doi ani de cînd cucerea 
la Sarajevo, titlul mondial la du
blu, 
da, 
pentru 
Au trecut ani, au venit și 
cat campioni, Maria a 
aceeași.

Ce mai putem spune 
Atît : bravo, Maria 1

este de-a 
La 36 de ani, 

a schimbat mai multe 
de jucătoare, cînd co- 
virstă, adversare sau 
de întrecere au trecut 
pe banca spectatorului 

antrenorului. Maria Alexan-

alături de japoneza Hama- 
stîrnind admirație și respect 

extraordinara longevitate, 
au ple- 

rămas

acum ?

PÎNĂ LA DESCHIDEREA SEZONULUI DE FOTBAL

PREGĂTIRI CU ADVERSARI REDUTABILI
Ne apropiem cu pași mari de ________  _____ ___

pent-u care, în special echipele de Divizia A, care iau startul la 2 martie, efectuează 
ultimele revederi ale efectivelor, ultimele apariții publice înaintea celor din campio
nat. Alături de ele, formațiile de tineret-speranțe, precum și cele -- - - -
C folosesc și ele aceste zile pentru rodajele necesare definitivării 
scurte relatări asupra jocurilor desfășurate 
neele de peste hotare, de către viitoarele

deschiderea sezonului oficial de fotbal. E motivul

de Divizia B și 
formațiilor. lata 

în aceste zile, atît în tara cit și în tur- 
protagoniste ale sezonului...

vingînd in finală cuplul chinez 
Ciu Sian-iun, Li Mei-cin cu 3—1 
(18, —9, 9, 14). Maria Alexandru 
ciștigă, astfel, la 36 de ani, cel 
de-al treilea titlu de campioană 
mondială la dublu feminin — pri
mul îm 1961 alături de Geta Pitică, 
al doilea în 1973, alături de com
patrioata lui Takahashi, Miho Ha-

spre
__  ... au 

întrecut fără drept de apel în se
mifinale perechea sovietică Anto
nian, Ferdman — aceasta din ur
mă o învinsese în sferturi, la sim
plu, pe Maria, concentrată asupra 
dublului feminin, din care cauză 
nici nu a jucat la dublu mixt — 
și că rezistența cea mai dîrză au 
întîmpinat-o în „sferturi", la pe
rechea cehoslovacă Grofova, Rid- 
Iova.

Constantin COMARNISCHI

(Continuare In ■pag. a 4-a)

întrecind echipa R. F. Germania cu 16-11 (9-5) la handbal feminin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEII

DEȚINE PRIMA ȘANSĂ
DE CALIFICARE LA C.M

F.C.M. REȘIȚA — BOTEV VRATA 
1—0 (0—0)

Jocul, de un bun nivel tehnic, 
a fost urmărit de peste 5 000 spec
tatori. A marcat Soos (min. 89). 
F.C.M. REȘIȚA : Constantin — Pi- 
gulea, Kiss, Hergane, Filipescu — 
Pușcaș (min. 72 Bora), Beldcanu 
— Atodircsei, Căprioru (min. 56 Di- 
anu), Nestorovici (min. 
Florea. A arbitrat S.
(Drobeta Tr. Severin). 
COV — coresp.).

OLIMPIA SATU MARE 
1—1 (1—1)
spectatori au asis- 
frumos, la un joc 
dominat majorita-

56 Soos), 
Drăgulici 

(M. MIR-

tea timpului, formația gazdă nu a 
reușit să obțină victoria. Cele două 
goluri au fost realizate de Borota 
(min. 10), respectiv Milewski (min. 
40). A arbitrat N. Petriceanu 
(București). OLIMPIA : Pusztai — 
Filip, Bigan, Knoblau, Bocșa — 
Naom, Kaiser — Lucaci, Borota, 
Helvei, Baton II. Au mai jucat: 
Hațieganu, Berețki, Toth. (I. FER- 
NE — coresp.).

POZNAN
LECH

Circa 3 000 de 
tal, pe un timp 
plăcut. Deși a

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — GORNIK 
ZABRZE 2—2 (0—2)

Aproximativ 10 000 de spectatori 
au fost prezenți pe stadionul C.F R., 
pentru a asista la partida interna
țională amicală dintre formațiile 
C.I.R. CLUJ-NAPOCA — GORNIK

Zabrze. Joc foarte frumos, în care 
perioadele de dominare au fost 
împărțite. In prima repriză oaspe
ții s-au dovedit mai incisivi, în
scriind de două ori prin Kaszel 
min. 24) și Deja (min. 37). După 
pauză, gazdele insistă și reușesc 
să egaleze prin Cojocaru (min. 63 
din 11 m) și Țegean (min. 66). A 
arbitrat foarte bine V. Topan. 
C.F.R. : Moldovan — Szoke, Drago- 
mir (Cojocaru), Vișan, Soporan 
(Moldovan II) — M. Bretan, Lupu 
(Cigleneanu), M. Liviu — Adam 
(Pop), Țegean, Moga. (C. VIOREL).
UNIVERSITATEA CRAIOVA A SUS
ȚINUT UN NOU MECI ÎN BRAZILIA

RIO DE JANEIRO, 16 (de la 
corespondentul Agerpres, Valentin 
Păunescu). Fotbaliștii craioveni au 
susținut în orașul Landrina pen
ultimul meci din turneul lor în 
Brazilia, întîlnind o selecționată

PITEȘTI, 16 (prin telefon). Par
tida dintre reprezentativele femi
nine de handbal ale României și 
R. F. Germania, desfășurată du
minică seară în Sala sporturilor 
din localitate, în fața a peste 2500 
de spectatori — contînd pentru ca
lificările campionatului mondial — 
s-a încheiat cu victoria formației 
noastre: 16—11 (9—5). Echipa Ro
mâniei obține astfel o șansă bună 
de a cuceri un loc în turneul fi
nal al C.M., care este programat 
în luna decembrie, în U.R.S.S.

Pornind cu un avans de 5 goluri 
la returul ce se va desfășura pe 
16 martie la Minden, în R. F. Ger
mania, handbalistele noastre și-au 
Creat, în mare, premisele califi
cării.

Jocul de la Pitești a purtat am
prenta întrecerilor cu miză, de 
calificare, înțelegînd prin aceasta 
și dîrzenia dar și ambiția, și în
cleștarea dar și erorile. Nebenefi- 
ciind de un portar inspirat (nici 
Lidia Stan și nici Elisabeta Iones- 
cu n-au fost în forma care le-a 
împus selecționerilor), reprezenta
tiva României n-a putut înregistra

pe tabela de marcaj diferența de 
valoare care o separă, în fapt, de 
partenera ei. Aceasta în ciuda fap
tului că apărarea — un 5+1 cu 
Doina Cojocaru sau Constantina 
Pițigoi — s-ă mișcat bine. în atac, 
linia de 9 m și-a făcut datoria, 
conlucrarea dintre semicerc și ju
cătoarele înalte a fost bună, ca de 
altfel și ritmul de joc — cînd lent, 
cînd rapid, derutant pentru ad
versare. Oaspetele s-au prezentat 
în real progres față de ultima e- 
diție a C.M., insistenței cunoscute 
adăugîndu-i-se și o bună mînuire 
a balonului, o eficientă activitate 
a pivoților pe semicerc și multă' 
mobilitate în apărare. Echipa R.F. 
Germania este un adversar redu
tabil, așa încît jocul retur trebuie 
pregătit cu foarte multă atenție.

Au marcat : Șoș 6, Arghir 3, 
Furcoi 3, Mikloș 2, Cojocaru 1 și 
Petrovici 1 pentru România, Ve
ronica Kind 3, Kiihl 3, Bartsch 2, 
Dessin 1, Berndt 1 șl Hoey 1 pen
tru R. F. Germania. Au condus 
P. Tekauer și R. Haidi (Ungaria)*

Hristache NAUM )

DATELE PROPUSE DE CLUBURILE NOASTRE PENTRU SEMI
FINALELE C.C.E. LA HANDBAL 11

(Continuare în pag. 2-3)

Calificate în semifinalele Cupei 
campionilor europeni, cele două 
reprezentante ale handbalului ro
mânesc : I.E.F.S. (feminin) și 
Steaua (masculin) au propus vii
toarelor lor adversare datele pen
tru disputarea dublelor confrun
tări. Conform acestor propuneri,

meciurile tur ar urma sa se des- 
făsoare la București în ziua de 
27 februarie (I.E F.S. — Spartak 
Kiev si Steaua—Borac Banja Luka), 
iar returul la date diferite : Spar
tak Kiev-I.E.F.S. în ziua de Z 
martie și Borac Banja Luka-4 
Steaua la 13 martie.



ACȚIUNE SI ANGAJARE IMEDIATA, 
PENTRU ÎNDEPLINIREA 

SARCINILOR PUSE DE PARTID
(Urmare din pag. 1)

ÎN CINSTEA ZILEI DE 16 E
NUMEROASE MANIFESTĂRI

plinirea riguroasă a programelor 
de pregătire, perfecționarea con
tinuă a tuturor lucrătorilor din 
acest domeniu, folosirea tot mai 
eficientă a bazei materiale exis
tente și lărgirea continuă a aces
teia.

Una din sarcinile de mare răs
pundere și de vădită actualitate 
pe care Mesajul o pune în fața 
mișcării noastre sportive este a- 
ceea a desfășurării unei pregătiri 
temeinice, pe baza unor norme 
științific fundamentate, la nivelul 
performanțelor mondiale,, pentru 
ca România să fie reprezentată la 
Jocurile Olimpice din 1976 de un 
lot cit mai marc de sportivi va
loroși, intr-un număr sporit de 
discipline, sportivi capabili să 
obțină poziții fruntașe în întrece
rile la care vor lua parte.

înarmată prin acest Mesaj, la 
aproape doi ani de la Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie—martie 1973, ale cărei 
prevederi continuă să-și păstreze 
actualitatea, cu un nou document 
de o inestimabilă valoare teoretică 
și practică, prețios îndreptar pen
tru activitatea viitoare, mișcarea 
sportivă pășește într-o nouă etapă 
a dezvoltării sale. O etapă cu 
mari obligații și răspunderi, care 
trebuie să ducă la noi acumulări 
cantitative, dar mai ales cali
tative in ridicarea educației fizi
ce și sportului din țara noastră 
pe o treaptă superioară, așa cum 
o cer și documentele de partid.

Ceea ce devine imperios nece
sar acum este SA SE TREACA 
DE ÎNDATA LA ACȚIUNE, LA 
MUNCA RESPONSABILA ȘI 
SUSȚINUTA PENTRU ÎNDEPLI
NIREA INTEGRALA A SARCINI
LOR PUSE DE PARTID IN FAȚA 
MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE. 
Pe baza Mesajului adresat de se
cretarul general al partidului — 
Mesaj care va trebui în continua
re studiat și dezbătut la nivelul

ATLEȚII SENI0B1 NE-AU OFERIT
PREA PUȚINE PERFORMANȚE DE VALOARE
• Erwin Sebestyen - 7,6 pe 60 mg • Junioarele Ocina Spinu și Mihaela Stoica — campioane la senioare

Mărturisim din capul locului că 
ne așteptam la mai mult de la 
campionatele de sală ale atleților 
seniori, desfășurate sîmbătă și du
minică în sala 23 August din Ca
pitală. Cu o săptămînă înainte de 
„Cupa de Cristal" și cu trei de 
campionatele europene, naționale
le ar fi trebuit să aducă clarifi
cări, să ne dea unele răspunsuri 
Înaintea apropiatelor competiții 
internaționale. Din păcate, însă, 
cu foarte puține excepții, perfor
manțele de reală valoare nu s-au 
produs. Absențele cîtorva dintre 
vîrfurlle noastre — determinate 
de... planul de pregătire (Virginia 
Ioan) sau de accidentări de ulti
mă oră (Valeria Ștefănescu) — au 
scăzut din valoarea întrecerilor, 
impresia finală fiind — în ciuda 
strădaniilor unei părți a concu- 
renților, majoritatea tineri — a- 
ceea a unui concurs fără sare 
șl piper...

în sală sau în aer liber, Toma 
Petrescu rămîne indiscutabil cel 
mai rapid sprinter al țării. Sîm
bătă după-amiază el a mai adău
gat colecției sale un nou titlu, 
dominînd de o manieră categorică 
alergarea pe 60 m. Performanța 
învingătorului (6,6) a fost însă 
modestă și sîntem convinși că 
Toma Petrescu poate reuși, chiar 
tn această săptămînă, la „Cupa 
de Cristal" 6,5 sau 6,4.

Mult mai interesantă și plină 
de neprevăzut ni s-a părut în
trecerea sprinterelor. Prezența, 
la încălzire, a Valeriei Ștefănescu 
îndrepta întreaga atenție asupra 
reprezentantei clubului Dinamo. 
Dar multipla campioană nu a mai 
luat startul, acuzînd o veche ten- 
dinită. în această situație, favori
ta nr. 1 devenea Dorina Cătinea- 
nu, creditată recent cu 7,5 pe 
60 m. In serii însă, a mai apărut 
(cu 7,5) o candidată la titlu, tî- 
năra Maria Musteață din Caran
sebeș. în finală — veritabilă sur
priză. Maria Ionescu țîșnește din 
blocstarturi ca o săgeată, rezistă 
tuturor atacurilor și cîștigă la fo
tografie (cu 7,4 un promițător re
cord personal, la o zecime de re
cordul țării) în fața Dorinei Că
tineanu și Alinei Gheorghiu. 
Unde ne sînt însă veritabilele 
sprintere ? Și proba de ieri con
firmă criza tot mai acută a sprin
tului feminin.

O jumătate de oră mai tîrziu 
aveam să urmărim un nou și pa
sionant duel al celor două eleve 
ale lui Șerban Ciochină. De aceas

tuturor eșaloanelor sportive —, a 
Rezoluției Conferinței (care va fi 
dată publicității) și a Programu
lui de dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport, pe peri
oada 1975—1980 (care urmează a 
fi definitivat și aprobat de proxi
ma plenară a C.N.E.F.S.), organele 
și organizațiile sportive, institu
țiile de stat și organizațiile ob
ștești cu atribuții în acest dome
niu își vor întocmi în cel mai 
scurt timp planuri proprii de mă
suri, a căror traducere în fapte o 
vor urmări permanent și cu stric
tețe. Aceste planuri de măsuri 
trebuie să vizeze îndeosebi lichi
darea neajunsurilor și deficiențe
lor semnalate cu prilejul dezbato- 
rilor Conferinței, ridicarea ra
murilor de sport și a sectoarelor 
de activitate rămase în urmă la 
nivelul celor fruntașe, creșterea 
eficienței sportului de masă în 
școli, universități, întreprinderi 
și instituții, la sate, îmbunătăți
rea muncii politico-educative cu 
sportivii, intensificarea pregă
tirilor în vederea participării cu 
rezultate dintre cele mal bune la 
marile competiții din acest an și 
— în principal — la Jocurile 
Olimpice din anul viitor, de la 
Montreal, pentru a se contribui 
și pe această cale la păstrarea și 
sporirea înaltului prestigiu de 
care România se bucură pe plan 
mondial.

Angajîndu-se cu pasiune spori
tă, mobilizîndu-și puternic for
țele, consacrîndu-și toată energia 
și capacitatea îndepliniri sarci
nilor stabilite de partid, între
gul activ al mișcării noastre spor
tive consideră ca o îndatorire a 
sa de onoare și de importanță 
politică ridicarea sportului de 
masă și a celui de performanță 
la nivelul exigențelor puse de 
dezvoltarea actuală și în pers
pectivă a societății noastre, con
tribuind astfel la ascensiunea Ro
mâniei pe culmi tot mai înalte 
de civilizație, bunăstare și pro
gres.

tă dată. în fața gropii de săritură 
în lungime, unde Cătineanu pro
mitea să-și ia revanșa. După pri
mele încercări, în care Cătineanu 
n-a prins deloc pragul, conducea 
Maria Ionescu (6,13). La a patra 
— în frunte a trecut junioara 
Doina Spînu (6.17). După a 5-a în
cercare — ordine identică, dar la 
un nivel superior : Spinu. 6,28 m, 
record de junioare și Ionescu 6,24 
m, ordine pe care Cătineanu nu 
a putut s-o modifice decît în 
parte la ultima săritură de 6,25 
m. Un sincer BRAVO pentru suc
cesul piteștencei, ca și pentru cel 
al lui Costel Cîrstea (2,09 m la 
înălțime) în fața unui loan Șer
ban, mai greoi ca niciodată.

Reuniunea de duminică dimi
neața a început cu două recorduri 
realizate în seriile probelor de 
garduri, recorduri care ne-au dat 
speranța că a doua zi a con
cursului va fi mai bogată în re
zultate valoroase. Nu a fost așa 
pînă la urmă, campionatele senio
rilor lăsîndu-ne cu senzația unui 
test needificator.

Primul dintre recordurile a- 
mintite a fost stabilit de Mihaela 
Stoica la 60 mg — 8,4 — cu o ze
cime de secundă sub vechiul re
cord de junioare care îi aparți
nea. Eleva antrenoarei Georgeta 
Mușat a dominat și finala, în care 
și-a repetat performanța din se
rie, devenind astfel a doua ju
nioară, după Doina Spînu, care 
cîștigă titlul de senioare.

Erwin Sebestyen a făcut o cursă 
excelentă în serie la 60 mg, oprind 
cronometrele după 7,6 secunde, o 
zecime sub vechiul record de se
niori, al cărui coproprietar era, 
împreună cu N. Perța și V. Su- 
ciu, și Ia o zecime de secundă de 
recordul european al distanței. în 
finală el a înregistrat 7,7 datorită 
unei prime jumătăți a cursei im
perfectă. Noul său record — pe 
care îl considerăm drept cel mai 
bun rezultat al „naționalelor" — 
are o valoare certă, așteptăm însă 
ca el să fie confirmat în evoluțiile 
viitoare ale stelistului.

Săritura în lungime a băieților, 
așteptată cu mult interes, ne-a 
făcut, în cele din urmă, să ne rea
mintim zicala cu pomul lăudat... 
Doar două sărituri peste 7,50 m — 
una a cîștigătorului, Dumitru Ior- 
dache (7,57 tn), și alta a lui Ștefan 
Lăzărescu (7,50 m) înseamnă puțin 
față de ce am sperat. O revela
ție, totuși, juniorul bucureștean 
Virgil Costache (născut în 1957)

...după încă un minut, s-a dat startul pentru al fi doi motocicliști. 
Foto : ION MIIlAlCA

„CIRCUITUL DE TENIS“ DE LA HUNEDOARA

DUMITRU HĂRĂDĂU, PE PRIMUL LOC
HUNEDOARA, (prin telefon, de 

la corespondentul nostru) Au luat 
sfîrșit întrecerile celui de-al 6-lea 
turneu al „Circuitului de tenis al 
României11. Acesta a fost cîștigat 
(în sfîrșit, I) de campionul Româ
niei, Dumitru Hărădău, care l-a 
întrecut în finală cu 6—3, 6—2 pe

„CUPA 16 FEBRUARIE"
In „sferturile" de finala ale „Cupei 

16 Februarie" la tenis s-au înregis
trat următoarele rezultate : A. Vizirii 
(Cuprom Baia Mare) — T. Frunză 
(Progr.) 6—-, 6—1; Z. Nemeth (Cu
prom) — C. Fețeanu (T.C.B.) 6—1,
6—4; A. Siito (Cuprom) — I. Russen 
(Progresul) 4—6. 6—3, 6—1; O. Vîi- 
cioiu (Dinamo Bv.) — M. Robu 
(Progr.) 6—4. 6—2: feminin, turul II : 
Mariana Nunweiller (Dinamo Bv.) — 
Doina Ionescu (Dinamo București) 
6—2, 6—4; Simona Nunweiller
(T.C.B.) — Gabriela Szoke (Dinamo 
București) 6—1, 6—3; „sferturi" de fi
nală : Mariana Nunweiller — Gabriela 
Dinu 6—2, 6—4. (S. IONESCU).

autorul unui 7,48 m care l-a adus 
pe podium înaintea lui Tudorel 
Vasile (7,42 m).

Roxana Vulescu a dominat o 
interesantă probă de săritură în 
înălțime — a sărit cu ușurință la
1.81 m și a ratat de puțin 1,84 m 
— în care următoarele Irei cla
sate, Niculina Hie, Cristine Gos
sler si Maria Giurgiu au realizat
l, 74 m.

Victorie scontată la greutate a 
proaspătului recordman, Marin 
Iordan, cu toate aruncările peste 
17,50 m, cea mai lungă măsurînd
17.81 m. Următorii clasați și-au îm
bunătățit cele mai bune rezul
tate, dar ce departe ni se pare 
linia celor 20 de metrii...

REZULTATE TEHNTCE : ZIUA
I — 60 m (f) : 1. MARIA IONES
CU (CAU) 7,4, 2. Dorina Cătineanu 
(CAU) 7,4, 3. Alina Gheorghiu
(Steaua) 7.5 ; 60 m (b) : 1. TOMA 
PETRESCU (Steaua) 6,6, 2. Adalbert 
Darvaș (CSM Cluj-Napoea) 6.7. 3. Clau- 
diu Sușel'escu (CAU) 6,7; triplusalt: 1. 
CAROL COREU (Steaua) 16,01 m, 2. 
Vasile Dumitrescu (Dinamo) 13,70
m, 3. Bedros Bedrosian (Dinamo)
15,35 ni ; prăjină : 1. DINU PIȘ-
TALU (Dinamo) 5,00 m, 2. Cristian 
Ivan (Dinamo) 4.90 m. 3. Nlehifor 
Ligor (CAU) 4.90 ni ; lungime (£) :
1. DOINA SPÎNU (Șc. sp. Pitești) 
6,28 m — record de junioare, 2. Do
rina Cătineanu (CAU) 6,25 m, 3. 
Maria Ionescu (CAU) 6,24 m ; greu
tate (f) : 1. VALENTINA CIOLTAN 
(Mușcelul Cîmpulung Mușcel) 16,51 
m, 2. Viorica Brad (Progresul) 14,56 
m, 3. Sanda Toma (LCF.A Cîmpu
lung) 14,03 m; înălțime (b) : 1. CON
STANTIN C1KSTEA (Steaua) 2,01) m,
2. Șerban Ioan (Dinamo) 2.05 m, 3—5. 
M. Oneiu (Steaua), D. Muller (Stea
ua), Z. Szigyarto (Steaua) 2,00 m.

ZIUA A H-a — 60 m g (f) : 1.
MIHAELA STOICA (Șc. sp. Atle
tism) 8,4 — record de junioare, 2. 
Elena Mîrza (Dinamo) 8,5, 3. Va
leria Biduleac (CAU) 8,7 ; 60 mg 
(b) : 1. ERW1N SEBESTYEN (Stea
ua) 7,7 (în serie 7,6 — nou record) 
2. Nicolae Perța (Steaua) 7,8, 3.
Valeriu' Tească (Farul Constanța) 
8,0, lungime (b) : 1. DUMITRU IOR- 
DACHE (Rapid) 7,57 tn, 2. Ștefan 
Lăzărescu (CAU) 7,50 m, 3. Virgil 
Costache (Șc. sp. Atletism) 7.48 m, 
înălțime (f) : 1. ROXANA VULES
CU (CAU) 1,81 m, 2. Niculina Ilic 
(Șc. sp. Atletism) 1.74 m, 3. Cris
tine Gossler (Metalul) 1,74 m, 4. 
Maria Giurgiu (Inst. ped. Oradea) 
1.74 m : greutate (b) : 1. MARIN
IORDAN (Dinamo) 17,81 m, 2. Paul 
Neagu (CAU) 16 42 m, 3. Victor Pop 
(Metalul) 16,04 m.

Adrian VASILIU 
Vladimir MORARU 

Viorel Sotiriu, amîndoi jucătorii 
fiind reprezentanți ai clubului 
bucureștean Steaua. în semifinale, 
Hărădău cîștigase cu 6—4, 6—1 în 
fața lui Mihai Tăbăraș (Progresul).

Finala de dublu a fost adjude
cată de perechea Hărădău — Ovici, 
care a dispus cu 6—3, 6—7, 6—9 de 
Sotiriu—Mureșan. Rezultate din 
semifinale 1 Hărădău, Ovici— Bol- 
dor, Rusu 6—4, 7—5 ; Sotiriu, Mu- 
resan—Marcu, Tăbăraș 7—6, 6—3. 
(1. VLAD).

ÎNTRECERILE
TINERELOR RACHETE

• La masculin: România - Ceho
slovacia 8-2 © La feminin:

România - Cehoslovacia 1-5
Tenismanii noștri juniori au în

cheiat cu frumoase victorii întâlnirea 
amicală cu adversarii lor cehoslovaci, 
disputată in sala „23 August". Ei au 
terminat fără înfrângere (5—0) con
fruntarea primelor reprezentative, 
in care ultimele meciuri le-au re
venit la scoruri nete : L. Țiței—M. 
Navratil 6—2, 6—2 ; J. Bîrcu—J. Ry
bin 6—3. 6—3 ; L. Țiței. M. Mîrza— 
J. Navratil, J. Rybin 6—0, 6—1. în 
celelalte jocuri, oaspeții au redus 
scorul, care rămîne totuși în avan
tajul echipierilor noștri (3—2). Iată 
rezultatele, de sîmbătă și duminică : 
S. Orășeanu—- J. Navratil 6—7. 6—4, 
3—6, A. Dîrzu — J. Mika 6—3, 6—4 ; 
J. Bîrcu, S. Orășeanu—J. Mika, J. 
Navratil 5—7, 4—6.

Scorul general al întâlnirii mascu
line dintre reprezentativele României 
și Cehoslovaciei este astfel 8—2 în 
favoarea tinerilor sportivi români. 
Rezultat de bun augur pentru echi
pa noastră, care la finele acestei 
săptămâni susține un examen difi
cil, în etapa de zonă- a competiției 
internaționale „Cupa Ausonia", la 
București.

In schimb, sub așteptări s-au 
comportat jucătoarele noastre. Ele 
n-au reușit să cîștige nici o partidă, 
în ultimele două zile ale întreceri
lor : Elena Popescu—Katarina Skron
ska 0—6, 6—7 ; Lucia Romanov—
Katarina Skronska 5—7. 3—6 ; Elena 
Popescu — Alena Kulhankova 2—6, 
G—1, 4—6 ; Lucia Romanov, Maria
Romanov — Kulhankova, Skronska 
5—7, 3—6. Sor final (echipe femini
ne) : Romania—Cehoslovacia 1—5.

S A RELUAT 
DIVIZIONAR

Sîmbătă și duminică s-au disputat 
partidele primei etape a returului 
campionatului Diviziei A la popice. 
Iată rezultatele înregistrate :

FEMININ
a Voința București — Rapid Bucu

rești 2462—2468 p.d. Derby-ul seriei 
Sud și al Capitalei a revenit forma
ției campioane, care, cu jucătoare 
mai precise în final, a depășit Voin
ța la ea acasă. După schimburile 2 
și 4 conducea Voința cu 827—802 și, 
respectiv, 1632-1620- p.d., dar ulti
mele două schimburi de la Rapid, E- 
lena Goncear .și mai ales Alexandri
na Navon, au jucat foarte bine, în- 
trecînd adversarele directe (Cornelia 
Grecescu și Constanța Marincea) cu 
419—416 p.d. șl, respectiv, 429—414 
p.d. și astfel victoria a revenit pe 
merit feroviarelor. Infrîngerea Voin
ței se datorează și slabei evoluții a 
uneia dintre cele trei junioare ali
niată în joc, Elena Lupoae, care a 
punctat doar 387 și a avut 11 bile în 
gol. (T.R.).

A Laromet București — Voința 
Constanța 2583—2391 p.d. învingă
toarele au avut în Stela Andrei și 
Elena Trandafir cele mai eficace ju? 
cătoare — 495, respectiv 476 p.d. De 
la constănțence s-a remarcat Aurelia 
Ivan — 421 p.d. (N. TOKACEK — co- 
resp.).

a Voința Oradea — Voința Craiova 
2455—2267 p.d. Performera reuniunii a 
fost junioara Silvia Berinde, de la 
Oradea — cu 433 p.d. De la craio- 
vence cel mai bine a jucat Mariana 
Boldici — 404 p.d. (I. GHIȘA — co
resp.).

ALTE REZULTATE
a Frigul București — Gloria Bucu

rești 2406—2431 pd

CURSA MOTOCICLISTĂ LA BUCU
REȘTI

Plecarea s-a dat din curtea 
Depoului C.F.R. Grivița Roșie. 
La ora 7,30 dimineața, în „parcul 
de mașini" se strînseseră 35 de 
motocicliști. Printre ei T. Boloni, 
mecanic, C. Lăzărescu, mecanic, 
T. Horvath, tinichigiu, I. Vlaicu, 
revizor CTC, precum și tînăra 
Siranus Sagatelian, proiectantă. 
Oameni de diferite profesii, ve- 
niți pentru a lua parte la o cursă 
organizată de către Clubul sportiv 
municipal București, în semn de 
omagiu adus eroicelor lupte pur
tate, în urmă cu 42 de ani, de 
către ceferiști.

Plecînd din start pe un timp 
vitreg — frig, vînt — concurenții 
au parcurs 140 km. Traseul, 
deși asfaltat, a fost dificil, 
mai ales din cauza ninsorii (care 
a făcut șoseaua alunecoasă) și a 
vîntului. Prin comunele 30 De
cembrie, Călugăreni, localnicii 
i-au salutat și aplaudat pe parti- 
cipanții la această manifestare 
sportivă.

Cupa transmisibilă „16 februa
rie" a revenit în final Clubului 
sportiv municipal București. Pe 
primele două locuri la fiecare ca
tegorie s-au clasat : Gh. l’enciu 
și Cornel Furtună (clasa Mobra); 
Sorin Vasile și Eugen Ionescu 

. (pînă la 175 cmc.) ; Niculae Bonei,

Cornel Lăzărcs 
(Modesto FERI
CONCURSUL
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DOAR DOUĂ VICTORI
FEMININ

MEDICINA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 3—2 (—15, —12, 10, 
5, 13). Studentele timișorence au 
început bine partida și, foarte 
bine dirijate de Emilia Cernega, 
au cîștigat primele două seturi, 
lăsînd impresia că vor obține vic
toria la zero. Dar, după ce con
duceau cu 4—0 în setul III, ele 
au slăbit ritmul, declanșînd reve
nirea Medicinei. Bucureștencele, 
care pînă atunci greșiseră foarte 
mult la preluare și se bizuiseră 
în atac doar pe Maria Matei, au 
pornit cu elan la recuperarea 
handicapului, reușind pînă la ur
mă să cîștige două puncte foarte 
importante pentru ele. Arbitraj 
foarte bun : R. Farmus—N. Beciu. 
(A.B.)

OLIMPIA-CONSTRUCTORUL — 
SPARTAC 3—0 (9, 7, 10). Volei
balistele de la Spartac au început 
jocul decise să învingă. Din pă
cate, n-au avut nici pregătirea 
tehnică, nici resursele fizice care 
să justifice această dorință : în 
fiecare set au condus, uneori de

tașat, la încq 
tit să ducă J 
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RAN)
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ÎNTÎLNIRILE DINTRE SELECȚIONAT 
ALE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI (s
Prima dintre cele două confrun

tări ale selecționatelor de hochei pe 
gheață ale României și Ungariei, 
disputată sîmbătă după amiază, la 
Budapesta, pe Kisstadion. în pre
zența a 2 000 de spectatori, s-a în
cheiat cu victoria la limită, dar me
ritată, a reprezentativei române : 
6—5 (1—3. 3—2. 2—0). După un în
ceput slab, hoeheiștii români au pus 
stăpînire pe joc și în ciuda efor
turilor gazdelor, au obținut în ulti
ma repriză egalarea și apoi au în
scris golul victoriei. Pentru echipa

CAMPIONATUL
LA POPICE
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A Cetatea Giurgiu — Metrom Bra
șov 2358—2466 pd
• Voința Timișoara — Voința Cluj- 

Napoca 2325—2222 pd
• Hidromecanica Brașov — Record 

Cluj-Napoca 2382—2291 pd
a Voința Ploiești — Voința Roman 

2400—2199 pd
a U.T. Arad — Voința Tg. Mureș 

2381—2343 pd

MASCULIN
A Olimpia-Constructorul Bucu

rești — Rulmentul Brașov 5026—4931 
pd. Formația bucureșteană, care în 
turul campionatului a- reprezentat 
clubul Rapid București, a cîștigat 
destul de lejer, avînd în P. Branch! 
și V. Paraschiv (ambii cîte 860 pd) 
cei mai preciși popicari. De la în
vinși s-a evidențiat V. Kovacs — 843 
pd. (D. MORARU — coresp.).

A Olimpia Reșița — C.F.R. Tg. 
Mureș 4953—4882 pd. Principalul rea
lizator al gazdelor a fost P. Preda 
— 901 pd. De menționat că oaspeții 
au condus pînă la ultima pereche. 
(D. PLAVIȚU — coresp.).

ALTE REZULTATE
A Rafinăria Teleajen Ploiești — 

Flacăra Cîmpina 5020—5130 pd
a Laromet București — Dacia Plo

iești 5278—4978 pd
A Electrica Sibiu — Lemnul Satu 

Mare 5215—4957 pd
a Constructorul Galați — Voința 

București 5300—5092 pd
a Rafinorul Ploiești — Gloria 

București 5109—5196 pd
A Minerul Baia Mare — C.F.R, Ti

mișoara 4927—4757 pd
A Jiul Pefrila — Progresul Ora

dea 5116—5048 pd.
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DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ

ÎN CEL MAI ECHILIBRAT
VOINȚA> BUCUREȘTI - CRISUL

MECI;
58-55

Campionatul republican feminin de 
baschet a continuat cu partidele eta
pei a XVI-a. Iată rezultatele și cîteva 
amănunte :

VOINȚA BUCUREȘTI — CRIȘUL 
ORADEA 58—55 (29—27). Miza întîl- 
nirii (ambele echipe sînt angajate în 
lupta pentru ocuparea unui loc în 
prima grupă valorică) și-a pus am
prenta nefavorabil asupra desfășu
rării jocului. In atari condiții, am 
asistat la o partidă de slab nivel teh
nic, cu multe inexactități, ratări și 
greșeli de tehnică, de ambele părți. 
Pînă în min. 35, meciul a avut, din 
punct de vedere al evoluției scoru
lui, un aspect echilibrat. Ultimele mi
nute au aparținut bucureștencelor 
care, greșind mai puțin, au obținut 
o victorie meritată, datorată în spe
cial Marianei Andreescu (cea mai 
bună jucătoare de pe teren). Cele 
mai eficiente : Andreescu 17, Simio- 
nescu și Strugur u, cîte 10 Dentru 
Voința, respectiv Boca 22. Dudaș 10. 
Au arbitrat bine M. Aldea și V. 
Pruncii. (A. VASILESCU).

I.E.F.S. — „U“ CLUJ-NAPOCA
95—68 (49—40). Contrar așteptărilor, 
clujencele și-au surprins adversarele 
chiar din primele minute, prin 
atacuri rapide și eficiente, conducînd 
pînă spre finalul primei reprize 
(38—31, min. 16). Accidentarea Doinei 
Prăzaru s-a dovedit, însă, hotărî- 
toare, bucureștencele reușind să ega
leze și să se distanțeze : 45—38. La 
începutul reprizei secunde, studen
tele de la „U“ au mai avut o zvîc-

nire (50—49, min. 25), dar n-au mai 
rezistat revenirii echipei I.E.F.S., ce- 
dînd în final la un scor prea sever 
față de aspectul general al întflnirii. 
Cele mai eficiente : Basarabia 18, Ca
potă 16 pentru I.E.F.S., respectiv 
Anca 10, Szekely 14. Au arbitrat bine 
C. Dîrjan și P. Pasăre.

RAPID — UNIVERSITATEA IAȘI 
68—42 (44—24). Tinerele Petrea, Csi- 
kos, Băia și Oancea, alături de mal 
experimentatele lor partenere Gugiu, 
Bosco și Vasilescu, au ținut să cin
stească cu o victorie la scor retrage
rea din activitatea competițională a 
fostelor internaționale Anca Racoviță, 
Dorina SuILman și Elena Ivanovici, 
cărora clubul șl conducerea secției 
de baschet le-au organizat o frumoa
să festivitate la încheierea partidei 
din sala Giulești. Cele mai eficiente: 
Gugiu 16, Bosco 14. Petrea 9 de la 
Rapid. Anichiței, Haraga și Gorea 
cîte 10 de la „U". Au arbitrat bine 
V. Popescu și C. Negulescu.

C.S.U. GALATI — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 55—79 (23—42). Deși fără 
trei titulare, bucureștencele aii obți
nut o victorie comodă, după o parti
dă interesantă. Cele mai eficiente : 
Savu 21, Pantea 15 pentru. Politehni
ca, respectiv Bolovan 15. T. Radu
lescu 14. Au arbitrat E. Răducanu 
și V. Mironescu. (T. SIRIOPOL) — 
coresp. județean).

Partida Universitatea Timișoara — 
C.S.U. Tg. Mureș se dispută, joi, 20 fe
bruarie.

I PREGĂTIRI 
ICV ADVERSARI
I REDUTABILI
| (Urmare din pag. 1)
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gen, bucureștenii și-au adjudecat 
pe merit victoria. De reținut evo
luția fluctuantă a ambelor echi
pe : 11—1 pentru I.E.F.S., 16—14 
pentru „U“ (setul II) ; 8—0, 9—2 
pentru „U“, 15—12 pentru I.E.F.S, 
(setul III). Remarcați : Chiș,
Mânu, de la învingători, respectiv 
Bînda și Popa. Foarte bun arbi
trajul : Z. Patru — V. Dumitru. 
(Iulian COSTINIU),

C.S.M. SUCEAVA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 3—2 (4, 6, 
—12, —12, 12). Joc frumos, pe par
cursul a două ore și 40 de mi
nute, victorie dificilă a gazdelor.

Remarcări : Pancu, Păeuraru
(C.S.M.) Bugarschi și Enescu 
(Poli). Arbitraj foarte bun : I. Ni- 
culescu — M. Neamțu. (Gh. HA- 
LIȚCHI — coresp.)

RAPID—PETROLUL PLOIEȘTI 
3—0 (5, 4, 5). Ploieștenii, cu un 
ridicător valoros (Kunkuti), puteau 
da o replică mai viguroasă Rapi
dului, dar evoluția lor a fost mar
cată de o lipsă de curaj și per
sonalitate. Arbitri : N. Ionescu— 
M. Oancea.

VIITORUL BACAU—UNIVER
SITATEA CRAIOVA 2—3 (12,
—12, 11, —1, —11).
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S-a încheiat primul turneu masculin al grupei I valorice

STEAUA ÎNVINSĂ CATEGORIC DE EXPLORĂRI!
BAIA MARE (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). în sala spor
turilor din localitate s-a încheiat 
primul turneu masculin de volei al 
grupei I valorice. în partida din 
deschidere, Dinamo a învins pe C.S.U. 
Galați cu 3—0 (13, 2, 13). Jocul a
fost de nivel tehnic scăzut, campio
nilor opunîndu-Ii-se o slabă rezisten
ță. S-au remarcat Udișteanu, Oros 
(Dinamo), Pădurarii (C.S.U.). Arbi
traj bun : A. Constantin și D. Radu
lescu. în celălalt meci. Explorări 
B. Mare a produs o plăcută surpriză
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a statului Parana. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 1—0 
(0—0), golul fiind marcat, din lo
vitură de Ia 11 metri, în min. 80. 
Universitatea Craiova va susține 
ultimul meci al turneului său la 
Santos, întâlnind formația locală 
Portuguesa Santista.

TURNEUL ECHIPEI STEAUA 
ÎN LIBAN

După ce a învins, așa cum am 
mai anunțat, în prima întîlnire 
disputată în Liban, formația Nej- 
tneii (liderul campionatului liba
nez), formația Steaua a susținut 
al doilea joc întîlnind o combi
nată a cluburilor Racing și Ho- 
mentmen. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 2—1 (0—0). Au 
marcat Rahnal, Freje, respec
tiv lordănescu.

STEAGUL ROȘU BRASOV — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 5—1 (3—0)
A fost o întîlnire atractivă, ur

mărită de numeroși spectatori. 
„Stegarii", au jucat' mai incisiv, 
reușind să contracareze tactica la 
ofsaid a vîlcenilor. Au marcat i 
Ghergheli (min. 32), Cadar (min. 
35), Mateescu (min. 43 din 11 m), 
Șerbănoiu (min. 50), Papuc (min 
81), respectiv Cincă (min. 78). 
STEAGUL ROȘU: Clipa — Hîrlab, 
Pescaru, Mihăilescu, Mateescu — 
Cadar, Niță, Șerbănoiu — Radu, 
Ghergheli, Gybrfi. Au mai jucat 1 
Iambor, Rusu, Papuc, Micloș, Țu- 
eunel, Vasilică. CHIMIA: Oană— 
Lepădatu, Pintilie, Borz, Cincă — 
Șutru, Donose — C. Nicolae, Tăta- 
ru, Giuivezan, Haidu. Au mai ju
cat : Stana, Enache, Stoica, Pă- 
unescu. A arbitrat C. Ghiță (Bra
șov). (C. GRUIA — coresp. ju
dețean)

U.T.A. — C.F.R. TIMISOARA 
4—1 (1—0)

Sîmbătă după amiază, U.T.A. a 
susținut o nouă partidă de veri
ficare în compania echipei C.F.R. 
Timișoara. După un joc de factu
ră mediocră, victoria a revenit 
arădenilor cu scorul de 4—1 (1—0), 
prin punctele înscrise de Colnic 
(2), Bedea și Pojoni, respectiv 
Dima. U.T.A.: Iorgulescu — Birău, 
Cucla, Pojoni, Purima (Sima) — 
Domide, Schepp, Bro.șovschi (Pro
fir) — Axente (Muntean), Colnic, 
Bedea (luhasz). (C. OROSZHEGYI 
— coresp.).
F. C. CONSTANTA — PETROLUL 

PLOIEȘTI 0—1 (0—1)
Continuîndu-și pregătirile în ve

derea reluării campionatului, F.C. 
Constanța a susținut un nou joc 
de verificare. Partida a fost viu 
disputată. Gazdele au ratat foarte 
mult, linia de atac lăsînd mult de 
dorit. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Bălan. F. C. CON
STANȚA : Popa — Mustafa, Anto
nescu, Bălosu, Nistor — Constanti- 
nescu, Iovănescu — Peniu, Mărcu- 
lescu, M. Ion, Lică. Au mai ju
cat : Stoica I, Stoica II, Turcu și 
Mihu. (C. POI’a — coresp. ju
dețean)

JIUL PETROȘANI — A.S.A.
TG. MUREȘ 1—0 (1—0)

A marcat Szabados.

F. C. GALATI — S.C. BACĂU 
1—1 (1—t)

Peste 10 000 de spectatori au 
fost prezenți la un joc de slabă 
factură tehnică. Au înscris : Bo
tez (min. 6), pentru oaspeți, res
pectiv Dumitriu III (min. 35). 
F. C. GALAȚI : Hagioglu — Ne- 
delcu I, Dan Coe, Nan, I. Nicu — 
Manea, Morohai — Ionică. Burcea, 
Dumitriu III, Codreanu. Au mai 
jucat : I. Vasile, Pătra.șcu, Lupu- 
lescu șl Nedelcu II. (Gh. AKSE- 
NIE — coresp.).

MUREȘUL DEVA — INTER 
BRATISLAVA 0—3 (0—3)

Circa 3 000 de spectatori au fost 
prezenți în tribunele stadionului 
„Cetatea" din Deva unde au asis
tat la un joc frumos, cu multe 
faze interesante. Superiori Ia toa
te capitolele, oaspeții au obținut 
o victorie clară, prin golurile mar
cate de Petras (min. 9) și Mart 
(min. 14 și 40). In partea a doua 
a jocului, localnicii au --opus o 
rezistență mai dîrză. (Ion JURA 
— coresp).
ViSCOZA — METALUL BUCUREȘTI 

1—1 (1—1)
Metalul și-a continuat seria jocu

rilor amicale, întîlnind pe terenul 
Vîscoza, formația cu același nume 
din campionatul categoriei ,,Onoa- 
re“. în general, partida și-a atins 
scopul, echipele dovedind o bună 
pregătire fizică. Deși lipsită de a- 
portul unor titulari (Georgescu, Ian- 
cu, Nedelcu), ușor accidentați, dar 
cu cîțiva juniori talentat! (Sterea, 
Nica. Tănase) în formație, meta- 
lurgiștii au dominat majoritatea 
timpului de joc, nereușind să în
scrie, însă, datorită ineficacității li
niei de atac. Golurile au fost mar
cate de Lungu (min. 7) pentru Me
talul, respectiv Calotă (min. 9). 
A arbitrat Gh. Toma. METALUL î 
Ciupitu — Sterea, Moraru, Sebe, 
Năstase — Nica, Șumulanschi — 
Lungu, Tănase, Prodan, Omer. Au 
mai jucat : Vîță, Cojocaru, . Gim- 
făleanu, Călărașii. (V. IORDACHE).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TRIUMF 0—0

După ce au jucat vineri la Bol
dești cu divizionara C Petrolistul, 
cu care au terminat la egalitate 
(1—1), fotbaliștii antrenați de V. 
Mateianu au susținut ieri diminea
ță un nou joc de verificare, de da
ta aceasta în compania echipei 
Triumf. Vremea potrivnică (frig, 
ninsoare) nu a împiedicat cele două 
formații să practice un fotbal bun. 
Progresul a dominat mai mult, dar 
nu a reușit să înscrie, partida ter- 
minîndu-se la egalitate (0—0). Pro
gresul a aliniat următoarea forma
ție : Giron — Ploscaru, Badea, Dra-

gu. Ad. Constantines cu — Petre 
Victor, D. Ștefan — I. Sandu, Du
mitriu II, Țevi, Apostol. Au mai 
jucat, după pauză, Moraru, Nignea, 
Neagu, Grama, Condurache, Drag- 
nea. (Pavel PEANA).
MINERUL BAIA MARE—MINERUL 

CAVNIC 2—1 (1—0)
Au marcat : Moldovan (min. 23). 

Conclruc (min. 90 din 11 m). res
pectiv Triru (min. 54) (V. SASA-
RANU, coresp)

TEXTILA BUHUSI — RELONUL 
SĂVINEȘTI 2—1 (1—1)

Au înscris : Negustoru (min. 15), 
Ailoaie (min. 75) pentru Textila, 
respectiv Cri-voi (min. 40). (I. VIE- 
RU, coresp)

F. C. BIHOR — BIHOREANA 
MARGHITA 3—0 (2—0)

Golurile au fost marcate de Co- 
eiș, Agud și Kun II. (I. GHIȘA 
coresp. jud.)

U.M. TIMISOARA — METALUL 
OȚELU ROȘU 2—0 (1—0)

Au marcat : Suh (min. 24). Be
lanov (min. 83) (ST. marton, co
resp)
METALUL DROBETA TR. SEVERIN 

— PROGRESUL STREHAIA 
5—1 (1—1)

Au înscris : Olteanu (2) Iordache 
(2), Țîră, respectiv Nadu (autogol) 
(M. FOCȘAN, coresp)

DUNĂREA GIURGIU — 
AUTOMATICA ALEXANDRIA 

3—0 (1—0)
Au înscris : Buduru (2) și Cojo

caru II. (Tr. BARBALATA, coresp)
POIANA CiMPINA — METROM 

BRAȘOV 3—3 (0—2) 
I.R.A. CÎMPINA — METALUL 

PLOPENI 1—2 (0—2)
METALURGISTUL CUG1R — 

GAZ METAN MEDIAȘ 1—1 (1—1)
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ

C.S.M. SUCEAVA 2—0 (1-4))
Au marcat : Petrică și Mustață. 

(C. NEMȚEANU, coresp.)

RAPID ARAD — SLAVOJ 
TREBISOV 1—0 (0—0)

Primul joc susținut în țara noas
tră de echipa cehoslovacă Slavoj 
Trebișov (liga a Hl-a) a avut loc 
la Arad în compania divizionarei B. 
Rapid. Victoria a revenit formației 
noastre cu 1—0 (0—0), prin golul
înscris de Damian (min. 70).

PROGRESUL BRĂILA — C.S.U. 
GALAȚI 3—0 (2—0)

Au marcat : Traian (min. 18) și 
Ologu (min. 29 șl 62). (Gr. RIZU — 
coresp.)

PE TEME ACTUALE

IN ARBITRAJ, CLASIFICAREA
ÎN CONCORDANȚĂ CU VALOAREA

SI PRACTIC
1

MILITARĂ DE IARNĂ

EBIT DE INTERESANTE
UN NUMEROS PUBLIC
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rite cu multa atenție de un numeros 
public, care a aplaudat la scenă des* 
chisâ evoluțiile schiorilor noștri militari, 
întrecerea la cat. I a revenit lotului Cea
hlăul, iar la cat. a H-a lotului Retezat. 
Duminică, în ultima zi a competiției, au 
avut loc cursele de ștafetă (5 sportivi, 
alergare 5 km și tragere în poligon), 
care au fost cîștigate de Ceahlăul, Re
tezatul și Vulcan.

Impresiile culese sint impresionante, 
iar reporterului îi este greu să facă evi
dențieri. Să vorbească despre capora
lul Dorel Gâgenel (Vulcan), care a par
curs mai bine de jumătate din cursa de 
fond (din cadrul triatlonului) cu un schi 
rupt, sau despre It. Gheorghe Botoșnea- 
nu (Semenic), care a executat cea mai 
rapida tragere cu maximum de punctaj, 
ori despre caporalul Nicolae Zdrăilâ, 
care a alergat cu două ranițe (a pur
tat-o și pe a colegului său, serg. Valen
tin Voltașu — accidentat) ? lată doar 
cîteva fugare impresii despre abnegația, 
dragostea și excelenta pregătire fizică și 
soortivă manifestată de finaliștii ediției 
1975 a Spartachiadei militare de iarna.

Paul lOVAN

publicului local, învingînd categoric 
pe Steaua : 3—0 (12, 4. 8) grație unui 
joc în viteză și combinativ, cu care 
a surprins adesea pe bucureșteni. 
nesiguri și ezitanți. S-au remarcat 
toți jucătorii echipei învingătoare : 
Băgăianu, M. Viorel, Arbuzov, Ghic, 
Stancu, Balaș, Paraschivescu și Enes
cu. Arbitraj foarte bun prestat de 
cuplul Al. Dragomir — N. Găleșeanu

CLASAMENT
1. Dinamo 6 4 2* 14:8 10

2. Steaua fi 4 2 12 : 10 10
3. Explorări 6 2 4 10 : 13 8
4. C.S.U, 4 2 4 10 : 14 8

Emil Băgăian (Explorări) a fost 
apreciat ca cel mai bun jucător al 
turneului. Următorul turneu al frun
tașelor are loc în București la 20—22 
februarie. (I. MARINES(T).

1 PERIOADĂ DE TRANSFERĂRI
• Așa cum s-a mai comunicat,

F.R.F. a ho târî t ca, Începînd de

I astăzi și pînă Ia 21 februarie, să 
se acorde o perioadă de transfe
ră. rL Reamintim că se primesc, 

I numai cereri însoțite de acordul
scris al cluburilor (asociațiilor) de 
la care se transferă jucătorul (dez- 

I legare). HOtărîea F.R.F. a fost de
terminată de faptul că, în pre
zent, există un important număr 

Ide cereri, de transferare a unor ju
cători din echipele divizionare A, 
B și C precum și de aceea că nu
meroase cluburi și asociații au ce- 

Irut fixarea unei asemenea perioade 
înaintea intrării în vigoare a pre
vederilor noului regulament.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ :
în atenția cîștigătorilor participant! 

la tragerea excepțională Pronoex- 
pres din 16 februarie 1975.
• Depunerea biletelor câștigătoare 

se face pînă joi 20 februarie 1975, la 
ora 13, în orașele de reședință jude
țeană și pînă miercuri 19 februarie 
1975, la ora 13, în celelalte localități.

* Omologarea cîștigurilor se va 
efectua în ziua de miercuri 26 fe
bruarie 1975. Rezultatele omologării 
vor fi publicate joi 27 februarie 1975.

A Câștigătorii de autoturisme și 
excursii vor fi înștiințați în scris a- 
supra datelor de prezentare pentru 
ridicarea autoturismelor și a perfec
tării formelor pentru excursii.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXRES JEXCEPTIO. 
NALA DIN 16 FEFRUARIE 1975

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI 
PROVIZORIU : 1.780.000 lei ; extrage
rea I : 21 19 33 24 14 12 4 20 8 ; extrage
rea a Il-a : 4 44 1 7 11 8 31 24 9 : 
extragerea a in-a : 9 24 18 11 13 1 
23 22 31 ; extragerea a IV-a : 7 5
15 20 31 44 25 24 19 ; extragerea a
V-a : 35 40 5 19 24 14 39 15 ; extra
gerea a Vl-a : 33 36 4 39 19 28 7
41 : extragerea a Vil-a : 7 17 4 31 19 
5 33 37 : extragerea a VUI-a 29 34 
18 27 4 24 a 39.

Plata cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : în Ca
pitală de la 3 martie pînă la 16 apri
lie 1975 ; în țară de la 7 martie pînă 
la 16 aprilie 1975 ; prin mandat poș
tal începînd de la 7 martie 1975.

Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la concursul pronosport, 
etapa din 16 februarie 1975

XIII. Arezzo—Genoa 1

I. Cagliari—Tern ana 1
II. Cesena—Torino X

III. Fiorentina—Milan X
IV. Internazionale—Ascoli 2
V. Juventus—Varese 1

VI. Lanerossi—Napoli X
VIL Roma—Bologna 1

VIII. Sampdoria—Lazio 2
IX. R eg giana—Perugia X
X. Palermo—Pescara 1

XI. Novara—Parma X
xn. Taranto—A veil ino X

Fond de ciștiguri : 357 896 lei.

Plata cîștigurilor va începe în Ca
pitală de la 21 februarie pînă la 16 
aprilie 1975 ; în țară de la 24 februa
rie pînă la 16 aprilie .1975 inclusiv. 
Prin mandate poștale de la 24 febru
arie 1975.

Sîmbătă și duminică, la Bucu
rești, Sibiu, Focșani, Cluj-Napoca 
și Craiova au avut loc consfătui
rile arbitrilor divizionari B și C, 
Ia care au luat parte aproape 600 
de cavaleri ai fluierului. Cu acest 
prilej s-au ținut și examenele pen
tru obținerea categoriei I de cla
sificare, la care au participat peste 
200 de candidați. Fapt îmbucu
rător. se va spune, cu siguranță. 
Va să zică, primul eșalon al fotba
lului românesc, adică Divizia A, 
în primul rînd, nu va duce lipsă 
de cadre care să conducă meciu
rile. Deci în locul lui V. Dumi
trescu, N. Mihăilescu, V. Pădu- 
reanu, A. Bentu, I. Ritter, C. Ni- 
țescu, K. Ghemigean, ca să amin
tim doar pe cîțiva dintre reputa
ții noștri arbitri, care au părăsit 
scena datorită atingerii limitei de 
vîrstă, vor veni, în curînd, alții, 
și golul lăsat de excelenții cava
leri ai fluierului, purtători ai ecu
sonului F.I.F.A., nu va avea efec
te negative asupra bunei desfă
șurări a principalelor noastre 
competiții interne. Mai important 
este însă un alt aspect. în arbi
traj. în total dezacord cu prin
cipiile ce există în privința pro
movării cadrelor în toate sectoa
rele de activitate, clasificarea se 
face mai înainte ca cel în cauză 
să demonstreze calitățile necesare. 
Arbitrul, cel puțin pînă acum, ob
ține categoria I de clasificare (adi
că cea mai înaltă treaptă pe plan 
intern) mai înainte de a fi pres
tat arbitraje la meciuri de... cate
goria I, adică de Divizia A sau 
B. Această anacronică situație 
este urmarea unei greșite proce
duri din „Regulamentul de or
ganizare a activității fotbalistice", 
care, în cap. III, art 200. prevede : 
„Pentru a putea fi admiși la exa
menul de promovare la cat I, ar
bitrul de cat. a 11-a trebuie șă 
îndeplinească următoarele condiții: 
să aibă un stagiu de cel puțin 
doi ani în cat. a H-a : să fi con
dus cel puțin 3& de jocuri la cen
tru si 40 jocuri la linie, DE ORI
CE CATEGORIE (s.n.) în perioa

da tiuu a fost clasificat la cat. 
a H-a etc." Deci să fi condus la 
orice categorie. ADICA CHIAR ȘI 
ÎN CAMPIONATUL ORĂȘENESC 
SAU JUDEȚEAN. Așa a fost po
sibil ca să întîlnim arbitri de ca
tegoria I conducînd meciurile din 
campionatul județului Ilfov,- de 
pildă, la Mînăstirea sau Ciorogîrla. 
sau din județul Prahova, la Pro- 
vița sau Brebu, ca să dăm doar 
cîteva exemple. Și, în ciuda pres
tației mediocre, unii dintre acești 
arbitri, care ne arătau carnetul cu 
cat. I de clasificare, se consideră 
neîndreptățiți, „victime" ale unor 
principii neechitabile de pro
movare.

„In condițiile actuale, ne spu
nea reputatul arbitru Gh. Linmna. 
vicepreședinte al colegiului cen
tral. sistemul de clasificare a ar
bitrilor nu corespunde cerințelor, 
nu e in concordanță cu ceea ce 
așteaptă fotbalul de la arbitri. In 
noul regulament, adoptat de noi 
Ia 12 ianuarie, și care urinează să 
fie aprobat de biroul federal, am 
introdus următoarele categorii de 
clasificare : arbitru stagiar, jude
țean, federal C, B și A, care vor 
fi acordate după un criteriu rigu
ros. avînd la bază în primul rînd 
calitățile și prestațiile celui în 
cauză".

Considerăm că e mai firesc, mai 
logic, ca aceste clasificări să fie 
acordate în urma unor prestații în 
competiția corespunzătoare nivelu
lui de clasificare și apoi să se 
acorde categoria respectivă, pen
tru că este anacronic, ca să dăm 
un exemplu tot din sport, ca uh 
fotbalist, de pildă, să fi obținut 
titlul de maestru al sportului fără 
să fi jucat în Divizia A.

Am adus în discuție acest as
pect nu de alta dar să nu ne 
aflăm în situația ca în scriptele 
federației să figureze sute de arbi
tri de categoria I, iar cînd va fi 
vorba de delegări la meciuri de 
Divizia A, comisia respectivă să 
nu aibă pe cine alege

Constantin ALEXE



ÎN ÎNTÎLNIREA DE FLORETĂ CU REPREZENTATIVA FEMININĂ A R. F. GERMANIA

ECHIPA ROMÂNIEI Șl VIORICA DRAGA ÎNVINGĂTOARE
CAMPIONATELE MONDIALE DE BIATLON

Aliniind sîmbătă dimineața pe 
Ute Kircheis și Elfriede Villing —' 
campioana de senioare și, respec
tiv, junioare ale R.F. Germa
nia în 1974, pe experimentata E- 
rika Bcthmann — semifinalistă la 
ultimele două ediții ale C.M. și 
pe ambițioasa Kornelia Hanisch (în 
întrucît floreta nr. 1 Jutta Hohne, 
pierduse cursa de avion), echipa 
oaspete a intenționat ca în partida 
cu selecționata B a României (ca
re, în prealabil, pierduse cu 2—14 
în fața României A) să-și facă în
călzirea î» vederea meciului cu 
prima noastră formație, sperînd, 
totodată, ca pînă după masă să so
sească în București și coechipiera 
întîrziată. România B a evoluat 
promițător (scor 6—10), Crișu și 
Tudose obținînd cîte două victorii, 
Băcioi și Moldovan cîte una, pen
tru R.F. Germania punctînd Vil
ling și Hanisch (3 v), Kircheis și 
Bcthmann (2 v).

Și chiar dacă Hohne n-a mai 
ajuns în Capitală, floretistele vest- 
germane, văzîndu-le în tribună pe 
Ileana Jenei, Ana Pascu șl Ecate- 
rina Stahl, au crezut că vor reuși 
să-și ia revanșa pentru înfrînge- 
rea de la C.M. -74. Echipa Româ
niei, într-o formulă nouă : Viorica 
Draga, Elena Pricop, Magdalena 
Bartoș și Suzana Ardeleanu, s-a 
impus, însă, și de această dată. 
Meciul a debutat cu asaltul cam
pioanelor : Ardeleanu — Kircheis. 
A cîștigat floretista oaspete cu

CONCURS ATLETIC 
STUDENȚESC LA SOFIA

SOFIA, 16 (prin telefon). — Sîm- 
bă,tă $i duminică, în capitala Bulga
riei. s-a desfășurat concursul atletic 
nternațional studențesc organizat de 

T.I.S.U. La întreceri au participat și 
o serie de atleți români. Cele mai 
bune performanțe au fost realizate 
de Natalia Andrei, clasată a doua 
la 1 500 m în 4 : 20,9, după Pehliva- 
nova (Bulgaria) — 4 : 20,3, Ilie Flo- 
roiu, al doilea la 3 000 m în 8 : 11.0, 
după sovieticul Puklakov — 8: : 06.0 
și Mihaela Loghin, elasată a treia la 
greutate, cu 16,04 m. Alte rezultate : 
800 m (b) — Placky (Cehoslovacia) 
1 : 49,4 ; 60 mg (b) — Fiedler (R.D.G.) 
7.74 ; 400 m (f) — Nowaczyk (Polonia) 
55,15, 800 m — Pehlivanova 2 : 04,1.

MARIA ALEXANDRU-CAMPIOANĂ A LUMII
(Urmare din pag. 1)

Duminică s-au desfășurat cele
lalte patru finale. La simplu, unde 
favoriții au fost eliminați rînd pe 
rind, victoriile au revenit lui 
Yun Sun Kim (R.P.D. Coreeană), 
o revelație, și maghiarului Istvan 
Jonyer, într-o finală ,,europeană" 
cu iugoslavul Stipancici. Jonyer a 
cîștigat și la dublu bărbați, ală
turi de vicecampionul european 
Gabor Gergely, învingîndu-1 tot 
pe... Stipancici, alăturat lui Sur- 
bek. Finala de mixt a opus două 
perechi sovietice, succesul fiind 
de partea celei mai valoroase, al
cătuită din Stanislav Gomozkov și 
Tatiana Ferdman.

Dună cum se vede, atît la echi
pe cit și la individual, niciunul 
din campionii ediției trecute — cu 
excepția Măriei Alexandru — nu 
a fost încununat și la Calcutta !

REZULTATE TEHNICE
SIMPLU FEMININ, sferturi de fi

nală : Ferdman (U.R.S.S.) — Maria 
Alexandru 3—0 (12, 15, 16), Ce Sin-ai
— Palatinus (Iugoslavia) 3—0, Yun 
Sun Kim (R.P.D. Coreeană) — Sook 
(Coreea de Sud) 3—2. Cian Li (R.P. 
Chineză)—Ciu Sian-iun (R.P. Chine
ză) 3—0 ; semifinale : Yun Sun Kim
— Ferdman 3—2, Cian Li—Ce Sin-ai

ATLETISM. ț» Cu prilejul concursului 
,,indoor" de Io Toronto, Francie Larrieu 
(S.U.A.) a corectat cea mai bună per
formanță mondială pe 1 500 m, cu 4:10,4 
(vechea performanță — Tonka Petrova 
4:11.0). De asemenea, Amelie Erhardt 
(R.D.G.) a obținut 6,2 în cursa de 50 y. 
Recordmana mondială Rosemarie Wit- 
schas-Ackermann (R.D.G.) a cîștigat să
ritura în înălțime, cu 1,90 m. Pe locul 
doi — Debbie Brill (Canada) 1,86 m. La 
prăiină, a cîștigat polonezul Buciarski 
— 5,35 m, iar neozeelandezul John Wal
ker în cursa de o milă — 3:58,0. Arun
carea greutății a revenit americanului 
Al. Feuerbach — 20,71 m. • La Phila
delphia, Marty Liquori a cîștiqat cursa 
de o milă cu timpul de 3:55,8. • In 
concursul de sală de la Miinchen, cea 
mai bună peiformanță mondială la 200 
m, a fost obținută de atleta vest-ger- 
mană Rita Wilden, cu 23,4. La săritura 
în înălțime : Renate Boschert — 1,86 m. 
a La Jablonec (Cehoslovacia), Helena 
Fibingerova a aruncat greutatea la 21,13 
m. La Oklahoma (S.U.A.), Dwight 
Stones — 2,27 m.

AUTO. • Bobby Unser a cîștigat ,.Tro
feul campionilor" de la Daytona Beach 
(medie orară 269,59 km, pe un circuit 
de 160,900 km). Pe locul doi s-a clasat 
Foyt. urmat de Yarborrough, Allison, 
Pears''n si Fittioaldi.

CICLISM. • Cursa de 6 zile, care se 
desfă’ioaiă in fiecare an pe velodromul 
acoperit din Anvers, a fost cîștigată de

Întîlnirea România — R. F. Germania a debutat cu asaltul campioa
nelor : Ardeleanu — Kircheis

4—3, dar acesta a fost singurul 
caz cînd echipa vizitatoare a con
dus. Bartoș se detașează prin dis
poziția sa ofensivă, talonată în
deaproape de Draga și Pricop, în 
timp ce din formația vest-germană 
Kircheis merge numai la victorie. 
De altfel, asalturile dintre aces
tea au fost cele mai spectaculoase, 
Draga pierzînd după ce a avut 
3—1, iar Bartoș revanșînd-o, după 
ce fusese ea condusă de Kircheis 
cu 3—0 ! Scor final : 10—6 pentru 
România și Bartoș a rămas neîn
vinsă ( 4 v), pentru echipa noas-

ITALIA I (Alvera-Perruquet),
CAMPIOANA A

CERVINIA, 16 (prin telefon). În
trecerea echipajelor de 2 persoane 
din cadrul campionatelor mondiale 
de bob a fost dominată de echipajul 
Italia I (Alvera — Perruquet) care 
a obținut față de bobul clasat pe 
locul secund (R. F. Germania II — 
Heibl — Olworthcr) un avans de 2

3—0 ; FINALA : YUN SUN KIM— 
Cian Li 3—1 (24—26, 21—12, 21—14,
21—15).

SIMPLU MASCULIN : sferturi de 
finală : Stipancici (Iugoslavia) — Si 
En-tin (R.P. Chineză) 3—2, Kono 
(Japonia) — Surbek (Iugoslavia) 
3—0, Takashima (Japonia)—K. Jo
hansson (Suedia) 3—1, Jonyer (Un
garia) — Sarkizian (U.R.S.S.) 3—1 ;
semifinale : Jonyer — Komo 3—0, 
Stipancici — Takashima 3—2 ; FI
NALA : ISTVAN JONYER — Anton 
Stipancici 3—2 (17—21, 12—21, 21—14, 
21—15, 21—9).

DUBLU FEMET : turul I : Alexan
dru (România), Takahashi (Japonia) 
— Grofova, Ridlova (Cehoslovacia) 
3—2, Ciu Sian-iun, Lin Mei-cin (R.P. 
Chineză) — Lesai, Moldovan 3—0 ; 
sferturi : Alexandru, Takahashi — 
Bergeret, Thieret (Franța) 3—0 : se
mifinale : Alexandru, Takahashi — 
Antonian, Ferdman (U.R.S.S.) 3—0,
Ciu Sian-iun, Li Mei-cin — Ozeki, 
Yokota (Japonia) 3—0 : FINALA : 
MARTA ALEXANDRU, SHOKO TA
KAHASHI — Ciu Sian-iun, Li Mei- 
cin 3—1 (21—18, 9—21, 21—9, 21—14).

DUBLU MASCULIN : finala : IST
VAN JONYER. GABOR GERGELY 
(Ungaria) — Anton Stipancici, Dra- 
gutin Surbek (Iugoslavia)* 3—1 
(21—14, 19—21, 21—16, 21—16).

DUBLU MIXT, finala : STANIS
LAV GOMOZKOV. TATIANA FERD
MAN (U. iR.S.S.)—Sarkiz Sarkoian, El
mira Antonian (U.R.S.S.) 3—0 (21—13, 
21—13, 23—21).

perechea Eddy Merckx — Patrick Sercu, 
cu 680 p.

HANDBAL * In preliminariile C.M, 
feminin : la Stockholm, Polonia — Sue
dia 17—15 (10—8) ; la St. Maur, Ungaria
— Franța 16—6 (11—3).

RUGBY. • |n „Turneul celor 5 națiuni", 
după un joc echilibrat, Franța a învins 
Scoția, la Paris, cu scorul de 10—9 (3—3). 
La Cardiff, Țara Galilor a întrecut An
glia cu 20—4 (16—0). • La Roma, în

• PE SCURT®
campionatul european — „Cupa FlRA", 
selecționata secundă a Franței a învins 
cu scorul de 16—9 (10—9) formația Italiei.

ȘAH • Turneul de la Torremolinos a 
fost reluat cu partidele rundei a 8-a. Ra
dulov l-a învins pe Fraguelas și se află 
pe primul loc în clasament, cu 6’A p, ur
mat de Quinteros — 6 p și Keene — 
5’/2 P- • A 9-a partidă a meciului Nana 
Aleksandria — Irina Levitina a fost cîști
gată de Levitina. Scorul meciului este 
din nou egal : A’/a—4Va.

SCHI • Campionatele alpine ale Aus
triei au continuat la Wagrein cu proba 
feminină de slalom special, cîștigată de 
Annemarie Proell — Moser, cu 79,64. A- 
cesta a fost al 11-lea ei titlu national. 
Pe locurile următoare : Brigitte Schroll
— 81,16 și Brigitte Totschnig — 81,46.

Foto : V. BAGEAC

tră mai punctînd Draga 3 v, Pri
cop 2 v, Ardeleanu 1 v. Victoriile 
reprezentativei R.F. Germania au 
aparținut lui Kircheis 3, Villing, 
Hanisch și Bethmann cîte 1.

Duminică s-a disputat o probă 
individuală, în turneul final ca- 
lificîndu-se patru floretiste ro
mânce și două vest-germane. Iată 
clasamentul final : 1. Viorica Dra
ga 4 v, 2. Ute Kircheis 3 v, 3. 
Olga Szabo 3 v, 4. Magda Bartoș 
2 v, 5. Elfriede Bethmann 2 v, 6. 
Suzana Ardeleanu 1 v.

Paul SLĂVESCU

LUMII LA BOB 2
sec. și 12 sutimi, socotit destul de 
net. în mod surprinzător, echipajul 
vest-german Zimmerer — Utzschnei- 
der, campion al lumii pînă duminică 
la prînz, nu a obținut decît locul 4. 
Reprezentanții României — Panaites- 
eu și Popa — s-au clasat pe local. 
19, în vreme ce celălalt echipaj — 
Vulpe — Pascu — a fost nevoit să 
abandoneze în manșa a treia.

Clasamentul probei de bob 2 : 1. 
Italia (Alvera — Perruquet) 4 : 45.38 ; 
2. R.F. Germania II (Heibl — Olwort- 
her) 4 : 47,50 ; 3. Elveția (Ludi — Hae- 
zeli) 4:48,32: 4. R.F. Germania I
(Zimmerer — Utzschneider) 4 : 48.35 ; 
5. R. D. Germană I 4 : 48,44 ; 6. R.D. 
Germană II 4 : 49,35, ... 19. România 
II (Panaitescu — Popa) 4 : 53,39.

SPRINTERII GHEȚII
Aleksandr Safronov și Sheila

La Goteborg (Suedia) s-au des
fășurat campionatele mondiale de 
patinaj viteză, rezervate sprinteri
lor.

Probele masculine au fost domi
nate de viteziștii sovietici, clasați 
pe primele locuri. Iată cîștigătorii 
în cele două zile de întreceri : 
500 m — Vladimir Kașcei 39,26 și 
Evgheni Kulikov 39,84 ; 1000 m — 
Aleksandr Safronov 1:20,95 și 
1:22,40. Titlul revine lui A. Safro
nov (U.R.S.S.) cu 162.815 p. urmat 
de compatrioții săi E. Kulikov — 
162,935 p și V. Muratov 163.845 p.

La feminin, s-a impus din nou 
americanca Sheila Young, de două 
ori învingătoare pe 1000 m (1:29,94 
și 1:29,63) și o dată la 500 m 
(43,92). în/ prima zi, patinatoarea 
canadiană Cathy Pricstner o între- 
cuse pe 500 m — 43,44. Clasament 
general : Sheila Young (S.U.A.)

TENIS • Finala turneului de la Sa
lisbury se va disputa între Jimmy Con
nors și Vitas Gerulaitis. In semifinale, 
Connors l-a eliminat cu 7—5, 6—3, 6—2 
pe compatriotul său Sandy Mayer, în 
timp ce Gerulaitis (finalist și la ultimul 
turneu de la Philadelphia) a cîștigat cu 
4-6, 6—3, 6—2, 6—1 întîlnirea cu Ilie Năs- 
tase. |n sferturi de finală : Gerulaitis — 
Taylor 6—3, 7—6; Năstase — Martin 1—6, 
7—5, 6—1. In „sferturile" probei de du
blu, Năstase și Connors au eliminat cu 
6—2, 6—3 pe Molina și Koch. Semifina
lele: Connors, Năstase — Austin, Owens 
6-1, 6-3; Kodes, Taylor — Graebner, Ți- 
riac 6—3, 3—6, 7—6. • Turneul feminin
de la Chicago s-a încheiat cu 
victoria australienei Margaret Court, care 
a întrecut-o în finală cu 6—3, 3-6, 6—2 
pe Martina Navratilova (Cehoslovacia). 
In semifinale, Martina Navratilova reu
șise să o învingă, pentru a doua oară 
în acest sezon, pe Chris Evert : 6—4,
6-0.

VOLEI La Schwerin, în meci retur 
pentru „Cupa cupelor" (feminin), S.C. 
Traktor a întrecut cu scorul de 3—0 
(15-12, 15-5, 15-10) pe Dinamo Bucu
rești. Invinqătoare si în Drimul ioc (3—1), 
voleibalistele din R.D. Germană s-au ca
lificat pentru etapa următoare. m Ujpest 
Dozsa Budapesta a învins cu 3—1 
(15-11, 15-6, 3-15. 17-15) pe Slavia
Bratislava. S-au calificat însă voleibalis
tele cehoslovace, învingătoare în primul 
joc cu 3-0.

FINLANDA, LOCUL
ANTERSELVA, 16 (prin telefon). 

Ștafeta 4x7,5 km din cadrul cam
pionatelor mondiale de biatlon a 
prilejuit o întrecere aprigă între 
mai multe echipe, printre care — 
din păcate — nu s-a aflat și cea 
a țării noastre. Spre surprinderea 
generală, în primele două schim
buri pe pozițiile fruntașe se aflau 
biatloniștii italieni, urmați de ja
ponezi și cehoslovaci. La al trei
lea schimb, în frunte a trecut Ce
hoslovacia, urmată de U.R.S.S., 
Polonia, Japonia și Finlanda. în 
acest schimb, sovieticul Tihonov 
și finlandezul Suutarinen au par
curs traseul într-un timp excepțio
nal, au executat tragerile la ace
lași nivel, încit era clar că în 
schimbul al patrulea coechipieri 
lor Kruglov și Ikkola aveau să 
decidă ștafeta campioană a lumii. 
La ultimul poligon, Kruglov a ra
tat, însă, două cartușe, care i-au 
adus penalizarea cu tot atîtea 
ture ; în contrast, Ikkola a tras 
în țintă toate cartușele, l-a a- 
juns pe Kruglov și l-a depășit, 
cu un mic avans.

în ceea ce-i privește pc repre
zentanții țării noastre, a devenit 
limpede că atîta vreme cit nu își 
vor îmbunătăți simțitor alergarea 
la fond, ei nu vor putea emite 
pretenții la poziții fruntașe în ie
rarhia mondială. Duminică, doar

CUPA MONDIALĂ LA SCHI

„DUELUL" KLAMMER - THOENI CONTINUĂ
Dar cuvintul decisiv il poate avea... Piero Gros

S-a încheiat prima etapă a Cu
pei mondiale. Austriacul Franz 
Klammer, prestigiosul coborîtor 
al acestei ierni are mari șanse de 
a termina în fruntea listei campio
nilor. Fără îndoială, a cîștiga 
șase „clasice" în același sezon 
constituie o performanță unică, o 
dovadă de înaltă clasă. Scepticii, 
căci există și din aceștia, așteap
tă însă confirmarea marilor vir
tuți ale lui Klammer în fața în
tregii elite a disciplinei (descom
pletată în acest sezon de acci
dentările și lipsa de formă a lui 
Collombin și Russi — Elveția, 
Zwilling — Austria) și într-un 
concurs de greutate — campionat 
mondial sau J. O.

Ceea ce preocupă de asemenea 
lumea schiului este revenirea în

IN ÎNTRECERE
Ycung - campioni mondiali

— 178,045 p; Kăthe Lange (R.D.G.)
— 180,130 p ; Cathy Priestner (Ca
nada) — 181,060 p.

Patinatoarea americancă Sheila
Young, cea mai rapidă pe inelul 

de gheață de la Goteborg

PE TERENURILE DE FOTRAL
ITALIA (etapa a 18-a). Cagliari — 

Ternana 2—0 (Gori și Nene), Cesena — 
Torino 1—1, (Bordon, respectiv Graziani), 
Fiorentina — Milan 1—1 (Casarsa din pe
nalty, respectiv Calloni), Inter — Ascoli 
0—1 I (Silva), Juventus — Varese 3—0 
(Diamiani din 11 m, Anastasi, Borghi — 
autogol), L*nerossi — Napoli 2—2 (Vi
tali, Sormani, respectiv Juliano și Massa), 
Roma — Bologna 2—1 (Prati 2 — din 11 
m, respectiv Ghetti), Sampdoria — Lazio 
0—2 (Chinaglia 2). In clasament: Ju
ventus 28 p, Lazio 25 p, Torino 23 p, 
Napoli 22 p etc. In clasamentul golgete- 
rilor conduce Savoldi (Bologna) cu 11 go
luri marcate. (Cesare TRENTINI).

ANGLIA. — Meciuri de campionat : 
Coventry — Tottenham 1—1 ; Newcastle — 
Burnley 3—0; Sheffield United — Chelsea 
2—1; Stoke City — Wolverhampton 2—2. 
In turul cinci al „Cupei Angliei" : Arse
nal — Leicester 0—0; Birmingham — Wal
sall 2—1; Fulham — Everton 2—1; Ipswich

1 LA 4x7,5 Km
Gârnită a obținut timp apropiat 
cu al medaliaților cu bronz, în 
vreme ce Cristoloveanu, Voicu și 
Fontana au „mers" cu circa 3 mi
nute sub timpii consemnați la cei 
clasați în primele locuri. Faptul 
că primul schimb, Cristoloveanu, 
a fost penalizat cu 4 ture (din 
care cauză s-a creat un handicap 
pentru echipa română), nu poate 
fi o scuză pentru locul 12 ocupat 
în final. Kilometrajul redus de 
antrenament pe zăpadă este prin
cipala cauză a eșecului la actuala 
ediție a campionatelor mondiale, 
și credem că de aici trebuie por
nit pentru a atinge o valoare con
stant ridicată pe plan mondial.

Clasamentul ștafetei 4x7,5 km t
1. Finlanda (Flojt, Halonnen. Suu
tarinen, Ikkola) lh55:10 (3 ture
penalizare), 2. U.R.S.S. Ih55:36 (8 
ture !), 3. Polonia lh 57:13 (2
ture), 4. R. D. Germană lh57:19 (7 
ture), 5. Norvegia lh57:57 (3 ture), 
6. Italia lh58:09 (5 ture) ...12. Ro
mânia (Cristoloveanu 4 ture, Voi
cu 1 tură, Fontana 1 tură, Gârnită
2 ture) 2h02:48 (8 ture). Sîmbătă 
a avut loc ștafeta 3x7,5 km tineret, 
încheiată cu următoarele Yezulta- 
te : 1. R. D. Germană lh30:14,
2. U.R.S.S. 11130:28, 3, Finlanda
lh31:51.

Mihai BÂRĂ

prim-plan a lui Gustavo Thoeni. 
Care va fi finalul și care este 
explicația duelului KLammer-Tho- 
eni ? Acestor întrebări încercăm 
să le dăm răspuns.

Noua formulă a Cupei mondiale 
reabilitează șansa schiorului poli
valent. A-cesta este motivul pen
tru care „regele slalomului" — 
Thoeni —■ s-a pregătit, a concu
rat... și a obținut 37 de puncte în 
clasamentul Cupei mondiale, la 
coborîre. E rîndul lui Klammer 
să arate ce poate în slalom și 
eventual slalom uriaș.

în jetapa a doua a Cupei mon
diale, calendarul prevede numai 
aceste specialități și e greu de 
crezut că Franz Klammer se va 
putea menține în fruntea listei, 
înfruntîndu-i pe G. Thoeni și P. 
Gros, fără să se claseze printre 
primii în „slalomurile" și „uriașele" 
turneelor nord-american, cana
dian și japonez, care urmează. 
Klammer, deși campion mondial 
în 1974 la combinată alpină, rămî- 
ne în primul rînd un coborîtor. 
De aceea, perspectiva sa în ve
derea obținerii invidiatului tro
feu depinde de progresele obținu
te în disciplinele care nu consti
tuie specialitatea sa. Deocamdată, 
Klammer n-a probat, la cea mai 
înaltă valoare (primele trei-patru 
locuri) saltul absolut necesar 
pentru victorie.

Thoeni, în schimb, a avut pozi
ții repetate în primele patru 
locuri la coborîrile cîștigate de 
Klammer. De aceea, n-ar fi ex
clus ca tocmai punctajul obținut 
de Thoeni la coborîre să fie de
terminant în duelul său cu Klam
mer. Acesta este, însă, amenințat 
si de Piero Gros, specialist necon
testat în slalom și uriaș, cîștigă- 
torul Cupei mondiale 1974. Ambi
ția, temperamentul și înverșuna
rea vîrstei sale sînt de temut 
pentru orice campion. Thoeni a 
simțit acest lucru în 1974, cînd a 
cedat în fața tînărului său rival.

Iată de ce, lucid vorbind, se 
consideră de către specialiști că 
duelul Klammer—Thoeni în ve
derea atribuirii Cupei mondiale 
se va transforma spre sfîrșitul 
sezonului într-un duel Thoeni — 

Gros.

— Aston Villa 3-2; Carlisle - Mansfield 
1-0.

R.F. GERMANIA (etapa a 20-a). Bayern 
Miinchen — VfB Stuttgart 1—1: Tennis 
Borussia — Borussia Monchengladbach 
1—4; Fortuna Dusseldorf — F.C. Koln 3—0; 
MSV Duisburg — Eintracht Braunschweig 
3-2; VfL Bochum — SV Wuppertal 4—2; 
Rot Weiss Essen — Schalke 4—4; F.C. 
Kaiserslautern — Werder Bremen 4—1 ; 
Kickers Offenbach — Hertha BSC 3—1; 
SV Hamburq — Eintracht Frankfurt pe 
Main 3—1. Clasament : 1. Bcvussia Mon
chengladbach — 28 p. 2. Kickers Offen
bach — 28 p. 3. Hertha BSC — 26 p.

Bayern Miinchen a acceptat oferta de 
a juca o partidă amicală in Kuweit, la 
24 februarie, în compania echipei națio
nale.

IN MECIURI AMICALE: F.C. Carl Zeiss 
lena—Malmo F.F. 1—0 : Sel. Lagos (Ni
geria) — O.F.K. Belgrad 4—1.

Redacția și administrația î București, str. V. Conta nr. 16 ; tel centrală 11.10.05 ; secția corc-sp. 11.51.03 ; inteturban 32 și Z8t , telex ; 1H80 spurt r. Tiparul l. P. „Intoimația" București 10 368


