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Român și

Luni, 17 februarie, au avut loc 
la București convorbiri între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, care a efectuat 
o vizită de prietenie in țara 
noastră.

în cadrul convorbirilor, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov s-au informat reciproc a- 
supra activității și preocupărilor 
Partidului Comunist — -
Partidului Comunist Bulgar, des
fășurării construcției socialiste în 
cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, prim-secre
tar al Comitetului Central 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
al Republicii Populare ___
garia, au făcut, luni dimineața, o 
vizită în unități industriale și co
merciale reprezentative ale Bucu- 
reț țiului.

Au fost vizitate magazinul „Co
cor", halele din Piața Unirii, în
treprinderea de mașini grele și 
cea de Mașini-unelte și agregate.

Pretutindeni, cei doi conducători 
de partid și de stat au fost salu
tați cu multă însuflețire de mii 
de oameni ai muncii, care au ova
ționat pentru prietenia și colabo
rarea frățeasca dintre popoarele 
român și bulgar.

al

Stat 
Bul-

La Calcutta, în întrecerea elitei tenisului de masă

CALCUTTA, 17 (prin telefon). 
După 10 zile de încleștare ner
voasă și susținute eforturi fizice, 
cea de-a 33-a ediție a campio
natelor mondiale de tenis de masă 
a intrat și ea în domeniul trecu

Podiumul de premiere la dublu feminin : pe cea mai înaltă treaptă, 
Măria Alexandru, cu cupa in brațe, și Shoko Takahashi.

Telefoto : A.P. AGERPRES

tului. A sosit acum momentul 
bilanțurilor, al comentariilor, ana
lizelor. A început așteptarea edi
ției cu numărul 34 ' a mondiale
lor, care se va desfășura peste 
doi ani în Anglia, la Birmingham.

Fiind încă sub influența pu
ternicei emoții trăită sîmbătă 
seara, cînd în finala de dubiu fe-

Stat 
Bill-

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
oferit, luni, un dejun în onoarea 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

în timpul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au rostit toasturi.

_ „ ★
Tovarășul Todor Jivkov, prim- 

secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
al Republicii Populare 
garia, care a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a pără
sit, luni după-amiază, BUcureștiul, 
înapoindu-se în patrie.

O gardă militară prezintă ono
rul. Sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Bulgaria 
și Republicii Socialiste România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov trec în revistă garda 
de onoare.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, 
aflați la aeroport, au aclamat cu 
multă însuflețire pe conducătorii 
de partid și de stat ai României 
și Bulgariei, care răspund înde
lung manifestațiilor de simpatie 
ale bucureștenilor.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se îmbrățișează călduros, cu multă 
prietenie, își exprimă satisfacția 
pentru rezultatele acestei noi în
tâlniri.

Ceaușescu, 
Partidului

I
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minin campioana noastră Maria 
Alexandru și partenera sa, japo
neza Shoko Takahashi cucereau 
primul titlu suprem decernat la 
Calcutta în probele individuale, 
vom amîna pentru mai tîrziu a

nalizele și vom încerca să reme
morăm acele frumoase clipe.

Să spunem, mai întîi, că ten
siunea firească a unei finale, a 
jucătoarelor și a noastră, a celor 
din tribune, a fost sporită de 
faptul că, în setul doi — primul 
fusese adjudecat de Alexandru, 
Takahashi —, la scorul de 9—1
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diatecu ater]ție fi așezate la baza organizării și desfă
șurării întregii activități de masă și de performanță. 

Realizările obținute pînă în prezent, ca și stadiul de 
dezvoltare a fiecărui club și asociații, a fiecărei secții 
pe ramură de sport, sînt reconsiderate în lumina Me
sajului, care constituie un puternic imbold pentru o 
muncă și mai intensă, pentru lichidarea tuturor lip
surilor, pentru obținerea unor rezultate la înălțimea 
exigențelor actuale.
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~ “esajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU adresat 
~ ti pe țară a mișcării sportive a stîr-

“ ’ nit un puternic ecou în rindurile tuturor sporti
vilor, antrenorilor și activiștilor din domeniul educa
ției fizice și sportului care studiază cu nesaț prețioa
sele concluzii și indicații ale secretarului general al 
partidului.

Aprecierile și indicațiile prețioase pe care le con
ține acest important document de

I
I
I
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La Steaua, DORINȚA DE
Ieri dimineață, ca în fiecare 

luni, animație la sediul clubului 
Steaua. Ca întotdeauna, sportivii 
schimbă impresii pe marginea zi
lei de vîrf a sportului, duminica. 
De astă 
jocurilor 
nată de 
ramurile 
clubului 
concluziile conferinței pe țară a 
mișcării sportive, îndeosebi des
pre Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU mișcării 
sportive.

în favoarea perechii chineze 
Sian-iun, Li Mei-cin, în sală 
pornit... ploaia! Tornada care 
abătut asupra orașului a răzbă
tut prin plafonul sălii lipsit, pro
babil, de etanșeitate și pe masă 
au început să cadă picături. Par
tida s-a întrerupt și a fost re
luată abia după o oră și 15 mi
nute. Cuplul chinez a cîștigat se
tul doi la 9, dar următorul a 
revenit la același scor lui Ale
xandru, Takahashi. în setul pa
tru, adversarele au condus cu 
13—8, s-a ajuns apoi la 13—13, cînd 
a fost introdusă regula activizării, 
în scurtă vreme, scorul a devenit 
19—13 pentru perechea româno- 
japoneză, care a realizat, deci, 
11 puncte la rînd —, pentru ca 
setul — și meciul — să se 
încheie cu 21—14.

V-ați pus, desigur, întrebarea 
„cine este partenera Măriei, cum 
de au jucat împreună" ?

Shoko Takahashi are 18 ani — 
exact jumătate vîrsta Măriei —, 
este studentă la Institutul de ști
ințe economice din Tokio și joacă 
de cinci ani. în ianuarie 1974 a 
participat la campionatele inter-

Constantin COMARNISCHI

Ciu 
s-a 
s-a

(Continuare in pag. a 4-a)

ULTIMUL TURNEU DE SALĂ AL
CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL

în lupta pen- 
bucureștene 

Acest meci, 
a vedetelor 

pune

Incepînd de mîine și pînă sîm- 
bătă, Sala sporturilor din Iași va 
găzdui ultimul turneu de sală al 
campionatului masculin de hand
bal. Este vorba de runda în care 
sînt programate cele mai echili
brate și atractive partide ale în
trecerii, la loc de frunte situîn- 
du-se, firește, tradiționalul derby 
dintre vechile rivale în lupta pen
tru titlu, formațiile 
Steaua și Dinamo, 
veritabilă paradă 
handbalului românesc va 
punct unui „serial" de aprige con
fruntări dintre care vom cita doar 
cîteva : Dinamo București — Poli
tehnica Timișoara, H. C. Minaur 
Baia Mare — Dinamo București,

partid sînt stu-

A MUNCI MAI BINE
volei Aurel Dră-Antrenorul de 

gan, maestru emerit al sportului, 
spunea cîtorva sportivi mai ti
neri : „Mesajul e în primul rînd 
un îndemn. Citindu-1, mi-am dat 
seama e momentul să uităm dată, însă, reconstituirea 

de duminică este domi- 
o discuție care „adună" 

de sport. Sportivii 
Steaua discută despre

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU mișcării noastreMesajul adresat
sportive a fost

grafie : maestrul 
sportivi fruntași conținutul importantului document.

de 1 . _ ___ , _____ _____
primit cu mare interes șl la clubul Steaua. în foto- 
emerit al sportului Aurel Drăgan discutind cu cîțiva

tot < 
în 
face 
ne obligă la 
concentrare și la eliminarea tutu
ror formelor de hazard în sport. 
Fără să vreau, gindul meu se în-

ceea ce am făcut cîndva bine 
volei. Cu amintirile nu poți 

■ mai e lucru. Acest îndemn 
un mare efort de

La Farul Constanța, ADEZIUNE ENTUZIASTA
adresat de tovarășul
CEAUȘESCU partici- 

la forumul sportivilor

Mesajul 
NICOLAE 
panților 
din țara noastră a găsit în rîn- 
dul antrenorilor, tehnicienilor și 
sportivilor clubului Farul Con
stanța un larg ecou mobilizator, 
constituind un nou și viguros im
bold în munca viitoare.

Strălucit document programatic, 
mesajul ne pune în față sarcini 
de mare răspundere, obligația de 
a face totul pentru continua dez
voltare a activității sportive de 
masă și de performanță, de a 
angaja în slujba realizării aces
tei misiuni onorante întreaga 
noastră capacitate, spiritul de ini
țiativă șl abnegația.

Steaua — Politehnica Timișoara.
Este de așteptat, deci, ca ama

torii de sport din Iași să fie mar
torii unor întâlniri spectaculoase, 
dinamice, pe care le dorim dispu
tate într-o atmosferă cît mai 
sportivă. Facem această precizare, 
deoarece la turneul de la Pitești 
au existat numeroase tentative de 
a se juca excesiv de dur, fapt 
confirmat și prin numeroasele eli
minări din' joc. Iată programul de 
mîine (de la ora 14) : „U“ Craiova 
— „U“ București, C.S.U. Galați — 
CAROM, II.C.* Minaur B. Mare — 
Independența Sibiu, Steaua — Ști
ința Bacău, Dinamo București — 
Politehnica Timișoara, Dinamo 
Brașov — „U“ Cluj-Napocu, __  

dreaptă spre succesele handbalis- 
tilor. M-am gindit deseori la cau
zele reale ale acestor succese. Și 
lam ajuns, în cele din urmă, ia 
concluzia că frecvența acestor 
succese se datorează consecvenței 
cu care liandbaliștii au lucrat în 
toate direcțiile, inclusiv la pregă
tirea generațiilor noi. După Con

ferința pe țară a mișcării sportive, 
care a primit Mesajul secretaru
lui general al partidului, dorința 
noastră de a munci mai mult și 
mai bine este prima concluzie. Și

(Continuare în pag. 2-3)

Stăpîniți de o deosebită em<> 
ție și bucurie, antrenorii, tehni
cienii și sportivii clubului nostru 
și-au exprimat deplina adeziune 
la Mesaj. Printre măsurile care 
au și început să fie aplicate în

VASILE PACURARU
' vicepreședintele clubului Farul

(Continuare in pag. 2-3)
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9 Universitatea Craio
va și-a încheial) tur
neul în Brazilia I
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PRIMELE CERERI
DE TRANSFER DEPUSE 

LA F. R. FOTBAL

1 Echipele naționale 
de hochei ale Polo
niei și Elveției vor 
evolua la București

I DE ȘAH R- 
----------- SE

MECIUL 
SCHER — KARPOV,
VA DISPUTA LA MANILA



MANIFESTĂRI SPORTIVE
DEDICATE ALEGERILOR

ment de Ia 9 martie, în întreaga țară crește
numărul acțiunilor și competițiilor sportive

numărul de azi prezentăm cîteva dintre nu-
meroasele relatări ale corespondenților noș-
tri.

Sfat al țării și în consiliile populare, în
dedicate alegerilor de deputați în marele

Pe măsura apropierii importantului eveni-

C.M.E.F.S. și• In organizarea 
a Comitetului municipal U.T.C., în 
numeroase asociații din Ploiești 
se află în curs de desfășurare 
ample întreceri dedicate eveni
mentului de la 9 martie. Astfel, 
la A. S. Prahova 12 echipe de 
volei sînt angajate în „Cupa 9 
martie", la Rafinăria Brazi 10 
echipe de popice, iar la Grupul 
școlar energetic numeroși elevi 
participă în competiții de șah și 
tenis de masă. La Grupul școlar 
comercial la faza preliminară a 
concursului „Cupa 9 martie11 la te
nis de masă sînt angrenați peste 
80 de elevi si eleve.

I. 'TANASESCU, coresp.

• C.S.U. Galați a organizat, în
cinstea alegerilor, un concurs de 
volei masculin, la care au parti
cipat Politehnica Timișoara, 
torul Bacău, ~ ~ '
clubul gazdă, 
disputate, de 
nic, trofeul 
C.S.U. Galați.

T. SIRIOPOL, coresp.
• 320 de elevi din 

Nouă au participat la

® Concursul de tir organizat 
de A. S. Activul Brașov a reunit 
pe standuri 52 de concurenți din 
cele o sgeții ale orașului. „Cupele 
9 martie11 au revenit Evei Olah 
la juniore, lui M. Pascu (Voința) 
la juniori, Evei Pali (Voința) la 
senioare, lui P. David (Activul) 
la seniori — în probele de armă 
cu aer comprimat, Măriei Ilaba 
(Metrom) și lui FI. Irimia (Me- 
trom) în probele de pistol 
comprimat.

cu aer

Sala 
des-

în
se 

la hand-

Vii-
Delta Tulcea și 

După întreceri viu 
un bun nivel teh- 
a revenit echipei

județean
Moldova 

,-------- ,— concursul
de tenis de masă dotat cu „Cupa 
deputatului". După finale specta
culoase, au ieșit învingători Ionel 

Victor Ciofu și NicolaeMutașcu, 
Bodor.

P. CIȘMADAN, coresp.
Caransebeș s-a desfășu- 

amplă competiție de șah, 
deputatului", cu participa- 
peste 20 de echipe. Final? 

formațiile Fo- 
Exploratorul 

de prima cu 
a avut loc 

și un concurs fulger de tenis de 
masă rezervat elevilor. Cîștigă- 
tori : Adriana Iacobovschi (Liceul 
metalurgic), la fete și Petru Si- 
mionescu (Liceul pedagogic), la 
băieți.

• La 
rat o ; 
„Cupa i 
rea a 
și-au 
resta 
I.P.E.C., 
4—1. De

disputat-o
C.F.L. și 

cîștigată 
asemenea,

N. MAGDA, coresp.

LA PREDEAL, 
CARNAVALUL ZĂPEZII"

APLAUZE PENTRU JUNIOR

• Din 19 ianuarie 1975 
sporturilor din P. Neamț 
fășoară „Cupa 9 martie" 
bal cu participarea a 10 echipe 
masculine și 10 echipe feminine 
din campionatele divizionare și 
județene, seniori și juniori. Etapa 
finală va avea loc duminică 2 
martie 1975.

• De curînd în stațiunea Lacul 
atmosferă sărbăto- 
loc un concurs de 
tinerilor de peste 
cu „Cupa alegăto- 
a revenit lui Do

la Centrul de schi

Roșu, într-o 
reascâ a avut 
schi rezervat 
18 ani, dotat 
rului". Trofeul 
rin Manta de 
Tg. Neamț.

• în municipiul Roman și în 
orașul Tg. Neamț au loc ample 
manifestări sportive dedicate ale
gerilor. Astfel, la Roman, „Cupa 
alegătorului11 la tenis de masă a 
angrenat în întreceri tineri din 
asociațiile sportive Voința și Vii
torul Roman, Celuloza și Țesătura 
P. Neamț. La Tg. Neamț, în com
petiții similare, sînt în curs de 
desfășurare întreceri de tenis de 
masă, șah, popice, cu participarea 
elevilor și a tinerilor din coope
rația meșteșugărească.

C. VEENICA
secretar al C.J.E.F.S.

Neamț

}’

Predealul a găzduit, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, tradiționala 
sărbătoare a sporturilor de iarnă, 

intitulată : „Carnavalul 
Sîmbătă după amiază, 

turiști români 
spre 

pîrtia Clăbucetului, feeric lumi
nată, unde au început manifesta
țiile din cadrul carnavalului.

Jocul de artificii a vestit înce
perea demonstrațiilor sportive. 
Din vîrful Clăbucetului, în șer- 
puiri executate cu măiestrie, au 
coborît schiori îmbrăcați în pito
rești costume. Aplauze călduroase 
pentru toți participanții, printre 
care s-au numărat și componenți 
ai loturilor reprezentative. în su
net de fanfară, un grup de 
schiori, participanți la Sparta- 
chiada militară de iarnă, a coborît 
în viteză amețitoare panta Clăbu
cetului,. 
tențâ.

Locul 
poi de 
aceasta, 
se afle 
curaj specific vîrstei, ei s-au 
vîntat pe pantă, au făcut sări
turi spectaculoase, unii au... și că
zut, dar așa este la munte, totul 
face parte din atracția și frumu
sețea sporturilor de iarnă.

Peste vîrful falnicilor brazi a 
coborît repede înserarea. Lumi
nile Clăbucetului s-au stins. Pe 
pantă au apărut sute de licurici. 
Erau schiori purtători de făclii, 
care în ritmul fanfarei, au alu
necat lin pînă în dreptul caba
nei Clăbucet sosire. Aci, s-au în
cheiat demonstrațiile sportive, dar 
voia bună a continuat pînă seara 
tîrziu.

sugestiv 
zăpezii".
numeroși oaspeți, 
și străini, s-au îndreptat

încîntînd numeroasa asis-

schiorilor a fost luat a- 
iubitorii săniei. De data 
a fost rîndul copiilor să 

în centrul atenției. Cu un 
a-

Paul IOVAN

CAMPIONATELE ATLEȚILOR
Desfășurate cu trei săptămîni 

înaintea' „europenelor" indoor de 
la Katowice, campionatele repu
blicane ale seniorilor, urmărite 
sîmbătă și duminică în sala „23 
August", de un public dornic de 
atletism, nu au reliefat prea multe 
valori certe, pe care specialiștii 
s-ar putea baza la apropiata con
fruntare continentală. Trecînd în 
revistă evoluția atleților noștri 
fruntași și parcurgînd rezultatele 
înregistrate 
ne-am aflat 
tuații.

Există mai 
tași care nu ... — ——-----
vîrf de formă în acest sezon de 
iarnă mizînd pe concursurile din 
lunile de vară, ca o revedere ge
nerală a planurilor de antrena
ment pentru Olimpiada din 1976. 
Alți atleți însă și-au propus obiec
tive de performanță prin partici
parea la C.E. de la Katowice. 
Pentru aceștia, ca și pentru cei
lalți sportivi prezenți sîmbătă și 
duminică în sala „23 August", 
multitudinea rezultatelor nesemni
ficative, impune desigur o anali
ză serioasă.

Singurul atlet care și-a însoțit 
evoluția cu un rezultat de nivel 
european este Erwin Sebestyen. 
Noul său record (7,6 s, pe 60 m g) 
se află la numai o zecime de cea 
mai bună performanță continenta
lă (7,5 s), dar elevul lui I. Soter 
va trebui să confirme acest rezul
tat pentru a se gîndi la finala 
europea. ă din martie. în rest, nici 
un alt campion al 
nu ar putea emite 
mari, cu asemenea 
intr-o companie de 
nă. Ne referim și la 
cu, la săritorii în lungime (D. 
dache, Șt. Lăzărescu, T. V_

în foile de concurs 
în fața a două si-

mulți sportivi frun- 
și-au planificat un

actualei ediții 
veleități prea 

performanțe, 
elită europea- 
Toma Petres-

Ior- 
Vasile),

LA 21 — 23 FEBRUARIE, TENIS ÎN CAPITALĂ

JUNIORII ROMÂNIEI, AUSTRIEI Șl CEHOSLOVACIEI
SE INTIINESC IN AUSONIA"

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
Capitala găzduiește o interesantă 
întrecere internațională, rezerva
tă tenismanilor juniori. Se dispu
tă una din grupele de zonă ale 
„Cupei Ausonia", competiție care 
se adresează jucătorilor pînă la 
18 ani, un veritabil criteriu 
ropean al tinerelor rachete.

La actuala ediție iau parte re-

eu-

PUTERNICA STIMULARE Șl ANGAJARE
La C.S.M. Cluj-Napoca, ATENȚIE SPORTURILOR LA FARUL

loan) și prăjină (D. 
Ivan, N. Ligor) ale

înălțime (Ș. 
Piștalu, Cr. 
căror rezultate nu pot fi compe
titive actualmente pe plan inter
național. In această situație sîn- 
tem nevoiți să privim cu rezerve 
apropiata participare a atleților 
noștri la C.E. de sală.

Dacă în ceea ce privește rezul
tatele seniorilor (cărora le era 
adresat concursul) n-am avut prea 
multe prilejuri de satisfacție, în 
schimb am putut aplauda cîteva 
reușite ale reprezentanților „nou
lui val“. Faptul că două 
cele mai talentate junioare, Doina 
Spînu (antrenor N. Păcuraru) și 
Mihaela Stoica (antrenoare Geor- 
geta Mușat) au' devenit pentru 
prima oară campioane ale Româ
niei, dublîndu-și succesele cu noi 
recorduri ale țării (6,28 m la lun
gime și, respectiv 8,4 s la 60 mg), 
ni se pare deosebit de semnificativ. 
Aceste tinere atlete, ca și Virgil 
Costache (7,48 m la lungime), Ma
na Musteață (7,5 pe 60 m) sau Ni- 
culina Ilie (a sărit, cu stare gripa
lă, 1,74 m la înălțime) anunță per

dintre

formant 
vară. K 
alți do: 
obținut 
ria Ion 
Costel 
țime. / 
sibilităț 
recordu

Perfo 
desigur, 
nalele i 
fost ale 
motiv 
de înțe 
—campj 
avut d 
pectivă 
la Katq 
se gînd 
ropene I 
pârii, (<! 
după j'J 
nale“... 
de crisl 
săptăml

ACTUALITATEA L

INDIVIDUALE DIN PROGRAMUL J.O.
(Urmare din pag. 1)

ca șiLa C.S.M. Cluj-Napoca, 
în celelalte cluburi și asociații 
sportive din orașul de pe malu
rile Someșului, Mesajul tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU adrțf- 
sat Conferinței pe țară a produs 
un puternic ecou. Activiștii, an
trenorii și sportivii clubului nos
tru sînt pătrunși de înalta răs
pundere care le revine pentru în
deplinirea indicațiilor din 
document 
pentru 
tnânesc. 
pentru 
tate de 
sporturi 
dere în _ _ ________ ____
pice, cum sînt atletismul și hal
terele, de pildă, un îndreptar de 
bază în activitatea de fiecare zi. 
Convingerea fermă a tuturor teh
nicienilor și sportivilor este că, 
numai_ printr-o muncă de calitate 
prin sîrguință, receptivitate, abne
gație se poate ține pasul cu ac-

an-

. _ acest 
de mare importanță 

dezvoltarea sportului ro- 
Mesajul va constitui și 

C.S.M. Cluj-Napoca, uni- 
performanțâ cu secții la 
individuale cu mare pon- 

programul Jocurilor Olim-

tualele cerințe pe plan interna
țional. „La secția de haltere, de 
exemplu, care este cotată printre 
cele mai bune în țară (n.r. halte
rofilii clujeni au obținut în 1974 
13 titluri de campioni ai țării la 
seniori și juniori) rezultatele nu 
sînt nici pe departe mulțumitoare, 
competitive pe plan internațional 
— ne spunea tov. Simion Kezdi, 
președintele clubului. Pentru a lo 
ridica pe o treaptă superioară e 
nevoie de mai multă muncă și 
spirit de răspundere în pregătire, 
de un riguros proces de selecție, 
iar Mesajul adresat de conducă
torul iubit al partidului și po
porului nostru, constituie pentru 
noi toți un puternic imbold. Vom 
face totul pentru îndeplinirea 
sarcinilor cuprinse în acest im
portant document de partid".

practică se numără creșterea vo
lumului și intensității muncii, res
pectarea ordinii și a disciplinei, 
toate acestea asigurînd depășirea 
obiectivelor pe care ni le propu
nem atît pe plan național, cit mai 
ales la nivel intrenațional. Dintre 
numeroșii sportivi care au trecut 
imediat la traducerea în fapt a 
valoroaselor indicații trasate de 
conducătorul iubit și stimat ai 
țării noastre, îi voi aminti pe 
atletul Ilie Floroiu, boxerii Ibra
him Faredin și Ilie Dascălu, luptă
torul Mircea Secoșan, scrimerii 
Maria Pricop și Ștefan Aurel, 
gimnasta Constanța Ciocănel, vo
leibalistele Luxa Racovițean și 
Maria Cengher. Alături de ei, în
tregul activ al clubului Farul se 
mobilizează plenar pentru ca a- 
portul său la creșterea prestigiu
lui de care se bucură sportul ro
mânesc pe plan internațional să 
sporească permanent.

„CUPA
prezentative din 14 țări și anu
me : Anglia, Austria, Cehoslova
cia, Danemarca, Finlanda, Franța, 
R. F. Germania, Italia, Iugosla
via, Norvegia, Rumania, Spania, 
Suedia și Ungaria. In grupa zo
nală pe care o găzduiește țara 
noastră, alături de sportivii ro
mâni, participă reprezentanții A- 
ustriei și Cehoslovaciei. întîlniri- 
le vor avea loc timp de trei zile, 
de vineri pînă duminică. Faza 
finală este organizată de fede
rația de tenis din Italia și se va 
disputa la 7—9 martie, intr-un 
oraș ce urmează a fi desemnat 
ulterior.

Pentru participarea 
competiție, federația noastră 
tenis x.
tori !
Mirza, 
Bîrcu.
Dumitru Viziru.

întrecerile au loc în sala de 
tenis „23 August".

la această 
' T de 

a reținut următorii jucă- 
Laurențiu Țiței, Marian 
Sorin Oră.șeanu și Jean 
Antrenorul echipei este

A ÎNCEPUT ULTIMUL KIM

La C. S. Miercurea Ciuc,
LA STEAUA IN CENTRUL

(Urmare din pag. 1)

trebuie să facem totul pentru ca 
această dorință să se îndepli
nească".

Rugbystul Constantin Șerban, 
deși sportul său face parte din 
categoria ramurilor care s-au evi
dențiat în ultimul timp, atrage 
atenția asupra nevoii de a privi 
critic munca de ansamblu : „Sigur 
că amintirea meciului cu Franța 
lasă impresia că ne-am făcut da
toria. Dar față de îndemnul cu
prins în Mesaj și față de dezvol
tarea generală a țării noastre, 
noi, rugbyștii, am vrea să dăruim 
mai mult mișcării sportive. Cîte- 
odată îmi pare rău că rugbyul nu

, i”c^us î® Jocurile Olimpice, 
—. „ ne simțim și mai

în apărarea pres-
astfel incit să 
glUlt angajați 
bgiukii sportiv al patriei noastre".

’„A fost o dimineață în care bo- 
<ăția de idei a Mesajului a do- 
WTiaat ziua de start a unei noi 
Mptămîni de muncă în cadrul 
Clubului Steaua.

Simt și acum impresia puter
nică pe care a produs-o în rîn- 
durile tuturor celor prezenți în 
sală prezentarea Mesajului tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat Conferinței pe țară. Do
cument de mare importanță pen
tru sportul românesc, Mesajul a- 
rată ce s-a făcut bun în mișcarea 
sportivă, analizează rămînerile în 
urmă și trasează cu clarviziune 
drumul pe care trebuie să-1 par
curgem în viitor pentru a fi la 
înălțimea condițiilor, a exigențe
lor actuale.

Ca președinte al clubului spor
tiv din Miercurea Ciuc, club eu 
secții specifice iernii (hochei, 
schi, patinaj), mă angajez ca, îm
preună cu colectivul de antrenori 
și sportivi să muncim cu puteri 
înzecite pentru îndeplinirea și de
pășirea obiectivelor, pentru o con
tribuție tot mai substanțială la 
ridicarea nivelului acestor spor
turi. Munca cu generația tîhără 
va sta în prim-planul preocupări
lor noastre. în sportul cel mai

trasate de
stimat al
aminti pe ĂL ROMÂNIM"

DISCIPLINELE DE IARNA
PREOCUPĂRILOR
popular în județul Harghita, ho
cheiul, care se practică nu nu
mai la M. Ciuc, ci și la sate, 
vom organiza continuu competiții 
de selecție. De altfel, în planul 
de perspectivă pînă în 1980 este 
prevăzut ca prin sita selecției să 
treacă nu mai puțin de 3 000 de 
elevi. La patinaj, alt sport cu 
tradiție și condiții bune de desfă
șurare la 
în acest sezon 
cursuri 
comune 
iar cei 
măsura 
întîlniri 
tele noastre, de a da loturilor na
ționale de hochei și patinaj-vite- 
ză elemente bine pregătite, vor 
sta în centrul atenției. Dacă la 
sfîrșitul anului 1974 am dat e- 
chipelor naționale A și B de ho
chei 7 jucători, în sezonul vii
tor numărul lor se va dubla.

PITEȘTI, 17 (prin telefon). In sala 
sporturilor din localitate a Început 
cel de-al șaptelea turneu din „Cir
cuitul de tenis al României". Este 
pentru prima dată cînd municipiul 
Pitești găzduiește o competiție de te
nis de asemenea amploare. La între
ceri iau parte — în afara sportivilor 
bucureșteni și a celor din Bulgaria 
— și 3 tenismani reprezentanți ai 
Școlii sportive din localitate : T. An- 
ghelache, Gh. Epure și R. Enachc.

Dintre partidele disputa te în prima 
zi, cea care i-a adus fața în față 
pe S. Mureșan și Velev (Bulgaria) 
a durat mai mult de 100 de minute. 
A ciștigat Mureșan cu 7—6, 6—4. Ce
lelalte rezultate ; D. Hărădău — T. 
Anghelache 6—0, 6—1 ; I. Kerekeș — 
Gh. Epure 6—1, 6—1 ; L. Petrov 
(Bulgaria) — P. Almăjan 6—4, 6—3 ; 
M. Tăbăraș — R. Enache 6—1, 6—1 ; 
V. Sotiriu — Gh. Boaghe 6—3, 2—6, 
6—3.

Marți continuă întrecerile de sim
plu din primul și al doilea 
încep, de asemenea, partidele 
blu.

tur și 
de du-

AI. MOMETE — coresp.

noi, organizăm chiar 
o serie de con- 

populare. în peste 20 de 
vor avea loc întreceri, 

mai buni de aici își vor 
forțele în cadrul a trei 
de selecție. Angajamen-

„CUPA 16 FEBRUARIE"
S-a încheiat competiția de tenis do

tată cu „Cupa 16 Februarie'4. între
cerea a fost cîștigată de A. Siito 
(Cuprom Baia Mare) care l-a între
cut în finală cu 6—4, 6—4 pe cole
gul său de club A. Viziru. La femi
nin, finala s-a disputat între Simo
na Nunweiller (T.C.B.) și Elena Tri- 
fu (Steaua). După un meci atractiv, 
victoria a revenit, în trei seturi, 
monei Nunweiller : 4—$, 6—5, 6—3.

Si-

CAROL KRAUS
președintele C.S. Miercurea Ciuc

CONCURSUL REPUBLICAN DE 
SALA

în două săli de tenis bucureștene 
se va desfășura un concurs republi
can. Junioarele se vor întrece' la 
„23 August", celelalte categorii de 
tenismanl urmînd a evolua în sala 
Steaua.

Imagine din derby-ul etapei, Voința 
formația bucureșteană cu 58—55.

se Încheie sferturile 
DE FINALĂ ALE 

CUPELOR EUROPENE
Echipele feminine de baschet Poli

tehnica și I.E.F.S. susțin săptămîna 
aceasta meciurile retur din cadrul 
ultimei etape a sferturilor de finala 
ale C.C.E. și respectiv „Cupei Liliana 
Ronchetti*. ~ ‘ ' *
ția I.E.F.S., care va 
seară, la Leningrad, 
echioei Spartak (în tur, la București, 
79—55 pentru Spartak). Pot tehnica va 
întîlni joi, la Milano, pe GEAS Sesto 
San Giovanni, pe care a întrecut-o 
la “

Prima va evolua forma- 
juca miercuri 

în compania

București cu 79—68.

Dupăi 
XVI-a, | 
A la u

10. „U“
11. C.s.

TESTE ALE LOTULUI
ÎN R.D. GERMANĂ f

Pregătind participarea la grupa 
B a campionatului european din 
acest an (12—21 mai, în R. F. 
Germania, la Hagen), lotul de 
baschet al României susține sâp- 
tămîna aceasta patru întîlniri in
ternaționale : marți și miercuri cu 
A.D.N. Berlin și cu selecționata 
R. D. Germane, sîmbătă și dumi
nică cu reprezentativa Olandei.

în aed 
a păr 
toarea 
gescu, 
lescu
Pîrșu, 
Mânai 
si Mi 
M. -NI 
medic

ATLETISM RlF“ r. > ■ I r, cRIE organizat anul aces
ta de clubul Rapid au participat aproa
pe 250 de alergători din Capitală, lată 
cîștigătorii : seniori : Lucian Voichin (Ra
pid) ; senioare : Maria Ghilea (Olimpia) ; 
juniori : Gh. Lefter (Ploiești) ; junioare : 
Augustina Irinu (Constructorul) ; juniori 
II : Ion Emil (S.S.M.) ; junioare II : Doi
na Fuiaga (Constructorul).

ROZ ° REUȘITA GALA DE VERI-
FICARE. Prima apariție în 

ring a boxerilor fruntași bucureșteni s-a 
produs sîmbătă seara în sala Giulești, 
într-o reuniune dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Trofeul a fost înmînat de către 
președintele clubului organizator, prof. 
Florian Ștefănescu, celui mai tehnic 
boxer al reuniunii. Constantin Dia de la 
Steaua. Cu ocazia acestei întreceri și-a 
făcut reintrarea, după o lunqă absență 
competițională, semiqreul Vasile Croitoru. 
Rezultate tehnice : FI. Jurcuță (Dinamo) 
b. p, D. Loloț (Dinamo), C. Buzduceanu 
(Steaua) b.p. T. Dinu (Dinamo), D. Do- 
robanțu (Dinamo) b.ab. 3 L. Constantin 
(Metalul), M. Chiricuță (Steaua) b.p.. M. 
Frumosu (Rapid), C. 
D. Amza (Rapid), C. 
b.k.o, 1 D. Budușan 
raschîv (Rapid) b.p.
(Steaua), ~ 
Tănase ( 
b.p. C. I 
(Steaua)

ÎNOT

Dia (Steaua) b.p. 
Stanciu (Metalul) 
(Steaua). N. Pa- 

D. Petrooavlovschî 
(Metalul) b.p. D. 
Nicolae (Rapid) 

Croitoru 
D. Bubă (Dinamo).

, Gr. Iliescu 
(Dinamo). C. 
Florea (Dinamo) și V.

egal cu
CONCURS INTERNATIONAL 

LA LENINGRAD. Patru soortivi 
români vor participa anul acesta (24-28 
februarie) la marele concurs internațio
nal de înot dotat cu ,,Marele premiu al

ziarului 
ningral 
Adriani 
tavian I 
trecerii 
progral 
cute îl 
fruntași 
L. Șop 
particil 
absent! 
Un m! 
cursuril 
din pq 

ORIH 
cj.e.fJ 
de 271 
cursul I 
uri ,,C| 
torii p| 
o zonJ 
climate! 
câror ll 
tru fel! 
diferenl 
Concur! 
in vedl 
lîndu-sl



ORI i
îndemnurile Conferinței pe țară

e în lunile de 
ținut atenția și 
■tivi care au 
nițătoare: Ma- 
s la 60 m și 
,09 m la înăl- 
■asemenea, po- 
bunătăți serios

I
I
I

a mișcării sportive
CUM NE PREGĂTIM? A

W
W

W
W

W

nu 
au

îiorilor sînt, 
ire, dar națio-
i duminică au

Or, dintr-un 
unele din ele 
it, altele, 
ilicane nu
deze în pers- 
atleților noștri 
că nimeni nu 

ticipare la eu- 
ragul partici-
ii să judecăm 
Lie la „națio- 
tăm și „Cupa 
șitul acestei

ian VASILIU 
ir MORARU

I
I
I
I
I
I

ijtigat de 
lAKCSI

Mesajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al’ Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, adresat 
participanților la Conferința pe țară a mișcării 
sportive conține o mare bogăție de idei, constituind 
un adevărat program pentru întreaga noastră miș
care sportivă și, deci, și pentru fotbalul nostru.

în primul rînd, constatarea că acest sport, atît de 
iubit în țara noastră, înglobînd milioane de practi- 
canți și de simpatizanți, nu are un nivel de cali
tate corespunzător condițiilor de care se bucură și 
imensului interes de care aminteam, trebuie să 
determine o totală, o reală modificare a mo
dului de acțiune, a stilului de muncă, a ritmului 
de a acționa pentru toți cei care activează în acest 
domeniu. Constatarea că încă nu s-a reușit acea 
atît de așteptată ascensiune a fotbalului românesc 
pe scara performanțelor internaționale de primul 
ordin denotă că — așa cum de altfel s-a subliniat 
și în Raportul privind activitatea Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport și în acela al 
F.R.F., ca și în unele luări de cuvînt din cadrul 
lucrărilor Conferinței pe țară sau ale forului de 
specialitate — nu s-a muncit cu suficientă price
pere și intensitate, că lipsurile și defecțiunile apă
rute în diversele sectoare ale fotbalului nostru nu 
au fost sesizate la vreme și remediate.

Din acest moment — pe baza Proiectului Progra
mului de dezvoltare a activității de educație fizică 
și sport pe perioada 1975—1980 precum și a Planu
lui de dezvoltare a activității fotbalistice pe aceeași 
perioadă — trebuie să se declanșeze cu toată vi
goarea o ofensivă pentru cîștigarea acestei impor
tante bătălii reprezentînd fortificarea calitativă a 
fotbalului din țara noastră. Această ofensivă trebuie 
să vizeze toate direcțiile esențiale ale vieții fotba
lului, pornind de la activitatea centrelor de copii

și juniori și pînă la 
tative. Firește că, în ____ ______  „„ ,
organizarea corespunzătoare a sistemului competl- 
țional reprezintă un subiect de prim ordin, după cum 
întronarea unei perfecte ordine si discipline e o 
condiție fără de care nu se poate'vorbi de progres.

Aici vom aminti atmosfera de deplină corectitu
dine care trebuie să domnească nu numai pe par
cursul fiecărei întreceri fotbalistice, de la prima 
scenă a sa, Divizia A, pînă la acele entuziaste între
ceri de minifotbal, ci și în toate momentele activi- 
tații acestui- sport, la toate eșaloanele. Trebuie să 
subliniem că unele abdicări de la spiritul regu
lamentelor.~ de la prevederile sale, precum și unele 
„excepții" în aplicarea legilor sportului nu au făcut 
altceva decît să creeze precedente dăunătoare însăsi 
vieții fotbalistice.

Pe viitor exigența și obiectivitatea forului de spe
cialitate trebuie să se manifeste egal, constant, echi
librat, astfel ca fiecare decizie a sa să se bucure 
de totalul respect al celor care activează în dome
niul fotbalului.

Pe primul plan rămîne și aspectul unei neîntre
rupte modernizări, a unei neîncetate perfecționări a 
întregului proces de instruire-antrenament, lege de 
bază a obținerii unor performanțe de nivel mondial.

In fine, una dintre preocupările principale ale 
tuturor celor din domeniul fotbalului trebuie să fie 
aceea a educării într-un înalt spirit patriotic, într-o 
ținută demnă și responsabilă în societate a micuților, 
foarte tinerilor sau tinerilor sportivi care s-au dedi
cat fotbalului. Nici nu poate fi conceput un sportiv 
al patriei noastre socialiste fără o asemenea edu
cație, fără* un asemenea profil moral-cetățenesc. Ar 
însemna că marea misiune a sportului — ca instru
ment de educație — nu s-a îndeplinit I

sectorul echipelor reprezen- 
acest evantai de activități,

i

DIVIZIEI
A

I
I

ACTUALITATI□
ARBITRUL MECIULUI ROMÂNIA — 

DANEMARCA
Partida România — Danemar

ca din preliminariile Campionatu
lui european, care se va disputa 
la 11 mai la București, 
condusă de o brigadă

Grecia, avîndu-1 la 
Zlatanos.

PRIMELE CERERI 
TRANSFERARE

au fost depuse la F.R.F. 
formele de transferare (cuprin- 
zînd și acordul scris al clubu
rilor de la care pleacă respectivii 
sportivi), pentru următorii jucă
tori : (oman (Steaua) pentru 
S.C. Bacău; S. Niculescu (F.C. Ar
geș) pentru Progresul Brăila ; 
Velicu (S.C. Bacău) pentru Unirea 
Tricolor București.

va fi 
de arbitri 
centru pe

DE’

AL CAPACI1 AȚII FIZICE
După cum se știe, jucătorii 

divizionari A au fost supuși re
cent, examenului Testului Cooper.

Acum, cu mai puțin de 2 săp
tămîni înaintea reluării activității 
oficiale, mai j 
28 februarie, 1 
mul eșalon 
găsi din nou 
F.R.F. pentru 
important test: 
tate mixtă, 4 X 200 de metri, în 
tempo de 30 secunde cu pauză de 
90 secunde între repetări. în e- 
sență, o probă intermediară în
tre fond și viteză, desfășurată în

precis între I 
fotbaliștii din 
divizionar se

20 și 
pri- 
vor 

în fața comisiilor 
trecerea unui alt 
proba de capaci-

lor etapei a
Lei feminine 

astfel :
lj048_ «si 21
1216— 826 28
1012— 946 25

980— 910 2J
885— 863 22
;’933— 904 21
'855— 871 21
927—1024 18

897—1037 18
741—1027 17
719— 924 13

I
I
I
I
I
I

UNIVERSITATEA CRAIOVA
ȘI-A ÎNCHEIAT TURNEUL ÎN BRAZILIA
• in ultimul joc, 1-0 cu Portuguesa Santista

tempo de 3/4 care poate fi pro
gramată
dințe de antrenament (de prefe
rință la începutul acestora, după 
încălzire). Mai puțin dificilă. în 
ceea ce privește efortul fizic si 
de voință, decît testul Cooper, 
proba de capacitate mixtă repre
zintă, totuși, un mijloc deosebit 
de util pentru verificarea actu
alului stadiu de pregătire indivi
duală. Un motiv în plus pentru 
ca antrenorii și jucătorii noștri 
fruntași să dovedească, și cu a- 
cest_ prilej, calitatea acumulărilor 
dobîndite pe parcursul perioadei 
de iarnă. Ca să nu mai insistăm 
asupra obligativității îndeplinirii 
unor astfel de norme, lucru care 
condiționează însăși participarea 
jucătorilor în meciurile oficiale 
din viitorul sezon de primăvară.

, peste cîteva zile divi- 
noastre A se vor 

unui nou examen

în cadrul oricăror șe-

ta română 
în urmă- 

l>a, Geor- 
ac, Nicu- 

[ Oczelak, 
It (Steaua), 
[Timișoara), 
[Antrenori : 
IColibaba ;

I
I
I
I

RIO DE JANEIRO 17 — (Cores
pondentul Agerpres, Valentin Pău- 
nescu, transmite) : Echipa 
bal Universitatea Craiova „ ... 
cheiat turneul întreprins în Bra
zilia, printr-o aplaudată __..... ..
obținută cu scorul de 1—0 (1—0) 
în meciul susținut la Santos, cu 
formația Portuguesa Santista. Fot
baliștii români, care au avut o 
evoluție bună în această partidă, 
au dominat majoritatea timpului, 
golul victoriei fiind înscris de 
Bălăci în minutul 10. Gazdele au 
încercat să schimbe soarta parti
dei în repriza a doua, cînd au a- 
tacat de multe ori periculos, dar 
apărarea craioveană a fost tot 
timpul la post, iar portarul Pur- 
caru s-a evidențiat prin cîteva 
plonjoane spectaculoase.

de fot- 
si-a în-

victorie

Intr-o apreciere de ansamblu a- 
supra întregului turneu, antreno
rul Constantin Cernăianu a decla
rat că în general echipa a dat sa
tisfacții, meciurile disputate în 
diferite regiuni braziliene au con
stituit o experiență prețioasă și 
au contribuit la întărirea legături
lor sportive între România și Bra
zilia. Oblemenco, autorul majori
tății golurilor echipei craiovene, 
Deselnicu, Boc, și apărătorii în 
general s-au remarcat printr-o 
comportare constantă în acest 
turneu. Universitatea Craiova 
mează să sosească miercuri 
București — via Paris.

ur
la

Așadar, 
zionarele 
în fața i 
O mare : 
și fixat 
comisiile 
mează a 
în dreptul probei de 4 x 200 me
tri. Iată și cîteva dintre acestea: 
Steagul roșu 20 februarie; F.C.M. 
Reșița și F.C. Argeș — 21 februa
rie ; Politehnica Timișoara — 24 
februarie ; Jiul — 25 februarie ; 
A.S.A. — 27 februarie... Sperăm 
ca la bilanțul general, datele obți
nute să indice o 
pregătire pe care, 
și competiția să o 
tr-o evoluție, în 
nivelul actualelor

găsi 
fizic, 

parte dintre echipe, s-au 
asupra datelor în care, 
stabilite de F.R.F., ur- 
înscrie cifrele realizate

bună stare de 
în continuare, 
confirme prin- 
ansamblu, 

exigențe.
la

de la Le- 
irian Slavic, 
neck și Oc- 

|ENȚ| la în- 
competiție

l>M de 
irian 
rneck 
ENȚl 

competiție 
tămînii tre- 
[e înotătorii 

A. Horvat, 
Slavic au 

, dar au 
a doua, 

iceste con-

tămînii tre-
•e înotătorii

A. Horvat,
Slavic au

fi
dar au

a doua.
iceste
tît de

con- 
rare,

SPE-DE
:u sprijinul 
ă in zilele

a.c. con- 
s pe schi-

Organiza- 
I competiție 
nii balneo- 

trasee a 
1-9 km pen- 
băieți, cu 

Iși 700 m. 
puă etaoe. 
ului cumu-

PATINAJ N“TA 51 ?UM|-NiCA au avut loc Ia 
patinoarul ,,23 August" din Capitală în
trecerile contînd pentru faza municipală 
a campionatului republicant de patinaj 
artistic seniori. La băieți victoria a re
venit reprezentantului Școlii sportive nr. 2, 
Ion Mircea, iar la fete Doinei Mitricică 
(I.E.F.S.) lată clasamentele : Băieți — 
1. Ion Mircea 114,47 p, 2. Atanasie Bu- 
lete (Șc. sp. 2) 111,92 p, 3. Adrian Geor
gescu (Șc. 2) 98,22 p ; Fete - 1.
Doina MitricTcă 112,40 p, 2. Gabriela 
Voica (I.E.F.S.) 108,75 p, 3. Beatrice Huș- 
tiu (I.E.F.S.) 108,31 p.

RADIOTELEGRAFIE ^iul
CENTRAL din Capitală va _ 
pînd de vineri 21 februarie, cea 

ediție a concursului
“ “ ““ In cele trei

RA- 
DIOCLUBULUl 
găzdui, ince- 

de a 
V-a ediție a concursului internațional 
„Cupa Dunării*. In cele trei zile ale 
competiției se vor întrece la probele de 
regularitate, recepție viteză și transmitere 
viteză, radioamatori din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Iugoslavia, Polonia, R. D. 
Germană, Ungaria, 
România.

Uniunea Sovietică și

RUGBY

Iarna cea lungă a fotbalului 
nostru se apropie de sfîrșit. Pe 
nesimțite, am ajuns să ne des
partă o singură lună de pri
mul meci inter-țări al anului 
(Turcia — România) și încă una 
pînă la jocul-cheie al anului: 
Spania ■ 
acestea, 
impresia 
uri care 
ferm și să plonjeze, tinerește, 
spre primăvară. Această impre
sie este alimentată de caracte
rul improvizat al turneelor de, 
pregătire, în cadrul cărora 
Steaua a avut drept parteneri 
echipe de nivelul diviziei noas
tre secunde, Universitatea Cra
iova ne-a obligat să deschidem 
atlasul pentru a încerca să des
coperim unde se află Londrina 
sau celelalte orașe ale itine
rarului său, iar Dinamo a re
ușit... să nu mai găsească un 
loc de turneu, ceea ce a con
tribuit și la diluarea progra
mului său intern, vizibil afec
tat de așteptarea răspunsuri
lor din Spania sau din Italia.

Am citat numele acestor e- 
chipe nu pentru că ele ar oferi 
un exemplu izolat — „U“ Cluj- 
Napoca, de pildă, s-a consu
mat în transbordări cu autobu
zul, pe șosele înzăpezite, în... 
Siria — ci pentru că ele repre
zintă, de fapt, echipa națională 
a primăverii '75.

Trebuie să admitem că, în 
momentul de față, la numai o 
lună de la meciul cu Turcia, 
pregătirea „tricolorilor" nu pa
re bine ordonată, și asta nu 
numai prin prisma rezultatelor, 
cenușii fără excepție. Ceea ce 
apare în prim-plan este absen
ța unui program bine întocmit, 
în limitele accesibilului și po
sibilului. Se simte prezența im
provizației în multe din acțiu
nile echipelor noastre și mai

- România. Cu 
fotbalul nostru 
unui săritor pe 
ezită să ia un

toate 
lasă 

schi- 
start

ales ale celor fruntașe, 
startul pregătirilor, Steaua 
ta pe 8 jocuri de pregătire în 
străinătate. In cele din urmă, 
ea și-a înjumătățit progra- 
mul, fapt care a influențat, 
probabil, cota de interes a e- 
chipei și a determinat acea ne- j? 
așteptată înfringere în fața u- 
nei combinate libaneze. La star- 
tul pregătirilor, Dinamo avea 
perspectiva unui turneu in Spa- 
nia și rezerva unui turneu în 
Italia. Din păcate, nici una din îs 
aceste țări, care ar fi putut sȘ 
testa cu rigoare resursele unei îs 
echipe de internaționali, nu și-a 
putut îndeplini calitatea de îs 
gazdă, in sfîrșit, turneul bra- î| 
zilian al echipei craiovene ri- îs 
dică și el un mare semn de în- 
trebare, deoarece denumirile îs 
întîlnite sînt mult mai puțin îj 
cunoscute decît cele care au îs 
dat replica echipelor românești î| 
în ultimii ani.

T ÎSloate acestea se întîmplă sS 
într-o perioadă în care țara sî 
noastră a fost vizitată de două îs 
echipe de talie internaționa'ă (s 
— Inter Bratislava și Gornik îs 
Zabrze — ale căror vîrfuri de (s 
atac, Szarmach și Petras, care îs 
au strălucit la Munchen sau la 
Guadalajara, au fost orientate îs 
spre Deva, în timp ce Dumitru. (5 
Dinu și Bălăci iși încearcă pu- îs 
terile in compania unor adver- îs 
sari care nu spun nimic, chiar S; 
dacă meciul se joacă pe ma- 
Iul Amazoanelor. ■ șî

Fotbaliștii noștri și-au înde- îîs 
plinit norma de sprinturi oe S; 
zăpadă sau la ridicat haltere. ÎȘ 
De atunci, însă, ei nu fac de- Sî 
cît să irosească acumulările îs 
celei mai dure perioade a anu- 
lui. E momentul să închidem îs 
acest robinet. Cît mai e timp I sj

La
con-

loan CH1R1LA

DOUĂ VICTORII SI O
JUNIORILOR

ÎNFRINGERE, BILANȚUL
ÎN TURCIA

Aseară s-a 
selecționata 
noastre care a efectuat săptămîna 
trecută un turneu în Turcia. Două 
dintre cele trei partide susținute 
în compania reprezentativei si-

înapoiat în Capitală 
de juniori a tării

milare a Turciei s-au încheiat cu 
victorii ale echipei noastre : 1—0, 
la 12 februarie ,și 2—0, la 14 fe
bruarie, iar cea de a treia, dispu
tată la 16 februarie, a fost pier
dută la limită, cu 1—0.

MECIURI
• F. C MAGDEBURG — F. C. 

ARGEȘ 0—0. Duminică seara echi
pa F. C. 
țară după 
trei jocuri 
pe durata 
Republica 
In ultimul .
în compania lui F. C. Magdeburg 
— cîștigătoarea de anul trecut a 
Cupei cupelor și lideră de toamnă 
al campionatului — piteștenii au 
realizat un scor egal, 0—0. Acest 
meci cu echipa lui Pomerenke, 
Hoffmann, Tyll și Sparwasser a 
fost de un bun nivel tehnic, pres
tația argeșenilor fiind net superi
oară precedentelor două jocuri 
(0—2 cu Chemie Halle și 0—3 cu 
Chemie Leipzig). Antrenorul Hala- 
gian a folosit formația i Stan — 
Zamfir, Olteanu, Cirstea, Ivan — 
Mustățea, M. Popescu — Troi, Ra
du II, Dobrin, Jercan.

Argeș s-a reîntors în 
efectuarea turneului de 
de pregătire susținute 

a numai cinci zile în 
Democrată Germană, 
meci, disputat sîmbătă

STAREA TERENURILOR, CONDIȚIE IMPORTANTA

AMICALE
• ..POLI" TIMIȘOARA A SUS

ȚINUT AL DOILEA MECI ÎN IU
GOSLAVIA în continuarea turne
ului pe care îl susține în Iugosla
via, echipa Politehnica Timișoara 
a întîlnit duminică, la Titograd, 
formația locală Buducnost, lider în 
divizia secundă. Partida s-a termi
nat la egalitate : 0—0. în ultimul 
joc al turneului, studenții timișo
reni vor întîlni echipa Rodnicki 
Kragujevac din prima div’zie

• C.S. TlRGOVIȘTE — MINIOR 
PERNIK 0—0. Duminică s-a dispu
tat la Tîrgoviște întîlnirea amicală 
internațională dintre echipa loca
lă și formația Minior Pernik_care 
activează în prima divizie a cam
pionatului bulgar. Partida a sa
tisfăcut, fiind presărată cu multe 
faze spectaculoase desfășurate la 
ambele porți. In mod special a 
ieșit în evidență comportarea 
foarte bună a jucătorilor din apă
rare. Datorită acestui fapt partida 
a luat sfîrșit cu un scor alb. (M. 
Avanu — coresp.).

PENTRU CALITATEA JOCURILOR
• Mîine se dispută alte meciuri 

amicale cu caracter de verificare. 
Iată programul :

PITEȘTI: F.C. Argeș — Minior 
Pernik (stadionul 1 Mai, ora 15,30)

BUCUREȘTI: Progresul — Glo
ria Buzău (stadionul Progresul, 
ora 15,30)mingii in aut. Un alt amănunt, de 

loc de neglijat, care trebuie să stea 
in atenția fiecărei administrații de 
stadion se referă la procurarea din 
timp a unei cantități suficiente 
de zgură roșie, foarte indicată 
pentru trasarea tușelor in eventua
litatea in care cimpul de joc este 
acoperit cu un strat subțire de 
zăpadă.

Perioada pregătitoare de iarnă 
ne-a arătat o dorință comună a 
tuturor echipelor de a-și desfă
șura antrenamentele cu maximum 
de intensitate, toți jucătorii, anga- 
jindu-se susținut la efort. Se în
trevăd, deci, premisele unor jocuri 
de bun nivel, de mare angaja
ment fizic, chiar din primele eta
pe. Pentru ca întîlnirUe să atin
gă însă o cotă ridicată calitativ, 
trebuie neapărat ca stadioanele să 
devină gazde primitoare. Așadar, 
trebuie făcut totul ca, la 2 mar
tie, indiferent de starea vremii, 
fiecare întîlnire să beneficieze de 
terenuri atent întreținute și îngri
jite, condiție esențială pentru, un 
start reușit al returului campio
natului.

darii stadioanelor trebuie să acor
de o deosebită atenție îngrijirii 
terenurilor. Tasarea suprafeței de 
joc in scopul nivelării ei trebuie 
făcută de mai multe ori, mai ales, 
in săptămâna premergătoare primei 
etape din retur. Ne gindim, in 
primul rind, la terenul din Petro
șani care, deși supus deseori re- 
gazonării, nu are un drenaj co
respunzător, ceea ce face ca el 
să se mențină umed devenind nu 
de puține ori chiar desfundat. O 
altă măsură este legată de mena
jarea, pe cit posibil, a spațiului 
din imediata vecinătate a celor 
două porți care, după cum se știe, 
este foarte mult solicitat. Este 
indicat ca, in această zonă, să fie 
presărat un strat de rumeguș care 
poate absoarbe apa și, astfel, va 
oferi portarilor o mai mare sta
bilitate. In cazurile in care tere
nurile vor fi acoperite cu zăpadă, 
aceasta trebuie îndepărtată de ur
gentă cu mijloacele existente și 
depusă in jurul suprafeței de joc 
la o distanță de minimum doi 
metri de la tușă pentru ca. atit 
arbitrii de linie cit și spectatorii 
să poată aprecia exact ieșirea

Aproape cu regularitate, în ulti
mii ani, primăvara fotbalistică aș
teptată cu atît interes de iubitorii 
jocului cu balonul rotund ne-a 
adus surpriza neplăcută a unor 
condiții atmosferice neprielnice, 
ceea ce a făcut ca primele etape 
ale returului să se desfășoare pe 
terenuri înghețate sau chiar aco
perite cu zăpadă.

Iată că după aproape două luni, 
foarte blinde, în care condițiile de 
pregătire au fost favorabile tutu
ror echipelor divizionare acum, cu 
mai puțin de două săptămîni îna
intea 
iarna 
ce 
se 
de 
ta 
pe

deschiderii sezonului oficial, 
și-a intrat în drepturi, ceea 
face să credem că „tradiția" 
menține și în acest început 
și că, la 2 martie, vom asis-

L0I0-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ:

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 12 FEBRUARIE 

1975
Extragerea I : categoria a 2-a i 

1 variantă 25% a 50 000 Iei ; a 
3-a 1 10,10 a 6 345 lei ; a 4-a : 53,85 
a 1 190 lei ; a 5-a i 73,95 a 867 Iei; 
a 6-a i 3 460,15 a 40 lei.

Report categoria 1 : 680 742 lei, 
report categoria 2 i 14 084 lei.

Extragerea a Il-a : categoria 
A > 1 variantă 10% a 50 000 lei ; 
B ! 7,45 a 9 652 lei ; C : 45,25 a 
1 589 lei ; D : 1, 858,45 a 60 lei ; E : 
109,80 a 200 lei; F: 2 436.15 a 40 
lei.

Report categoria A: 664 738 lei.
Câștigurile, de 50 000 lei, au re

venit Iui Torol? Egon din Timi
șoara și Mohăcsek Akos din To- 
plița-Harghita.

ne
va 
an 
din nou la jocuri desfășurate 
terenuri grele. Previziunile me

teorologice anticipează o aseme
nea stare de lucruri, situație in 
care echipele vor fi obligate să-și 
dispute șansele în condiții dificile, 
care vor necesita o mare risipă 
de energie din partea jucătorilor.

Pentru ca totuși partidele să nu 
aibă mult de suferit, ce măsuri 
trebuie luate ? Mai iutii, gospo-

PREGĂTIRI- 
le foc în 
apropiatul 

F.I.R.A.,

IN 
LOR

vederea participării 
campionat european de juniori 
cei mai tineri rugbyști ai noștri și-au con
tinuat verificările. Duminică dimineața, ei 
au jucat cu divizionarele A Steaua și 
Constructorul Buzău. Următorul meci de 
verificare va avea loc v’neri după-amîa- 
zn. la Snaqov. cînd lotul de juniori lăr- 
qit (echine bucures’e^e x orovinciale) va 
întîlni divizionara A Rapid.

CADRUL 
pe care 
lor la

Gheorghe NERTEA



ÎN ÎNTRECEREA CU ECHIPA R. F. G. PENTRU CALIFICARE ÎN C. M

NOASTRE POT Șl TREBUIE
SĂPTĂMINA VIITOARE ÎN CAPITALĂ

UN MARE TURNEU INTERNAȚIONAL DE HOCHEI
Duminică, în Sala sporturilor din 

Pitești, reprezentativa feminină 
de handbal a României a debutat 
în „campania ’75“ care trebuie 
să-i asigure, în luna decembrie, 
calificarea pentru J.O. de la Mont
real. Ea a cîștigat prima manșă a 
dublei întîlniri cu selecționata 
R. F. Germania (16—11) și se va 
strădui să-și fructifice avantajul în 
partida retur (16 martie, la Min
den). Obținînd calificarea la C.M., 
echipa pregătită și condusă de 
antrenorii Constantin Popescu și 
Dan Bălășescu face primul pas 
spre realizarea obiectivului aces
tei importante campanii a handba
lului nostru feminin.

Fără discuție, primul succes — 
realizat pe teren propriu — este 
meritat. El nu reflectă insă dife
rența reală de potențial tehnico- 
tactic dintre cele două partenere 
Formația României ar fi avut 
dreptul să încheie victorioasă la 
7—8 puncte (și chiar mai mult) 
meciul de duminică seară. Dacă 
n-a făcut-o, de vină este emoția 
care nu le-a părăsit pe sportivele 
noastre pînă în finalul partidei, 
forma slabă a portarilor îndeosebi, 
precum si a unora dintre jucătoa
rele de cîmp. Lidia Stan și Elisa- 
beta Ionescu (aceasta în puținul 
timp cît a fost în teren) s-au do
vedit neinspirate, primind goluri 
pa,-abile. O prestație sub așteptări 
a avut Maria Boși, dar și alte co
lege ale sale. Este și motivul pen
tru care antrenorul Constantin 
l’ i- escu a efectuat numeroase 
schimbări. Sîntem siguri că, dacă 
ar fi avut dreptul, le-ar fi adus 
in teren și pe celelalte patru com
ponente ale lotului. . In general, 
nici unul dintre compartimente 
n-a evoluat slab, dar adevărul este 
că nici unul n-a strălucit. Sînt 
niște cîștiguri categorice (forța li
niei de la 9 m), dar se cere ca 
ștacheta nivelului evoluției să fie 
ridicată la ambele linii, precum și 
în jocul defensiv. De asemenea, 
ritmul trebuie amplificat în unele 
momente pentru a facilita pătrun
deri sau angajări ale pivoților, 
contraatacul se impune a fi mai 
intens folosit, ca și jocul la inter
cepție de altfel. Pînă la întîlnirea 
retur mai sînt, însă, 4 săptămîni, 
timp suficient pentru ca echipa

SĂ-SI IMPUNĂ VALOAREA

Primind o excelentă pasă de la Simona Arghir, Doina Cojocaru s-a 
aflat intr-o situație ideală de gol 

meciul România — R.F.G.
pe care

w

(Urinare din pag. 1)

naționale ale României, Ia Plo
iești. și a fost învinsă de două 
ori de Maria ztlexandru > cu 2—1 
în meciul pe echipe, și cu 3—2 în 
semifinalele turneului individual. 
Atunci, Maria a jucat dublu cu 
Hamada, partenera ei de la C.M. 
din 1973 de la Sarajevo, dar re
tragerea acesteia a deschis pers
pectiva unui cuplu cu Shoko. După 
cum se vede, afinitatea celor două 
jucătoare a suplinii presupusa o- 
mogenitate a altor jucătoare care 
evoluează de mult timp împreună.

Să mai notăm că imediat după 
festivitatea de premiere — care 
a avut loc duminică, și a fost 
făcută de Roy Evans, președintele 
Federației Internaționale — Maria 
Alexandru a primit o telegramă 
de felicitare de la Tokio din 
tea fostei coechipiere, Miho 
mada...

Succesul cuplului Măriei 
xandru, Shoko Takahashi a
nit un deosebit ecou în cercurile 
specialiștilor, toată lumea avînd 
cuvinte elogioase la adresa ro
mâncei, care, în acest campionat 
al surprizelor este singura cam
pioană a precedentei ediții care 
reușește să-și păstreze titlul. „A- 
cest al treilea titlu mondial mă 
bucură mai mult decît primele 
două. A fost greu. De la începutul 
competiției am avut meciuri di
ficile. tn „sferturi", Grofova și 
Ridlova au condus cu 2—0 la se
turi și 12—7 în al treilea. Nu cre
deam să mai remontăm. Pînă Ia 
urmă totul a ieșit foarte bine" — 
declara Maria imediat după fi-

par- 
Ha-

Ale- 
stîr-

PETRU KUKI FINALIST
AL TURNEULUI DE FLORETA

DE LA LENINGRAD
LENINGRAD, 17 (Agerpres). — 

Concursul internațional masculin 
de floretă desfășurat la Lenin
grad a fost cîștigat de scrimerul 
sovietic Vasili Ștankovicl, care a 
realizat în turneul final 4 victo
rii. Pe locurile următoare s-au 
clasat Lajos Somogyi (Ungaria), 
Viktor Putiatin și Serghei Isakov 
(ambii U.R.S.S.) — cite 3 victorii, 
Vladimir Denisov _ (U.R S.S.) șr 
Petru Kuki (România) — cite o 
victorie. La întreceri au luat parte 
108 floretiști din 10 țări.

La start: reprezentativele Poloniei și Elveției, selecționata olimpică 
a Cehoslovaciei și echipa Avtomobilist Sverdlovsk 

șiîncepînd de marți 25 februarie 
și pînă duminică 2 martie, pati
noarul din parcul sportiv „23 
August" din Capitală va fi gazda 
unei mari competiții internațio
nale; dotate cu 
române 
acestui 
anunțat 
dutabile 
primul 
Poloniei 
rile t . 
mondial, de

„Cupa Federației 
de hochei". La întrecerile 
tradițional turneu și-au 
participarea, cîteva re- 
formații. Este vorba, în 
rînd, de reprezentativa 
participantă la întrece- 

grupei A a campionatului 
’ J ! formațiile Elveției

României, componente ale gru
pei B la C.M. Pentru fiecare din
tre acestea competiția de la 
București constituie un bun pri
lej de verificare înaintea startu
lui la campionatul mondial.

Alături de aceste reprezenta
tive naționale vor mai fi pre
zente. în Capitală, selecționata o- 
limpică a Cehoslovaciei (sub 23 
de ani) și redutabila formație de 
club din Uniunea Sovietică. Av- 
tomobilist Sverdlovsk.

HOCHEIȘTII ROMÂNI APLAUDAȚI
IN UNGARIA

să-și îmbunătățească simțitor for
ma sportivă._

Echipa 
mai ales 
tic, mai 
așteptat. 
Vick au . 
la maximum unele atu-uri, să țină 
balonul fără a fi sancționate (o 
singură dată au pierdut mingea 
pentru „joc pasiv"). In defensivă 
se apără în general corect <o sin
gură eliminare de două minute) 
folosind calitățile atletice, ale ju
cătoarelor, mobilitatea pentru a 
contracara acțiunile adversarelor.

în mod normal, calificarea echi
pei României la C.M. trebuie să 
fie o certitudine. Dar, se impune 
ca antrenorii și handbalistele noas
tre să considere că marea șansă 
pe care o au poate fi materializată 
numai în condițiile în care vor 
juca la nivelul real al valorii lor,

a fructificat-o. Fază din 
Foto : Dragoș NEAGU

a putea impune tabelei de 
decalajul existent între ele

R.F. Germania a fost, 
din punct de vedere tac- 
valoroasă decît ne-am fi 
Handbalistele Iui Werner 
nerv, știu să-și valorifice

pentru 
marcaj 
și adversare. Echipa are nevoie și 
de personalitatea unor jucătoare. 
Simona Arghir, Doina Cojocaru, 
Doina Furcoi, Rozalia Șoș, Cristina 
Petrovici, Lidia Stan, Maria Boși 
— pot și trebuie să formeze o e- 
chipă, dar au datoria să-și impu
nă valoarea creînd și finalizînd, 
găsind pe loc soluții, impunîndu-se 
individual și colectiv adversarului. 
Toate acestea nu trebuie să ră- 
mînă deziderate. Dacă nu acum, 
în calificări, în mod sigur la 
„mondiale" și la J.O. vor deveni 
o condiție sine oua non a succe
sului.

Hristache NAUM

BUDAPESTA, 17 (prin telex). — 
Cele două partide pe care hocheiș- 
tii români le-au susținut la sflrși- 
tul săptămînii trecute, la Buda
pesta și Dunaujvâros, în compania 
reprezentativei Ungariei, au stîr- 
nit un interes deosebit în rîndu- 
rile amatorilor de sport, prileju
ind în același timp unele intere
sante constatări cu privire la sta
diul de pregătire al ambelor for
mații. Românii, care au cîștigat 
ambele partide, s-au arătat supe
riori în ceea ce privește viteza și 
tehnica de joc. De asemenea, ei 
au arătat o bună pregătire fizică, 
fapt probat prin aceea că atît în 
primul meci, cît și în cel de al 
doilea, ei au dominat net în repri
zele a doua și a treia. Scorurile 
pe reprize sînt de altfel conclu
dente : 6—5 (1—3, 3.—2, 2—0) și 6—3 
(2—2, 1—0, 3—1) în favoarea echi
pei României.

O bună impresie, 
mână, a lăsat linia de atac alcă
tuită din Costea — Tureanu — 
Axinte, nu numai prin viteza ac-

țiunilor sale, ci și prin subtili
tatea combinațiilor tehnice. Este 
de menționat că în echipa ro
mână au evoluat foarte mulți 
jucători tineri, care au confirmat 
speranțele : Pisaru, Justinian,
Antal, Gali, Vasile Huțanu etc. 

în general, partidele și-au atins 
scopul dorit. Dacă primul meci nu 
a fost atît de spectaculos, deoare
ce s-au înregistrat numeroase eli
minări, cel de al doilea meci, de 
la Dunaujvâros (primul joc in
ternațional de hochei inter-țări 
disputat în provincie), a corespuns 
din toate punctele de vedere, fiind 
aplaudat la scenă deschisă.

LASZLO NISZKACS
„Nepsport" — Budapesta

o

în echipa ro-
LA SALISBURY

F. I. D. E. A DECIS

nală numeroșilor ziariști care 
asaltau.

Spuneam mai sus că ediția de 
la Calcutta a C.M. s-a desfășu
rat sub semnul surprizelor. Echi
pele R. P. Chineze au cîștigat 
cele două titluri, dar la indivi
dual nici Si En-tin, nici Hu Iu-lan 
(campioni la Sarajevo) și nici alți 
compatrioți ai lor nu au reușit 
performanța supremă. La simplu 
femei a cîștigat jucătoarea de 18 
ani din R.P.D. Coreeană Yun Sun 
Kim, debutantă la campionatele 
lumii, iar la masculin maghiarul 
Istvan Jonyer (din 1953, de cînd 
Ferenc Sido cucerea titlul mon
dial la simplu, la București, un 
singur european, Stellan Bengtsson, 
în 1971, la Nagoya, a mai reușit 
această performanță). Finala de 
simplu masculin s-a disputat între 
doi europeni, cea de dublu între 
două perechi de pe continentul 
nostru, la dublu mixt la fel.

Europenii s-au acomodat, după 
cum se vede, cu stilul de joc al 
asiaticilor și, poate că ceea ce pă
rea la prima vedere surpriză, nu 
este, la urma urmei decît o schim
bare a ierarhiei valorice. Vom re
veni, în viitor, asupra acestui 
subiect.

întrucît campionul mondial de 
șah Robert Fischer (S.U.A.) și 
șalangerul său oficial Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.), nu au căzut 
de acord asupra locului de des
fășurare a meciului pentru titlul 
suprem, orașul gazdă al întrecerii 
a fost hotărît, potrivit regula-

Federația in-mentului, de către 
ternațională.

Din Amsterdam 
F.I.D.E. a acordat 
capitalei Filipinelor, 
nila. Potrivit 
meciul va trebui să înceapă nu 
mai tîrziu de 1 iunie 1975.

că
sa

Ma-

se anunță 
preferința 

orașul 
aceleiași decizii,

TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI
DOMINA SEZONUL INTERNAȚIONAL DE RUGBY

dreptul (apreciem noi) să se mă
soare cu iluștrii actori pe care 
i-am putut admira mai des în ulti
mul timp pe micile noastre ecra
ne. Dar să revenim la Turneu...

Pînă acum, cel mai complet XV 
ni s-a părut a fi cel al Țării Ga
lilor, care nu întîmplător conduce 
și în clasament. Două victorii în 
tot atîtea partide au și făcut din 
formația lui Mervyn Davies marea 
favorită a actualei ediții. Galezii 
s-au dus la Paris pentru a înge- 
nunchla Franța, la ea acasă (lucru 
relativ greu de realizat, mai ales 
în ultimii ani), făcînd chiar scor : 
25—20 !. Sîmbătă ei au reconfirmat 
succesul, ridiculizînd în celebrul 
lor „templu" de la Arms 
formația Angliei, care de

An de an, de aproape un secol, 
sezonul internațional de rugby din 
Europa este dominat de 
foarte prestigios Turneu al 
cinci nițiuni ..Turneul1 se desfă
șoară într-un sezon aspru — iarna 
— poate și spre a demonstra că 
rugbyului, prin excelență sport al 
bărbăției, nici un obstacol nu i 
se pare insurmontabil.

Turneul '75 este în plină desfă
șurare. El a intrat în a doua sa 
jumătate. Cu ajutorul televiziunii, 
a cărei'excelentă inițiativă o sa
lutăm, am luat și noi contact cu 
rugbyul de mare performanță și 
excelent spectacol, puțind apre
cia, o dată mai mult, că rugbyștii 
români se află pe drumul cel bun. 
valoarea lor recunoscută dîndu-le

acest 
i dur

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
ANGLIA. în 16-imile Cupei An

gliei, Leeds United a dispus greu 
de echipa amatoare Wimbledon cu 
1—0, grație unui autogol 1 Meciul 
a fost urmărit de 45 000 de specta
tori 1 Leeds va întîlni pe Derby 
County, Everton pe Nottingham, 
Arsenal pe Leicester.

PORTUGALIA (etapa a 22-a) ! 
F.C. Porto — Benfica Lisabona 
0—3 ; Sporting Lisabona — Unio 
Tomar 3—0 ; Olhanense — Vitoria 
Setubal 1—1. Clasament ! 1. Ben
fica — 36 p ; 2. Sporting — 33 p ; 
3. F.C Porto — 32 p.

FRANȚA (etapa a 27-a) : An-

gers — Nîmes 2—0 ; Rennes - 
Nantes 0—0; Lyon — Marsilia 0—1 
Strasbourg — St. Etienne 
Reims — Troyes 3—0; Metz— Bor
deaux 3—3; Nisa —Monaco 2—3; 
Lille — Lens 1—1. Clasament: 1. St. 
Etienne — 40 p; 2. Bastia — 34 p 
(două meciuri mai puțin disputate); 
3. Reims — 33 p.

SPANIA (etapa a 20-a) : Real 
Madrid — Salamanca 1—0 ; Zara
goza — Hercules 2—2 ; Atletico 
Bilbao — Valencia 1—1 ; C.F. Bar
celona — Gijon 1—1. Clasament: 
1. Real Madrid — 31 p ; 2 Zara
goza — 24 p ; 3. Betis — 23 p.

0—0;

DE PRETUTINDENI

Stadionul San Siro din 
Milano a fost suspendat pe două 
etape, ca urmare a incidentelor 
produse aici la sfîrșitul meciului 
Milan — Juventus. Comisia de 
disciplină a federației italiene de 
fotbal a aplicat, totodată, o amen
dă de 200 000 lire echipei A.C. Mi
lan.

• Echipa poloneză Stal Mielec, 
aflată în turneu în Argentina, a 
jucat la San Martin cu formația

locală Atletico. Fotbaliștii argen
tinieni au repurtat victoria cu 
4—0 (2—0).

• Miercuri, 19 februarie, sînt pro
gramate două întîlniri internațio
nale amicale de fotbal. La Floren
ța se va disputa meciul dintre 
reprezentativele Italiei și Norve
giei, iar selecționata Poloniei va 
susține un joc de verificare la 
Salonic, în compania formației lo
cale PAOK.

Park 
________ __ =__ _ vreo 
cîțiva ani pare a fi părăsit prim- 
planul competiției, din lipsă de 
jucători de mare clasă. Galezii, 
în schimb, cu un mijlocaș de talia 
lui Gareth Edwards și un fundaș 
abil precum John Williams, cu 
înaintași conduși cu brio de Mer- 
vyn Davies au învins „la mînă" 
(20—4), lăsînd chiar impresia că 
nu și-au etalat toate atu-urile. Pe 
locul secund în lista favoriților, cu
noștința noastră mai veche/Fran
ța. Cu o echipă întinerită (Astre, 
un „derni" excepțional, Guilbert, 
Rives, înaintaș aflat printre în
vinșii de la București din fața ce
lor '„sub 23 de ani". Taffary, Pa
ries, un mai vechi internațional, și 
Cholley), Franța și-a demonstrat 
marile ambiții, obținînd două suc
cese, dintre care cel de la Londra, 
de ~ acum două săptămîni, a fost 
de-a dreptul magnific. D. C.

Iată și clasamentul, înaintea ul
timelor două etape :

1. Tara Galilor
2. Franța
3. Scoția
4. Irlanda
5. Anglia

2
3
2
2
3

2
2
1
1
0

O 
o 
o 
o 
o

o
1
1
1
3

45:14 
47:54
29:23
2.7:29
33:59

4
4

2
0

Irlanda —
Țara Galilor

Ir-
(15

Viitoarele etape : 
Franța și Scoția - 
(1 martie) ; Țara Galilor - 
landa și Anglia — Scoția 
martie).

Campionatele internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale S.U.A. 
s-au încheiat la Salisbury (Ma
ryland) cu succesul scontat al a- 
mericanului Jimmy Connors, care 
cîștigă pentru a treia oară con
secutiv acest turneu. ; 
Connors l-a învins în cinci 
turi, cu 5—7, 7—5, 6—1, 3—6, 6—0, 
pe tînărul său compatriot Vitas 
Gerulaitis, care a opus o dîrză 
rezistență, confirmînd ascensiunea 
sa marcată.

Proba de dublu a fost cîștigată 
de perechea Ilie Năstase (Româ
nia) — Jimmy Connors (S.U.A.), 
învingătoare cu 7—6, 6—2 în fi
nala disputată în compania cu
plului Jan Nodes (Cehoslovacia) 
— Roger Taylor (Anglia).

în trecutele ediții, Ilie Năsta
se a deținut titlul la simplu în 
1970 și 1971, iar în 1971 la dublu, 
împreună cu Ion Țiriac.

In finală
se-

• PE SCURT •
ATLETISM • La Stuttgart, Gtinter 

Lohre — 5,30 m la prăjină ; Falko 
Geiger — 21.4 pe 200 m ; Dieter
Gebhard 7,7 pe 60 m g e La San 
Diego : 1 milă (1609 m) femei : Fran- 
cie Larrieu * ;
performanță mondială pe teren aco
perit) — pe 1 500 m Larrieu a aler
gat 4 : 09,9 — record mondial de sa
lă : înălțime (f) : Joni Huntley — 
1,88 m (record al S.U.A. egalat) ; în 
întrecerile masculine — 1 500 m :
Filbert Bayi (Tanzania) — 3:56.4, 
John Walker (Noua Zeelandă) 3 : 56.9, 
Rick Wohlhuter (S.U.A.) 3 : 53,4 ; 60 
varzi : Don Quarrie (Jamaica) .— 
5,9, Steve Williams (S.U.A.) 6.0 : lun
gime : Arnie Robinson (S.U.A.) 7,97 m.

NATAȚIE m Concurs international 
la Paris • 200 m delfin (m) : Brink- 
ley (Angl) 2:03,40 : (f) : A. K.
Leucht (R.D.G.) 2 : 16,63 : 200 m sna- 
te (m) : B. Patterson (S.U.A.) 
2:02.58: 1 500 m (m) : T. Shaw (S.U.A.) 
15:32.46 ; 800 m ”
WOOd (S.U.A.) 
ratonul nautic de
a revenit
Plit (32 km în 12 h 45). L-au urmat: 
Rashad (R. A. Egipt) și Dixon (Angl).

SCHI a Campionatele R.F.G., 
Oberstaufen, slalom uriaș 
Ingemar Stenmark (Sued), 
ten Jacobsen (Sued.), 3. 
Neureuther (R.F.G.) : (f) :

m ;

4 : 29,0 (cea mai bună

B.

Green- 
Ma-

(f) H.
8:46,22.
la Mar clei Plata 

argentinianului Claudio

la 
(m) : 1.
2. Tors- 
Christian 

___ ___  . , 1. Irene 
Eppîe și 2. Christa Zechmeister (am
bele R.F.G.) ^Campionatele Elveției, 
la Diablerettes : coborîre (m) : 1.
Philippe Roux, 2. Walter Vesti ; (f) : 
1. Bernadette Zurbriggen.

SCRIMA « Trofeul Mona) (spadă) 
la Paris : 1. Hans Jana (R.F.G.) 4 v 
(d b), 2. Gorna Malkar (Sued.) 4 v 
(d b), 3. Marcello Bertinetti (It.j 3 v.

TENIS « Turneul W.T.C. de la 
Toronto a fost cîștigat de II. Solo
mon învingător cu C—4. 6—1 în fi
nala cu Stan Smith. La dublu : Stock- 
ton, Van Dillen — A șl V. Amritraj 
6—4. 5—7, 6—1.

HANDBAL • în preliminariile C.M. 
(f) la Sofia : Bulgaria — R. D. Ger
mană 12—20 (5—12) ; returul la 16 
martie, in R. D. Germană • Meciuri 
amicale masculine : Budapesta — 
Moscova 21—21 (12—13) ; Iugoslavia
— Italia (tineret) 18—10 (4—5).
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