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Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe țară se află pe masa 
de lucru a tuturor slujitorilor sportului. Factorii de 
răspundere din cluburi și secții pe ramură de sport, 
antrenorii și sportivii de performanță au studiat cu 
atenție Mesajul, au reținut aprecierile critice și indica
țiile concrete menite să ducă la consolidarea rezulta
telor bune, la redresarea sporturilor rămase în urmă.

h Dinamo: HOTĂRÎRt UNASIIMĂ DE A
IA ÎNTÂI» PRESTIGIULUI SPOHIIV

obișnuită, ieri, în sălile de 
din parcul „Dinamo". în

la obținerea de performanțe de valoare mondială in 
cît mai multe discipline sportive.

in acest spirit este abordată pregătirea pentru ma
rile confruntări sportive viitoare.

Scrisorile sosite la redacție și constatările reporte
rilor noștri în secțiile de performanță atestă puterni
cul ecou al Mesajului adresat mișcării sportive de con
ducătorul iubit al partidului și statului nostru.

de caiac-canoe. Aprecierile ne 
norează, dar în același timp ne 
obligă foarte mult. Sint sigur 
tinerii din secția de caiac-canoe 
de la Dinamo, și cei de la alte 
ramuri sportive sint hotărîți să-și 
sporească eforturile, să mun-

ducătorul iubit al
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Zi 
sport 
moderna sală de gimnastică s-au 
adunat sportivi de la multe ra
muri înaintea începerii antrena
mentelor, dinamoviștii bucureșteni 
au hotărît să facă încă o discuție 
pe marginea Mesaiului adresat de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
mișcării sportive. Dan Grecu, 
campionul mondial de gimnastică, 
participant la Conferința pe țară 
a mișcării sportive, este cel care 
subliniază cîteva paragrafe din 
Mesaj. Iau cuvîntul Aurelia Dobre, 
din lotul olimpic de gimnastică, 
Francisc și Stefan Făldi, campioni 
naționali la canoe-dublu, atletul 
Ion Zamfirache. antrenorul de 
gimnastică M. Bădulescu, boxerii 
Ion Gyo.-ffi, T. Dinu și alții.

Mesajul a fost dezbătut în plen, 
cu toți membrii clubului Dinamo, 
a început să fie discutat și pe 
secții, dar ei, sportivii, cei che
mați să ridice ștacheta calității în 
sportul românesc, se consultă, se 
stimulează, [ac proiecte optimiste, 
tinerești. „Eu. unul, vreau ca la 
Olimpiada de la Montreal — spune 
Dan Grecu la un moment dat — 
să fiu atît de bine pregătit îneît 
să ciștig medalia de aur. Și cred 
că Mesajul ne însuflețește pe toți 
cei din lumea gimnasticii să ri
dicăm această ramură de sport 
printre disciplinele care să ne a- 
ducă cil mai multe medalii, care 
să contribuie la întărirea presti
giului sportiv al României socia
liste !"

Unul din frații
ideea : „Printre ramurile eviden
țiate în Mesaj se numără și cea

Foldi continuă

(Continuare în pag. 2-3)

Campionul mondial Dan Grecu și colegii săi dinamoviști dezbat cu inte
res documentele Conferinței Foto : Vasile BAGEAC

La Tractorul Brașov: EFORTURI PENTRU OBȚINEREA
DE SUCCESE VALOROASE

Pe maestrul emerit al 
Gheorghe Ferariu, fost 
de bază al echipei naționale de

sportului 
jucător

SOSIREA DELEGAȚIEI SPORTIVILOR 
PARTICIPANT! LA

Aseară târziu, pe aeroportul O- 
topeni a sosit delegația sportivilor 
români care au participat la cam
pionatele mondiale de tenis de 
masă de la Calcutta. Oficialități, 
rude, prieteni, ziariști i-au întâm
pinat, oferindu-le flori. In cen
trul atenției s-a aflat maestra 
emerită a sportului Maria Alexan
dru, campioană mondială la dublu 
(alături de japoneza Shoko Ta
kahashi). La coborîrea din avion, 
ilustra sportivă ne-a declarat i 
„Sint fericită. închin succesul

C.M. DIN INDIA
meu importantului eveniment __
viața poporului nostru, ce va avea 
loc la 9 martie : alegerile de depu- 
tați pentru Marea Adunare Na
țională și pentru consiliile popu
lare".

din

volei, acum președintele clubu
lui sportiv Tractorul Brașov, 
participant la lucrările Conferin
ței pe țară a mișcării sportive, 
l-am întîlnit pe patinoarul din 
Poiana.

„Clubul brașovean — ne spune 
interlocutorul nostru — este ho- 
tărît să activeze în viitor în spi
ritul Mesajului adresat 
panților Ia Conferință de către 
secretarul general al partidului

pârtiei-

G. GRUIA — coresp. jud.

(Continuare în pag. 2-3)

TRĂGĂTORII ROMANI
AU PLECAT LA

C.E. DE LA LONDRA
Ieri a plecat la Londra dele

gația sportivilor români, care va 
participa la campionatele europene 
de tir la arme cu aer comprimat, 
ce se dispută în capitala Angliei 
In zilele de 22—23 februarie. Tră
gătorii noștri vor participa la pro
bele de pistol seniori (individual 
și echipe), senioare (individual) și 
pușcă juniori (individual și echipe). 
Echipa de pistol seniori este for
mată din Dan Iuga, Marcel 
Roșea, Corneliu Ion și Liviu Stan, 
iar cea de juniori și pușcași 
Dan Pantazi, Mircea Ilca și 
Olali. La pistol senioare ne 

^reprezenta Anișoara Matei.
trenorul lotului este Ștefan 
trcscu. Lotul este condus de 
Petre Cișmigiu, care va îndeplini 
și funcția de arbitru la C.E.

din 
Eva 

va 
An- 
Pe- 
ing.
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Tinerii sportivi ieșeni sint de
plin conștienți că tot ce au reali
zat pină acum în viață, împlinirea 
visurilor lor înaripate se datorează 
condițiilor create în societatea 
noastră socialistă, conducerii înțe
lepte a țării de către partid.

Acum, în preajma alegerilor de 
deputați de la 9 martie, sportivii 
ieșeni, și în special cei care vor 
vota pentru prima dată, au prile
jul să facă bilanțul activității lor, 
să năzuiască spre noi reușite.

Iată cîteva opinii exprimate...
IOAN BUCAN: „Cu emoție, dar 

și mindrie pentru viața tot mai 
luminoasă pe care o trăim astăzi, 
voi vota in ziua de 9 martie. Vo
tul meu va însemna o adeziune 
deplină la politica constructivă a 
partidului și statului nostru, pen
tru bunăstare și cultură, pentru 
progres și pace. Am absolvit școa
la profesională și acum sint mun
citor la Depoul C.F.R. și în timpul 
liber practic rugbyul. De curind. 
am promovat de la juniori în pri
ma echipă a Politehnicii, divizio
nară A. Este o mare încredere ce 
mi s-a acordat. Voi căuta să fiu 
la înălțimea acestei răspunderi, 
intr-o echipă in care au jucat 
sportivi de talia ing. Gheorghe 
Drobotă, vechi și apreciat interna
țional".

ADRIANA SURDU : „Voi vota 
cu toată inima la 9 martie pentru 
viața tot mai prosperă a poporu
lui nostru, cu încredere neclintită in 
cei care ne vor reprezenta in or
ganele conducerii de stat. Sint 
studentă la secția de educație fi
zică a Facultății de învățămint 
pedagogic și totodată atletă. Mă 
bucur 
studiu 
astfel 
miine

lificare și totodată să-mi îmbuna* 
lățesc recordurile in probele mele 
atletice favorite — cele de sprint". 

yASILE ȘUTA : „Votez cu sa
tisfacția de a-mi fi văzut împli
nite două mari obiective, acela 
de a urma cursurile Facultății de 
industrie ușoară, totodată de a fi 
ajuns in rindul scrimerilor frun- 
tași, în echipa divizionară A de 
sabie a Politehnicii. Stimulat de 
succesele înregistrate de patria , 
noastră, sub conducerea partidul 
lui, mă voi strădui să ajung un' 
bun inginer și totodată să-mi re-; 
văd realizat visul, acela de a pro- ' 
wopa Sn republican de sabie}:

meu de club}alături de colegul 
Dan Irimiciuc".

La 9 martie se 
pentru prima oară 
mulți alți sportivi _____ .
printre care baschetbalistul ___
Scutaru (student la Chimie indus
trială), atleta Olga Ciobotaru (stu
dentă Ia secția de educație fizică 
a Facultății de învățămint peda-r 
gagic), voleibalistele Geta Popes
cu și Nadia Hrumă, handbalistele 
Viorica Cojocăriță, Dorina Stama- 
tin și Viorica Nedelcu, judoka 
Dumitru Nichita (student la Elec
tronică), floretistul Ladislau liutf 
(student la Facultatea de indus
trie ușoară), fotbalistul Constantin 
Sofian (muncitor la Uzina meca
nică Nicolina).

Toți vor vota 1a 
mâți de dorința de 
realizarea mărețelor 
sate de Congresul 
partidului, care au

vor prezenta 
în fața urnelor 
fruntași ieșeni,

de condiții excelente de 
și de pregătire sportivă, 
că pot nădăjdui să devin 
o profesoară cu o bună ca-

9 martie ani- 
a contribui la 
obiective tra- 
al XI-lea al 
drept țel în

florirea României socialiste și îna
intarea ei spre comunism.

Tiberiu STAMA

ÎN PRIMA ETAPĂ A TURNEULUI

CAMPIONATULUI MASCULIN OE HANDBAL

MECIURI FRUMOASE,
GOLURI MULTE...

IAȘI. 19 (prin telefon). Așteptat 
eu mult interes, ultimul turneu 
de sală al campionatului masculin 
de handbal a debutat în Sala 
sporturilor din localitate prin 
jocuri frumoase, viu disputate, în
cheiate cu rezultate scontate. Nu
meroși spectatori au aplaudat bu
na evoluție a divizionarelor noas
tre A de handbal, care s-au între
cut cu dîrzenie, deschis, pentru a 
obține punctele puse în joc. Iată 
scurte relatări 
miercuri i

„U" Craiova 
16—23 (7—11). 
lăsat angrenați 
mul lent impus de adversarii lor. 
în această scurtă perioadă de 
timp, scorul s-a menținut egal t 
2—2 (min. 8). După aceea, supe
rioritatea tehnică și tactică a for
mației bucureștene și-a spus cu
vîntul, elevii antrenorului E. Tro- 
fin cîștigînd comod. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de 
Roșu și Mintiei cîte 5, Anton, Văr- 
gălui si Szabo cîte 3 pentru „U" 
București, Mihali (7), Coțofană și 
Cornea cîte 3 pentru „U“ Craiova. 
Au condus C. Drăgan și D. Gher- 
ghișan — Iași.

de la partidele de

— „U" București 
Bucureștenii s-au 

la început în rit-

C.S.U. Galați — CAROM 
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
(12—10). Un meci interesant 
mărit mai ales din punct de ve
dere al evoluției scorului. Apro
piate valoric, ambele echipe au 
mers „cap la cap" pînă în ultimul 
minut, cînd gălățenii, cu un plus 
de pregătire fizică și cu o ușoară 
superioritate în capacitatea de fi
nalizare, s-au detașat cu un sin
gur gol. Cei mai eficace : Spătaru 
(8), Neagu, Ilornea și Matei — 
cîte 3 pentru C.S.U., Badea (9), 
Blaj, Smerea și Bădău — cîte 3 
pentru CAROM. Au condus V. 
Pelenghian și D. Racoveanu —t 
București.

H.C. Minaur Baia Mare — In
dependența Sibiu 30—28 (17—12). 
Practicing un joc în viteză, eu 
contraatacuri fulgerătoare, băimă- 
renii și-au depășit adversarii 
net în prima repriză. După pauză’, 
ei au jucat mai lejer, permițînd 
sibienilor o spectaculoasă reveni
re în ultimele minute. Secvențele

Muni- 
20—19 

de or

D. D1ACONESCU — coresp.

„CUPA DE CRISTAL
O COMPETIȚIE ATLETICA DE ANVERGURA

Sala de atletism a comple
xului sportiv „23 August" din 
Capitală găzduiește, simbătă și 
duminică, întrecerile tradițio
nalei competiții internaționale 
dotată cu „Cupa de cristal". La 
ediția din acest an a con
cursului, care precede cu două 
săptămîni campionatele euro
pene indoor de la Katowice, 
au fost invitați sportivi din 
mai multe țări de pe conti
nent Au confirmat participa
rea atleților lor federațiile de 
specialitate din șapte țări i 
Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, Danemarca, Grecia, Iugo
slavia și Uniunea Sovietică. 
Atleților de peste hotare li se 
vor adăuga și cîțiva dintre cei 
mai valoroși 
Pentru 
sfîrșitul 
desigur, 
rificare 
telor de

Printre concurenții anunțați 
a evolua sub cupola sălii bucu-

atleți români, 
toți, întrecerile de la 
săptâmînii constituie, 
un bun prilej de ve
in vederea campiona- 
la Katowice.

• Atleți din opt țări la startul întrecerilor © Recordmana
mondială Helena Fibingerova printre concurente la greutate

reștene reține atenția, în pri
mul rînd, atleta cehoslovacă 
Helena Fibingerova. Ea deține 
recordurile mondiale și euro- 
pene în 
greutății, 
— 1974) 
(21,13 m). 
recorduri 
sfîrșitul săptămînii trecute in
tr-un concurs desfășurat la Ja- 
blonec, ceea ce denotă, evident, 
că Fibingerova deține o formă 
sportivă bună. Tocmai de aceea 
apreciem că nu este exclus ca 
ea să-și îmbunătățească a- 
ceastă performanță la Bucu
rești, unde va avea ca prin
cipală adversară pe arpncătoa-

proba de aruncarea 
în aer liber (21,57 m 
și pe teren acoperit 
Ultimul dintre aceste 
l-a realizat chiar la

rea bulgară 
deținătoarea 
19,65 m.

Spectatorii 
avea, de asemenea, prilejul să 
urmărească evoluția tinerei să
ritoare din Grecia, Maroula 
Lambrou, cea care a produs o 
mare surpriză cîștigînd, anul 
trecut, la Sofia, titlul de cam
pioană balcanică la lungime, 
cu 6,62 m — record național.

La săritura în înălțime, în
tre alții, îl vom putea vedea 
pe atletul sovietic Alexandr 
Seniukov, vicecampion euro
pean de juniori în 1973, la 
Duisburg, care a sărit, anul 
trecut, 2,21 m.

bucureșteni vor

Elena Stoianova, 
unui rezultat de

(Continuare în pag. a 4-a)

Helena Fibingerova, la una din edițiile tre- 
cute ale „Cupei de cristal"



Dou-â dintre pretendentele l-a titlul de campioană. Penicilina Iași și Di
namo București, in meciul susținut la Sibiu, în cadrul turului de cam
pionat pentru departajarea echipelor în grupe valorice. Atunci au ctș- 

tigat dinamovistele. Ce se va intimpla la Constanța ?

De astăzi pină simbătâ, la Constanța și București
FRUNTAȘELE DIVIZIEI A DE VOLEI 

ÎNTR-O NOUĂ ETAPĂ
A LUPTEI PENTRU TITLURI

CONCURSUL REPUBLICAN ÂL COPIILOR, L

REPREZENTATIVEI NAȚIONALE DE POLO" EVOLUȚII APRECIATE ALE MIC

Cele mal bune patru echipe 
masculine și feminine ale primei 
divizii de volei își continuă dispu
tele pentru titlul de campioane ale 
țării în turneele pe care le găz
duiește fiecare dintre partici
pante Formațiile masculine se 
află la al doilea turneu (primul 
a avut loc la sfîrșitul săptămînii 
trecute la Baia Mare), în timp ce 
fruntașele voleiului feminin de
butează astăzi. Ca și la masculin, 
se vdr lua însă în considerație 
rezultatele directe înregistrate în 
turul de campionat desfășurat în 
luna decembrie. Turneele acestei 
săptămîn.i au loc astăzi, vineri și 
sîmbătă Ia Constanța (feminin) și 
București (masculin).

Cea dintîi confruntare dintre 
aspirantele la titlul național fe
minin se anunță mai interesantă, 
trei echipe pornind cu un bagaj 
aproximativ asemănător.

Turneul constănțean, prin a- 
vantajul pe care il creează acum 
echipei gazdă, Farul, ar putea să 
echilibreze și mai mult situația.

MIINE ÎNCEPE „CUPA AUSONIA'LA TENIS (juniori)

CONCURSUL REPUBLICAN PE TEREN ACOPERIT

Cel de al doilea turneu mas
culin găsește în frunte, oarecum 
detașate, formațiile Dinamo și 
Steaua cu același număr de puncte, 
două mai mult decît Explorări B. 
Mare și C.S.U. Galați. Nu este 
însă exclusă o revenire a aces
tora în lupta pentru locurile din 
față. Mai cu seamă băimărenii par 
să-și fi regăsit elanul. Spectato
rii bucureșteni așteaptă de la cele 
4 fruntașe ale voleiului masculin 
evoluții de nivel crescut față de 
ceea ce au arătat la primul 
turneu.

Iată și programul primei zile : 
Sala sporturilor din Constanța, de 
la ora 17 : Penicilina — Rapid și 
Dinamo — Farul ; sala Floreasca,, 
de la ora 17 : Steaua — C.S.U. 
Galați și Dinamo — Explorări B. 
Mare.

CLASAMENTUL FEMININ
1. Dinamo 3 2 1 8:4 5
2. Penicilina 3 2 1 7:4 5
3. Rapid 3 2 1 7:5 5
4. Farul 3 0 3 0:9 3

în ultimul moment, a survenit 
o modificare a programului ini
țial : echipa Austriei a anunțat că 
nu poate sosi la București, din 
motive tehnice, astfel că rămîn 
în luptă două reprezentative, cele 
ale României și Cehoslovaciei. 
Delegația cehoslovacă și-a con
firmat sosirea pențru astăzi la 
prînz, în următoarea formație : 
J. Navratil, Z. Zofka, X Rybin

A. Viziru (Cuprom Baia Mare) — 
M. Robu (Progr.) 6—1, 6—1 ; Dără- 
ban (Dinamo Brașov) — Comânescu 
(Petrolistul Cîmpina) 6—0, 6—1. în
trecerile continuă.

LA PITEȘTI, CONTINUĂ „CIRCUITUL DE TENIS-
PITEȘTI, 19 (prin telefon de la 

corespondentul nostru județean). în 
sala sporturilor din localitate con
tinuă întrecerile pentru „Circuitul 
de tenis al României". Rezultate 
din turul I : T. Ovici — c. Po- 
povici 6—3, 6—2 ; T. Marcu — D. Ne
meș 6—2, 6—2, turul II : D. Hă
rădău — I. Kerekeș 6—1, 6—0 ; T. 
Ovici — S. Mureșan 6—1, 6—3 ; L. 
Petrov (Bulgaria) — M. Tăbăraș 
2—6, 7—6, 7—5 ; T. Marcu — V. So- 

. tiriu 6—3, 6—2.
Au început și întrecerile de du

blu. Deși toate cele 4 întîlniri din 
primul tur s-au terminat în cîte 
două seturi, spectatorii au urmă

va aparține, ca de altfel și munca 
de amenajare, locatarilor, părinți ai 
micilor patinatori. • PE PÎRTULE DIN 
MASIVUL PARING a avut lac recent 
o reușită întrecere de schi, la care 
s-au întrecut sportivi din Petroșani, 
Lupeni, Vulcan și Paroșeni. Printre

cei mai iuți schiori s-au numărat Vic
tor Mihut (Parîngul Petroșani) — la 
slalom uriaș și coborire și Nelida 
Velciov — la slalom uriaș și special. 
• PRINTRE CAMPIONII de schi ai 
județului Satu Mare la actuala edi
ție a „Cupei tineretului" se afla trei 
sportivi din orașul Negrești (Viorica 
Moiș, loan Schnepp și Ana Zelea),

Declara Mill Nltlltscil, noul
Echipa națională de polo are 

un nou antrenor. Al 6-lea în tot 
atîția ani. De această dată, con
ducerea tehnică a „7“-lui repre
zentativ a fost încredințată lui 
Paul Niculescu, care pînă în sezo
nul trecut a pregătit selecționata 
de juniori a țării. Animat de cele 
mai bune intenții, dublate de o 
mare ambiție, P. Niculescu ne-a 
destăinuit, într-o scurtă convorbi
re. cîteva din proiectele sale la 
început de drum.

„Am mare încredere în actua
lul lot și nu țin cîtuși de puțin 
să-mi ascund satisfacția de a pu
tea lucra cu acești sportivi. De 
altfel, valoarea echipei este 
astăzi recunoscută peste ho
tare. într-un număr recent, 
ziarul polonez „Przeglad Sportow- 
ny“, care apare la Varșovia, pro- 
nostichează o medalie de bronz 
pentru poloiștii români la J.O. de 
la Montreal. Iar în ultimul nu
măr din „Swimming World", care 
apare la Los Angeles, se poate 
citi un amplu comentariu despre 
ultima ediție a C.E. (1974) Re
feritor la formația României, au
torul subliniază că aceasta se 
poate socoti cea mai ghinio
nistă echipă a turneului, jucăto
rii români meritînd, prin evoluția 
lor de ansamblu, să cucerească o 
medalie.

— Cu ce obiectiv porniți la 
drum ?

— Toate gîndurile noastre se 
îndreaptă spre Olimpiadă, unde 
ne-am propus să ne clasăm pe 
locul III sau IV. Există realmen
te posibilități de a atinge această 
performanță și eu cred sincer în 
ele ; altfel, poate, nu m-aș fi an
gajat într-o treabă atît de seri
oasă.

— Credeți că în actuala al
cătuire a lotului, jucătorii pot 
avea asemenea aspirații ?

— La Viena (n.r. C.E. din 1974) 
echipa României a scăpat printre 
degete succese, pe deplin merita
te, asupra Iugoslaviei și U.R.S.S., 
formații nelipsite de pe podiumul de 
premiere ai marilor competiții din 
ultimii ani. Poate de această dată, 
„zeița Fortuna" ne va zîmbi și 
nouă...

și D. Kulhaj. Echipa noastră — 
așa cum ne-a comunicat antreno
rul D. Viziru — are în compo
nența ei pe Marian Mîrza, Lau- 
rențiu Țiței, Sorin Orășeanu, 
Jean IJircu și Andrei Dîrzu, ul
timul fiind jucător de rezervă.

Formula competiției prevede 
disputarea a 4 meciuri de simplu, 
în ordinea anunțată în prealabil 
a echipierilor, precum și a unui 
joc dublu. Amănuntele legate de 
programul întîlnirii vor fi stabi
lite cu prilejul ședinței tehnice, 
prevăzută pentru astă-seară.

Echipa învingătoare se califică 
pentru faza finală, programată Ia 
Viareggio (Italia), între 7 și 9 
martie. Deținătoarea trofeului 
este Suedia.

rit cu interes confruntările, cu atît 
mai mult cu cit în competiție sînt 
angrenați și tenismani din locali
tate.

Rezultate : Hărădău, Ovici — Ie
pure, Enache 6—1, 6—1 ; Petrov, Ve- 
lev (Bulgaria) — Kerekeș, Almăjan
6— 4, 7—5 ; Marcu. Tăbăraș — Boa- 
ghe, Anghelache 6—0, 6—3 ; Sotiriu, 
Muresan — Nemeș, Popovici 6—2,
7— 6.

în semifinale : Ovici — Hărădău 
6—2, 6—1 ; Marcu — Petrov (Bulgaria) 
6—3, 6—1. Finala se va disputa între 
Toma Ovici și Traian Marcu. (Al. 
MOMETE).

doi din Satu Mare (Alexandru Pop 
și Eva Suta) și unul din comuna Po
iana Codrului (Dorin Pusta). • E- 
CHIPA FEMININA DE POPICE VO
INȚA ROMAN, care activează în Di
vizia A, va avea în returul campio
natului condiții mai bune de joc, pu- 
nîndu-i-se la dispoziție arena Danu
biana. De menționat că Voința, nou 
promovată in Divizia A, nu a cîștigat 
pînă acum nici un meci din cele 
zece susținute. Poate acum... « A- 
SOCIAȚIA SPORTIVA DERMAGANT 
TG. MUREȘ organizează cu ocazia 
împlinirii a 50 de ani de la înfi
ințarea Fabricii de pielărie și mă
nuși, pe lingă care funcționează, un 
turneu de fotbal la care se întrec 
12 echipe, lată și cîteva rezultate 
din prima etapă : A.S.A. Tg. Mureș 
(tineret-speranțe) — Metalotehnica 
3—0, Fabrica de zahăr — Voința 5—0. 
Lemnul - Gloria 2—1, ILEFOR — Der- 
magant 2—2. • |N STAȚIUNEA
MONTANA STINA DE VALE (jud. 
Bihor) s-a desfășurat etapa județea
nă a popularei competiții organizată 
de U.T.C., „Săniuța de argint", la 
care au fost prezenți numeroși elevi. 
Au cîștigat : Dumitru Mateiaș 
gen. Bratca) și Maria 
dagogic Oradea).

($c. 
pe-Tibuli (Lie.

R.
S.

Al. Nour, 
A. Pialoga,

CORESPONDENȚI : 
Predescu, I. lonescu, 
Băloi, I. Toth, G. Groapă, I. Păuș, 
I. Ghișa

antrenor al reprezentativei
— Ați operat modificări esen

țiale în lista selecționabililor ? * * "

începînd de mîine, cei mai buni 
tenismani juniori ai țării noastre 
se vor afla în întrecere. Se dispută 
faza de zonă a competiției in
ternaționale „Cupa Ausonia", re
zervată jucătorilor sub 18 ani. 
După cum am anunțat, una din 
grupele preliminare ale întrece
rii este găzduită de capitala noas
tră. Jocurile vor avea loc în sala- 
de tenis „23 August".

Au început întrecerile Concursului 
republican de sală, care se desfă
șoară în sălile Steaua și „23 Au
gust". Iau parte aproape 100 de ju
cători și jucătoare din Arad, Bucu
rești Brașov, Băicoi, Cîmpina, Con
stanța, Cîmpia Turzii, Cluj-Napoca, 
Petroșani etc. Cîteva rezultate din 
,,sferturi" (junioare) : Cristina S£tr- 
reșan (Progresul) — Gabriela SKfi- 
ke (Dinamo București) 6—3, 7—8 >
Maria Romanov — Cosmina Popes
cu (ambele de la clubul „Tot îna
inte") 6—1, 7—6 ; Doina lones- 
cu (Dinamo București) — Ioana 
Nichita (Progr.) 6—1, 6—7, 6—3 ; Ro
semarie Melconian (Șc. sp. nr. 2 
Constanța) — Maria Pană (Steaua)
6— 1, 6—2 ; Gabriela Dinu — Elena 
Popescu (ambele Dinamo Buc.) 6—4,
7— 5 ; juniori, turul I : Soare (Stea
ua) — Iovănescu (Progr.) 6—4, 6—1; 
Opreanu (T.C.B.) — Sava (Șc. sp. 2 
Constanța) 6—2, 6—1 ; Segărceanu 
(Dinamo Buc.) — Pantazopol (Tot 
înainte) 6—3, 6—3 ; seniori, turul I :

• S-A INAUGURAT SEZONUL AT
LETIC în aer liber la lași. Pe ale
ile din jurul stadionului „23 August" 
a avut loc primul concurs de cros al 
anului, la care au participat peste 
500 de tineri alleți. La cele două ca 
tegorii de vîrstă (14—16 ani și pes
te 16 ani) pe primele locuri s-au cla
sat (concurs mixt, fetele au alergat îm
preună cu băieții) Elena Moloceu 
(tic. nr. 2) și, respectiv, Emilia Mi- 
necaru (Gr. șc. chimie) I o LA DRO
BETA TR. SEVERIN, cu ocazia împli
nirii a 100 de ani de la înființarea 
stației de cale ferată din orașul da
nubian, s-a organizat de către con
siliul sindical județean o reușită com
petiție polisportivă de masă. Trofeul 
a revenit formațiilor Sănătatea — la 
tenis de masă și handbal masculin. 
C.I.L. — la handbal feminin, Viitorul 
— la popice, A. S. Drobeta — la șah, 
toate din Drobeta Tr. Severin, q |N 
CADRUL MANIFESTĂRILOR SPORTI
VE organizate la Sibiu în cinstea a- 
legerilor, la manejul de la baza 
hipică C.S.M. din localitate, a avut 
loc un frumos concurs de călărie, pro
be ~ de dresaj și obstacole. Printre 
călăreți — toți de la C-S.M. Sibiu 
■— s-au numărat și campionii de 
anul trecut, C. Ștefânescu, G. Fleis
cher și D. Roșea. • LA ODORHEIU 
SECUIESC, în cvartalul de blocuri 
din str. Republicii, s-a amenajat un 
patinoar de dimensiuni reduse (40 
mp) pentru copiii din cartier. Initiati-

— Foarte puține. De altfel, nici 
nu mai avem timp pentru prea 
multe experiențe. Zamfirescu, Fră- 
țilă, Rusu, D. Popescu rămîn ju
cători de bază. Sper ca pînă anul 
viitor și mai tinerii lor coechi
pieri, Nastasiu, frații Slăvei, V. 
Rus, Răducanu, Schervan să atin
gă o valoare la fel de ridicată.
- In ce direcții se îndreaptă 

preocupările <lv. actuale ?
— In primul rînd spre întărirea 

disciplinei, atît în timpul antre
namentelor, cit și în afara bazi
nului. Acești băieți trebuie să do
bândească un moral puternic, de 
învingători, fără de care obține
rea marii performanțe este impo
sibilă. Apoi, vom acorda priori
tate pregătirii fizice multilatera
le. Normele de control vor fi 
testate periodic, iar cei ce nu vor 
putea face față se vor exclude de 
la sine din lot. De asemenea, voi 
încerca să-i obișnuiesc pe jucă
tori cu ideea de atacant sau apă
rător. Ideal pentru o echipă ar 
fi să dispui de poloiști la fel de 
valoroși în acțiunile ofensive sau 
defensive. Din păcate noi nu be
neficiem de asemenea jucători 
și va trebui să compensăm acest 
handicap printr-o specializare 
perfectă.

— Pe cînd primul examen ?
— Vineri. Am fost invitați la 

Budapesta într-un mare turneu 
alături de cele mai bune echipe 
din lume, Ungaria, U.R.SJS. și 
Iugoslavia. Orice victorie într-un 
asemenea turneu înseamnă foarte 
mult.

— Succes !
Adrian VASILIU

ANGAJAMENT PLE

La clubul Rapid ACȚIUNI PENTRU PERFECȚIONAREA 

INSTRUIRII Șl EDUCĂRII SPORTIVILOR
Sportivii, antrenorii și activiștii 

clubului Rapid — puternic mobi
lizați de Mesajul tovarășului 
N1COLAE CEAUȘESCU adresat 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive — au trecut imediat la 
transpunerea în fapte a sarcinilor 
reieșite din acest important docu
ment. După cum ne-a declarat 
Florian Ștefânescu, președintele 
clubului bucureștean, anul 1975 
constituie pentru tehnicienii Rapi
dului un an al calității, în care

La Viitorul PREOCUPĂRI PENTRU PERFECȚIONAREA 
POLITICO PROFESIONALĂ A ACTIVIȘTILOR

Oră matinală de antrenament 
la sala de atletism „23 August" 
din Capitală. Intre cei mai har
nici, atleții de la Viitorul, clubul 
a cărui denumire ilustrează per
fect profilul acestei unități de 
performanță la nivelul juniorilor. 
Stăm de vorbă cu profesorii Ma
ria Simion și Sorin loan, aflați 
la pregătirea cu grupele de în
cepători.

„Și la noi, la Viitorul, Mesajul 
adresat Conferinței pe țară a miș
cării sportive de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a stîrnit 
un puternic ecou, a produs o pu
ternică emoție — ne spune pro
fesoara Maria Simion, șefa cate
drei de atletism. Am ascultat 
Mesajul in sală, la Conferință, 
l-am citit și l-am dezbătut cu 
colegii. Atenția cu care secretarul 
general al partidului se îngri
jește de activitatea de educație 
fizică și sport își găsește expre-

La Tractorut
(Urmare din pag. 1)

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Va trebui să întronăm o mai ma
re disciplină în secții, o atmos
feră de muncă intensă și, în a- 
celași timp, să ne preocupăm mai 
mult de educația politică a spor
tivilor. Așa cum întreprinderea 
noastră are realizări de seamă 
in îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor cincinalului, și noi, 
clubul sportiv Tractorul, vom de
pune eforturi pentru obținerea 
unor succese veritabile. Ne pro
punem cîștigarea a opt titluri de 
campioni republicani la schi-fond 
și automobilism și pregătirea a 
20 de sportivi pentru Ioturile na
ționale.

Călăuziți de ideile Mesajului 
ne vom îndrepta atenția spre ti
neret, în special spre elevii șco
lii profesionale a întreprinderii, 
care trebuie atrași în totalitate 
la practicarea sportului" — a în
cheiat președintele clubului Trac
torul.

Duminică, trambulina din Pre
deal a găzduit Concursul republi
can al copiilor la sărituri. Un nu
meros public a urmărit cu mare 
interes evoluțiile micuților sportivi, 
care au îneîntat asistența prin 
curajul și indemînarea cu care au 
abordat întrecerea. Aplauzele care 
au însoțit fiecare salt au constituit 
o binemeritată răsplată pentru a- 
cești mici temerari de la care se 
așteaptă, în viitorul apropiat, per
formanțe de valoare pentru spor
tul românesc. Odată cu Concursul 
republican al copiilor s-a dispu
tat și „Cupa 16 Februarie" la să
rituri pentru juniorii mici și mari. 
IATĂ REZULTATELE. Concursul 
republican al copiilor : 1. Dan I- 
vanciuc (Șc. sp. Rișnov) 190,8 p, 
2. Octavian Chirciu (Brașovia) 
180,0 p, 3. Gheorghe Brenă (Viito
rul) 160,5 p, 2. Constantin Tudo- 
ran (Șc. sp. Rișnov) 156,3 p, 5. 
Simion Bogdan (Viitorul) 135,6 p, 
6. Costel Alonca (Bucegi Rișnov)
126.8 p. „Cupa 16 Februarie" : ju
niori mici : 1. Ion Ana (Brașovia) 
185,6 p, 2. Gheorghe Plotogea 
(A.S.A.) 172.4 p. 3. Ovidiu Mitro
fan (Viitorul) 134,2 p ; juniori 
mari : 1. Vasile Andrei (Brașovia)
240.8 p, 2. Mihai Ducaru (LES 
Predeal) 239,1 p, 3. Dan Arnăut 
(Bucegi Rișnov) 223,0 p.

★
Simbătă pe pîrtia de la Fitifoi, 

din apropierea cabanei „Trei 
brazi" s-a disputat Concursul re
publican al copiilor în probele de 
fond. Aproape 100 de concurenți 
și-au măsurat forțele in aprige 
dispute pe un traseu dificil și în 
condiții meteorologice dificile (vis
col și ceață). Cu toate impedi
mentele» tinerii schiori au avut e- 
voluții notabile, iar organizatorii 
s-au străduit și au reușit să asi
gure competiției un cadru adecvat. 
Merită subliniate . în această direc
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toate forțele vor fi mobilizate în 
scopul îndeplinirii obiectivelor de 
performanță, mai ale« de către 
cei 20 de sportivi nominalizați în 
vederea participării la J.O. de la 
Montreal. In același timp, perfec- 
ționînd în permanență procesul de 
instruire a tinerilor sportivi ra- 
pidiști, tehnicienii clubului au se
lecționat un număr de 59 de noi 
talente, pe care le vor propune 
federațiilor de specialitate spre 
nominalizare în perspectiva Jocu- 

rilor Oii 
ternic ml 
ducătorul 
nostru, 
trec la j 
rire a -j 
prin coo 
lor a un 
tate, era 
niori ala 
într-un I 
baschetb] 
rina Sul 
viei au I 
nere cal 
truța, a] 
pe mai I 
din Gid 
vor fi c| 
volei, 1] 
unde tal 
cadrul <| 
Tatiana I 
A. Bălăl 
coboaie, I 
ban, M. I 
etc. me] 
drumul |

sia și în acest document de mare 
importanță teoretică și practică, 
in care ni se arată căile pe care 
trebuie să le urinăm, felul în 
care va trebui să muncim pen
tru a ridica sportul românesc la 
nivelul exigențelor dezvoltării 
României socialiste. Fiecare din
tre activiștii de pe tărimul spor
tului află aici sarcini și îndem
nuri. Unitatea noastră, unde co
piii fac primii pași spre perfor
manță, are responsabilități deose
bite nu numai in domeniul in
struirii sportive, ci și in acela —- 
la fel de important — ai educă
rii politice a tinerilor, pentru for
marea unui tineret cu o ținută 
demnă și responsabilă în socie
tate, cu un înalt nivel cetățenesc, 
participant activ, conștient, Ia 
lupta pentru construirea so
cialismului și comunismului in 
România".

Profesorul Sorin loan intervine) 
„Pentru a realiza sarcinile pe 
care Mesajul ni Ie pune în față 
trebuie, in primul rind, ca toți 
cei care lucrăm în sport să ne 
perfecționăm continuu pregătirea 
profesională și politică, trebui® să 
muncim mai bine. Și o vom 
face !“
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La L.C.A. Cîmpuiung ÎN CE 
ARUNCĂRILE Șl <

La Liceul central de atletism 
din Cîmpuiung Muscel toți profe
sorii au studiat Mesajul tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU adre
sat participanților la Conferința 
pe țâră a mișcării sportive și se 
angajează plenar să muncească mai 
mult și mai bine, pentru ca unita
tea școlară atletică argeșană să 
fie la înălțime din toate punctele 
de vedere.

în centrul preocupărilor vor sta, 
evident, pregătirea profesională și 
cea sportivă a elevilor, transpune
rea în viață fără rezerve a dezi
deratului : buni la învățătură, buni 
la sport ! Ne vom preocupa mai 
intens de îmbunătățirea selecției la 
juniori III (clasele mici), de per
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ÎNDEMNURILE

CONFERINȚEI PE ȚARĂ

A MIȘCĂRII SPORTIVE 0 1

PENTRU FORMAREA UNOR JUCĂTORI
CU PROFIL MORAL FĂRĂ FISURI

Viitorul fotbalului nostru depinde cauzal de modul 
cum se muncește în prezent La eșalonul lui cel mai 
numeros, acela care formează baza piramidei — copiii 
și juniorii. Continuă să rămînă un adevăr-axiomă fap
tul că de atenția acordată marelui pluton al speran
țelor, celor peste 40 000 de jucători între 11 și 19 ani, 
sînt legate indisolubil acele performanțe atit de mult 
dorite, atit d-e mult așteptate de la fotbal. Rezulta
tele bune le dau performerii, iar performerii se for
mează în timp, se formează greu, pe parcursul unui 
proces complex, dificil. Este un motiv esențial care 
ne obligă să ne oprim ceva mai mult — atunci cind 
vorbim despre etica sau profilul moral al jucătorului 
de fotbal — la această perioadă de aproximativ 7—8 
ani cind copilul — adolescentul — tânărul se formează, 
atit ca sportiv, dar și ca om. Pentru că, în nici un caz, 
nu poate fi vorba de două procese distincte, ci de 
componente intrinseci ale aceluiași proces. Sînt anii 
acumulărilor treptate, anii însușirii unui bagaj de cu
noștințe generale și specifice de care depinde finali
tatea procesului. Sînt anii pe parcursul cărora AN
TRENORUL și PEDAGOGUL trebuie să acționeze 
toate pîrghiile pe care le are la dispoziție pentru a 
forma caractere robuste, tineri „cu însușiri fizice su
perioare și, în același timp, cu o ținută demnă și res
ponsabilă in societate, cu un înalt nivel cetățenesc, 
participant activ, conștient, la lupta și eforturile în
tregului popor pentru construirea socialismului și co
munismului in România", cum se specifică în Mesa
jul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU par- 
ticipanților la Conferința pe țară a mișcării sportive.

Accentuăm în mod deosebit asupra acestui aspect 
deoarece nici unui om care-și desfășoară activitatea 
în domeniul fotbalului nu trebuie să-i fie indiferent 
ceea ce se întîmplă acolo unde se modelează talen
tele. Mulți antrenori caută să-i surprindă pe copiii și 
juniorii din centrul sau clasa cu profil sub toate as
pectele, nu doar sub cal al instruirii specifice. Foarte 
recent, un experimentat antrenor, în același timp și 
un excelent pedagog, Ioan Kluge (Progresul Bucu
rești) afirma, cu părere de rău, totuși, că centrul pe 
care-l conduce a trebuit, de citeva ori, să renunțe la 
unii copii cu însușiri pentru fotbal din cauză că aceș
tia n-au înțeles să se integreze corespunzător — cu tot 
ajutorul primit — în procesul general instructiv-educa- 
tiv. Dar ciți antrenori de la acest nivel, sau chiar de 
la echipe divizionare, înțeleg să procedeze cu fermi
tate atunci cină este vorba de abateri, mai mult sau 
mai puțin grave, de la munca fără menajamente, de 
la etica sportivă ? Ciți profesori de la școli se intere
sează, la rîndul lor, de viața sportivă a elevilor lor 
și mai ales ciți dintre ei caută să sprijine din convin
gere pe acei elevi cu reale aptitudini pentru fotbal ?

Numărul este infim, majoritatea acestora menținîn- 
du-se indiferenți pe „teritoriul" lor, văzind numai ce 
se întîmplă pe „felia" lor. Atita timp cit nu va exista 
o conlucrare EFECTIVĂ între toți factorii care con
cură la formarea jucătorului și omului (școală-asocia- 
ție sau club-instituție sau întreprindere-organizații de 
tineret-familie) vor exista serioase fisuri pe filiera 
procesului la finele căruia trebuie să se definească ju
cătorul de performanță-model.

Marele număr de abateri existente în competițiile 
rezervate jucătorilor foarte tineri (peste 130 de sanc
ționați în campionatul trecut al juniorilor și școlarilor, 
50 in turul actualei ediții !). ca și o serie de atitudini 
de vedetism, indiferența față de culorile clubului, în- 
gîmfare și lipsă de răspundere în activitatea de zi 
cu zi, contrastante flagrant cu principiile moralei noas
tre socialiste, vin să confirme deficiențe serioase care 
mai persistă încă în fotbalul nostru la capitolul etica 
jucătorului. Iată un caz foarte recent : juniorul Băr- 
bulescu (F. C. Argeș), abia promovat pe prima scenă 
a fotbalului nostru, a considerat — din motive cu to
tul puerile — că are dreptul (!?) să părăsească locul 
unde s-a pregătit echipa sa și să nu mai dea pe la club 
citeva zile. Alți jucători foarte tineri (Ion Ion, Bălăci, 
Bar tales, Naghi etc) abia ieșiți de pe băncile juniora
tului, manifestă aere de vedetism, imitînd... fidel 
proastele exemple pe care le dau unii din mai marii 
lor coechipieri 1 Există numeroase astfel de cazuri 
tolerate de familie, club, asociație, întreprindere, unele 
trecute cu vederea chiar și de forul nostru de specia
litate sub paravanul diferitelor argumente, dintre care 
primează unul devenit leitmotiv ; E LA LOT, SA FIM 
MAI ÎNGĂDUITORI !

Indiscutabil, o astfel de mentalitate nu ajută pe 
nimeni. Dimpotrivă, ea se constituie în cauze cu ne
bănuite efecte negative asupra jucătorului însuși, 
echipei lui, fotbalului nostru în general. Or, pentru 
înlăturarea deficiențelor existente încă în procesul for
mării unor jucători de certă valoare și cu un profil 
moral conform normelor eticii noastre socialiste, este 
nevoie de muncă, de foarte multă muncă, „de muncă 
temeinică, îndirjită, conștiincioasă, de seriozitate, de 
mobilizare cu înaltă responsabilitate și exigență a 
tuturor factorilor pentru îndeplinirea riguroasă a pro
gramelor de pregătire, pentru obținerea unor perfor
manțe sportive de nivel mondial", cum se sublinia 
elocvent în Mesajul adresat de către secretarul gene
ral al partidului nostru Conferinței mișcării sportive.

Este un îndemn din care fotbalul trebuie să-și facă 
un crez pentru a putea realiza acei pași înainte atit 
de mult așteptați de toți cei ce-l iubesc.

Laurențiu DUMITRESCU

NOTĂ

NICI UN RABAT LA TESTUL COOPER!
Așa cum am mai anunțat, marți 

25 februarie sînt convocați la 
București toți componenții lotu
rilor divizionare A care nu au 
realizat condițiile cerute de testul 
Cooper. Se oferă, astfel, tuturor 
celor „corijenți" la capitolul pre
gătirii fizice posibilitatea 
treacă un examen 
privința rezervelor 
pentru greaua probă care 
la 2 martie

Haremurile cerute prin 
șurarea testului Cooper

să
edificator în 

acumulate 
înceoe

desfă- 
trebuie 

înțelese de toți factorii responsa
bili — conducători, antrenori, 
etc. — ca determinante în întă
rirea seriozității și dsciplinei în 
pregătire, condiții de la care nu 
se poate face rabat. Așa că, în

nici un caz nu pot fi acceptate 
unele sugestii de înlocuire sau de 
transformare a acestei probe, așa 
cuni au propus unele cluburi ca, 
spre exemplu, F. C. Argeș.

Testul trebuie trecut de abso
lut toți jucătorii primei divizii. 
Și,^ așa cum s-a mai anunțat de 

realiza 
regu- 

• avea 
E 

nu 
as
ia 

fe-

altfel, cei 
distanțele 
lamentul 
drept de 
o măsură 
va abdica. Tocmai de aceea, 
teptăm numai promovări 
„reexaminarea" de marți 
bruarie de la București și 
toți „corijenții" trebuie să 
zinte.

care nu vor i 
prevăzute de 

testului nu vor 
joc în campionat I 
de la care F.R.F.

de
25 
la care 
se pre

„CUPA 16
Sîmbătă și duminică sau desfășu

rat la Roșiorii de Vede jocurile celei 
de-a 12-a ediții a „Cupei 16 Februa
rie", competiție la care au partici
pat 4 echipe i Electroputere Craio-

• UNIVERSITATEA CRAIOVA UR
MEAZĂ SA SOSEASCĂ AZI SAU 
MlINE. Anunțată inițial pentru seara 
zilei de miercuri, sosirea echipei Uni
versitatea Craiova (care a întreprins 
un lung turneu în Brazilia) s-a amî- 
nat. Delegația este așteptată pe aero
portul Otopeni în cursul zilei de azi 
sau de mîine.

A ARBITRI ROMANI PESTE HO
TARE. întîlnirea reprezentativelor de 
juniori ale Bulgariei și Ungariei din 
cadrul preliminariilor U.E.F.A., care 
se va disputa la data de 16 martie 
la Sofia, va fi condusă de arbitrul 
C. Ghiță. Jocul Turcia — U.R.S.S. 
(campionatul european de tineret), 
care va avea loc la 2 aprîHe, la 
Istanbul, va fi condus de o brigadă 
de arbitri din țara noastră, avîndu-1

CAMPIONATUL SE APBOPîE, 
PREGĂTIRILE SE INTENSIFICĂ...
• Numeroase partide amicale de verificare 
9 Du du Georgescu — trei goluri la Rimnicu 
Vilcea • Olimpia Satu Mare in vervă de șut
• Reșif^nii invinși la Timișoara • Formațiile 

din Cluj-Napoca ciștigă în deplasare
Au rămas mai puțin de două sâptămîni pînă la reluarea întrecerii 

pe prima scenă a fotbalului nostru. Pregătirile echipelor in vederea 
„fluierului oficial" au intrat, deci, în... linie dreaptă; Aseară, telefoa- 
n je redacției au fost mult solicitate, corespondenții transmițîndu-ne 
relatările~lor de la un foarte mare număr de partide amicale care 
prefațează startul din 2 martie. A fost, așadar, o veritabilă miercure 
fotbalistică, avînd înscrisă pe agendă jocuri care au întrecut în volum 
o întreagă etapă.
• F.C. ARGEȘ - MINIOR PERNIK (Bul

garia) 4—1 (1—1). Gazdele au dominat cu 
autoritate, îndeosebi in repriza a doua. 
Au marcat : Troi (min. 11 și 67), Radu II 
(min. 49), Dobrin (min. 62), respectiv Sto- 
ianov (min. 43). F. C. ARGEȘ ; Stan - 
Zamfir, Olteanu, Cîrstea, Ivan — Mustățea 
M. Popescu - Troi, Radu |l, Dobrin, Jer- 
can. în repriza secunda au mai jucat : 
Ariciu, Din, Gorgoi, Tronaru, lorga, Radu ! 
și D. Popescu. (Al. MOMETE — corespon
dent) .

• CHIMIA RM. VILCEA - DINAMO 
BUCUREȘTI 2—5 (1—3). Foarte bine au evo
luat în acest meci jucătorii dinamoviști 
selecționați în lotul reprezentativ. Liderii 
campionatului au marcat prin Dudu Geor
gescu (min. 5, 29 și 60), Zamfir (min. 19) 
și Radu Nunweiller (min. 81). Pentru Chi
mia : Orovitz (min. 35) șl Donose (min. 
69). CHIMIA ; Stana (min. 35 Oanâ) — 
Cincâ, Ciobanu, Borz, Lepădalu — Stoica, 
Donose — C. Nicolae, Tătaru, Orovitz 
(min. 62 lordache), Haidu (min. 43 Goj- 
garu). DINAMO : Constantinescu — Che- 
ran, Sătmareanu l| (min. 63 G. Sandu), 
Dobrău, Deleanu (min. 46 Lucuțâ) — Dinu, 
Custov, Radu Nunweiller — Dudu Georges
cu, Zamfir, Lucescu. (Pavel GIORNOIU - 
coresp. județean).

4 OLIMPIA SATU MARE - MINERUL 
BAIA SPRIE 5—0 (2-0). Prestînd un joc 
atractiv, divizionara A și-a surclasat adver
sara. Golurile au fost marcate de Hațe- 
qanu (min. 2 și 52), Kaizer (mîn. 38), 
Naom (min. 50), Balogh (min. 72). OLIM
PIA : Pusztai — Filip, Bigan, Țicheli, Boc
șa — Naom, Kaizer — Borota, lancu, Ha- 
țeganu, Helvei. Au mai jucat : Toth, Be- 
rețchi, Balogh și Both. (I. FERNE — 
coresp.).

9 U. M. TIMIȘOARA - F. C. M. REȘIȚA 
2—0 (0—0). Mai activi și mai incisivi în 
repriza secunda, divizionarii B au reușit 
sâ cîștige prin golurile marcate de Be
lanov (min. 72) și Grozâvescu (mîn. 80,

FEBRUARIE"
va, M.E.V.A. Drobeta Tr. Severin, 
C.F.lt. Craiova și ROVA Roșiorii 
de Vede. în finală I ROVA Roșio
rii de Vede — Electroputere Cra
iova 4—0 (3—0).

din penalty). F .C. M. REȘIJA a aliniat 
urmâtoarea formație : llieș — Rednic, 
Kiss, Hergane, Filipescu — Pușcaș, Bel- 
deanu. Bora — Cdprioru, Șoos, Dianu. 
Au mai jucat : Pigulea, Ologeanu, Ato- 
diresei, Nestorovici și Florea. (C. CREȚII
— corespondent).

• INDUSTRIA SIRMEl CIMPIA TURZII
— „U- CLUJ-NAPOCA 2-3 (1-1). Joc
desfășurat pe un teren greu, care a soli
citat ambele echipe, bine pregătite fizic. 
Au marcat : Voroneanu (min. 35), Coloji 
(mîn. 55), pentru gazde, și Mureșan 
(min. 15), Batacliu (min. 52) și Vacii 
(min. 53), pentru clujeni. „U“ CLUJ-NA
POCA ; Duha — Porațchi. Pexa, Matei, 
Demian — Dumitrescu, Anca, Cîmoeanu 
l| — Mureșan, Vaczî, Batacliu. (P. ȚONEA
— coresp.).

• F. C. GALAȚI - C.S.U. GALAȚI 2-1 
(2—1). Joc frumos, la care au asistat 
peste 7 000 de spectatori. Golurile au fost 
realizate de Dumitriu III (min. 15 și 42), 
respectiv Georgescu (min. 30, din 11 m).' 
F. C. GALAȚI • Haqîoglu — Nedelcu I,' 
Nan, Pătrașcu, Ion Nicu — Manea (min. 
46: Haiduc), Morohai (mîn. 46: Codrea- 
nu) — Sălceanu, Dumitriu III, Burcea,' 
Ionică (mîn. 46 : Nedelcu II). (T. SIRlO- 
POL, coresp. județean).

« METALURGISTUL CUGNt - SLAVO! 
TREBiSOV (Cehoslovacia) 1-1 (0-1). Au 
marcat : Tamas (min. 87), resoectiv Ste- 
paniuk (min. 2). (M. VILCEANU - cores
pondent).

« CORVINUL HUNEDOARA - LEGH 
POZNAN (Polonia) 0-0. Joc frumos, cu 
multe faze la ambele pofțT, dar fără... 
goluri. (I. VLAD — coresp. județean).

• PROGRESUL BUCUREȘTI - GLORIA
BUZĂU 2-2 (1-2). MecT atractiv. în
ciuda terenului greui Atr marcat Stan 
(mîn. 3 $î 30), pentru oaspeți, Țevi (mîn.' 
20) șî D. Ștefan (min. 60. din 11 m)' 
pentru Progresul. (P. PEANA).

• METALUL AlUD - C.F.R. CLUJ-NA
POCA 0-3 (0—2). Superioritatea oasoețt- 
lor a fost evidenta. Feroviarii cluj’eni au 
cîștigat prin golurile înscrise de Adam 
(min. 15 și 56) șt Moga (min. 32) J 
C.F.R. a clînîat- următoarea formație : 
Moldovan (Butușăn) — Luou, M. Pop (Co- 
iocaru), Draqomir fVisan), Szoke — M.’ 
Bretan, M. Liviu (Soo) — Tegean. Mnis 
(Soporan), Adam, Moga. (I. SOMOGHI

— coresp.).

ACTUALITĂȚI
la centru pe N. Cursaru, ajutat la 
linie de Gh. Limona și C. Manu- 
șaride.

• ANDREI RADULESCU DELEGAT 
U.E.F.A. Meciul Banik Ostrava — Bo
russia Monchengladbach 
U.E.F.A.), care se dispută la 
tie la Ostrava, va fi urmărit 
tate de observator U.E.F.A., ___ 
drei Rădulescu, membru al Biroului 
federal.

arbitrii lotului divizionar A. Cu acest 
prilej se va face o analiză a arbi
trajelor din turul campionatului. De 
asemenea „cavalerii fluierului'’ 
testați fizic 
rea va avea

vor fi 
și teoretic. Consfătui- 
loc la sediul F.R.F.

(Cupa
4 mar
in cali- 
de An-

AMICALE. Seria jocuri-

O CONSFĂTUIRE CU ARBITRII DI
VIZIONARI A. Colegiul central al ar
bitrilor organizează sîmbătă și du
minică la București, consfătuirea cu

PE MICUL ECRAN
ATLETISM duminica diminea.

ȚA, in parcul sportiv 
Dinamo, se va disputa concursul de cros 
dotat cu „Cupa Dinamo". In program 
figurează alergări rezervate tuturor 
tegoriilor de 
și seniorilor, 
ora 10.

• JOCURI
lor amicale cu caracter de verificare 
continuă și în cursul acestei săptă
mîni. Mîine, pe stadionul Steaua,’ 
echipa Steaua primește vizita divi
zionarei B, Metalul București. Vineri 
21 februarie, stadionul Dinamo va 
găzdui întîlnirea Dinamo (tineret-spe- 
ranțe) — Electra. Partida este progra
mată cu începere de la ora 15.30. Du
minică 23 februarie, pe același sta
dion. de la ora 10.30, echipa de 
neret a lui Dinamo va juca 
echipa TAROM din Divizia C. Azi, 
stadionul „1 Mai“ din Constanța, 
la ora 15 : F. C. Constanța — S. 
Tulcea.

ti
ed 
pe 
de 
c.

„Cupa Dinamo".
alergări rezervate tuturor ca- 

juniori și junioare, precum 
Primul start va fi dat la

MECIUL FEMININ U- 
NIVERSITATEA TIMI- 

restanță

clasate pe 
să ia parte

BASCHET
ȘOARA - C.S.U. TG. MUREȘ, 
din etapa a 16-a a Diviziei A, se dis
pută astăzi, în sala Olimpia din Timi
șoara • COȘGETERII CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN MASCULIN, DUPĂ 16 ETA
PE : 1. Moisescu (Politehnica lași) 307 p,
2. Gh. Roman („U" Cluj-Napoca) 294 p,
3. Czell (Politehnica București) 290 p,
4. Oczelak (Steaua) 286 p, 5. Czedula
(C.S.U. Tg. Mureș) 283 p, 6. Caraion 
(Farul) 282 p, 7. Gh. Cimpeanu („U” 
Timișoara) 270 p, 8. Chircă (I.E.F.S.) 
248 p, 9. Barna (,.U" Cluj-Napoca) 247 
p, 10. Spînu (Farul) 221 p. « IN ETAPA 
A XIV-A A DIVIZIEI B, au fest înregis
trate următoarele rezultate : MASCULIN: 
Sănătatea Satu Mare — Voința Zalău 
86—61 (44—21), Voința Timișoara — 
C.S.U. Brașov 66—61 (31—27), Automatica 
București — Arhitectura 94-80 (49—38).
,,U" București — Voința București 72—69 
(48—27), Electrica Fieni — A.S.A. Bacău 
90—85 (47—41), Victoria Botoșani — 
C.S.M. Iași 63—55 (31—21), Universitatea 
Craiova — Olimpia Sibiu 67—57 (30—25), 
Mine-Energie — UREMOAS 71—74 (39—
46) FEMININ : Medicina București — 
Olimpia-Constructorul II 35—59 (12—29),
,,U" Craiova — Voința Brașov 50—62 (28 
—29), 49—51 (22—25) — primul meci a fost 
restanță din turul precedent. Moldova 
lași — Știința Constanța 53-83 (25—39), 
A.S.E. — Universitatea București 26—51 
(7—26), Sănătatea Satu Mare — Metalul 
Salonta 86—59 (38—25). Rezultatele au
fost transmise de corespondenții : I. Ca- 
raiman, N. Tokacek, I. Toth, S. Lamfit,

Ciorescu, C. Crețu, Ștefânescu, 
Daniel Diaconescu • SEMIFINALELE DI
VIZIEI ȘCOLARE Șl DE JUNIORI NU VOR 
MAI AVEA LOC, echipele 
primul loc în serii urmînd 
direct la turneele finale.
HOCHEI la. poiana brașov

încheiat campionatul Di
viziei B, la care au luat parte 10 echipe 
împărțite în două serii. In ultima etapă, 
echipele s-au întîlnit între ele, în ordi
nea locurilor ocupate în serii. Partida 
cheie dintre cîștigătoarele seriilor, Uni
rea Sf. Gheorghe și Tractorul Brașov, a 
fost de un bun nivel tehnic și a reve
nit, după o luptă pasionantă formației 
din Sf. Gheorghe cu 5—4 (0—0, 3—4, 2—0). 
Pentru locurile 3—4 : Avîntul Gheorghe- 
ni — Școlarul București 8—6, 
locurile 5—6 : Șc. sp. 
Șc. sp. Odorhei 10—2,

• SIMBATA 22 FEBRUARIE, ORA 
15 : Fotbal — avanpremieră la se
zonul de primăvară : „Articolul 12 ; 
un film despre ceea ce uneori nu 
se vede din tribune, acțiunile co
recte și incorecte cuprinse in ce! mai 
controversat capitol al regulamentu
lui de joc ; ora 15,20 : Volei mas
culin : Steaua — Dinamo București 
(turneul final a! campionatului na-

țional) - selecțiuni înregistrate de 
la Sala Floreasca.
• DUMINICA 23 FEBRUARIE, ORA 

15,10 : Campionatul mondial de bob 
4 persoane (transmisiune de la Cer- 
vinia) ; ora 15,30 : Dinamo Buc. — 
C.S.U. Galați, în turneul final al 
campionatului național de volei mas
culin (selecțiuni înregistrate de la 
Sala Floreasca).

LOTO PRONOSPORT

INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

PRONOEXPRES DIN 19 FEBRUARIE 1975

și Gyorgypal,cate de Daniel 2, Szentes 
respectiv Lodonyi ți Kiss.

PATINAJ FINALELE
TELOR DE

mînote de cîteva ori din
lui nefavorabil, campionatele republi
cane de poliatlon, rezervate seniorilor, 
au fost reprogramate, începînd de 
tăzi, pe pista de pe lacul Ciucaș 
Tușnacf. întrecerile finale se vor 
cheia vineri după-amiază, iar de 
bâtă urmează să se desfășoare, pe • 
eași bază sportivă, „Cupa României1 
„Cupa F.R.P."

I

pentru 
Miercurea Ciuc —

pentru locurile 
7—8 : Liceul M. Ciuc II — Șc. sp Gheor- 
qneni 11—2. (C. GRUIA) e LA MIERCU
REA CIUC, echipa Liceului din locali
tate a susținut o partidă în compania 
selecționatei de. juniori a Ungariei. Vic
toria a revenit gazdelor cu scorul de 
4-2 (2—1, 2—1, 0-0), prin golurile mar-

UN NOU

CAMPIONA- 
SENIORI. A- 
cauza timpu-

as- 
din 
în- 

sîm- 
ace- 
i‘* și

„CENTRU DE SANATATE"
Clubul

educație _____ _x___ ___
deschiderea „Centrului de sănă
tate" cu secții de gimnastică de 
întreținere și de corectare a de
ficiențelor fizice.

Se pot înscrie la acest centru 
bărbați, femei și copii de toate 
vîrstele. care vor fi incluși în 
programe diferențiate după vîrstă.

sportv al 
fizică și

Institutului de 
sport anunță

sex. grad de pregătire fizică și 
deficiențe.

Lecțiile încep pe data de 1 mar
tie 1975. iar înscrierile și vizita 
medicală se fac la sediul Clubului 
sportiv I.E.F.S., str. Maior Ene 
nr. 12, în zilele de marți și vineri, 
orele 17 —19. începînd cu data 
27 februarie a.c.

Informații suplimentare la 
lefon 31.44.40.

de
te-

CA1J IN CADRUL „CUPEI 9
1 MARTIE", consacrată

zilei alegerilor, clubul Olimpia-Construc- 
torul a organizat un concurs fulger, cu 
participarea cîtorva dintre cei mai buni 
jucători din Capitală. După 3 ore de 
luptă, victoria a revenit maestrului inter
național Victor CIOCÂLTFA (Olimpia-Con- 
structorul), cu un rezultat excelent: llVa 
puncte din 14 partide. Pe locul II s-a 
clasat maestrul Mihai Ghindă (Universi
tatea București) cu 10 puncte. Locurile 
lll-IV au fost împărțite între maeștrii 
sportului. C. Botez (Olimpia-Constructo- 
rul) și O. Pușcași! (A.S.E.) cite 7 puncte, 
e ASTĂZI ÎNCEPE în Capitală tradițio
nalul „Turneu ol maeștrilor”. La actuala 
ediție a întrecerii oarticipă, printre alții, 
Th. Ghițescu, M. Ghindă, M. Pavlov, N. 
Ilijin, V. Stoica, I. Szabo și alți fruntași 
ai eșichierului nostru.
ȚID CLUBUL PETROLUL PLOIEȘTI

a organizat tradiționalul con
curs dotat cu „Cupa 16 Februarie", la 
care au participat trăgători fruntași din 
Ploiești și de la trei asociații sportive 
din Brașov. Primele locuri au revenit ur
mătorilor : pușcă cu aer comprimat, ju
niori — L. Boloni (Petrolul) și Tatiana 
llovici (Activul Brașov) fiecare cite 370 p; 
seniori — I. Stoicescu (Petrolul) — 369 p.: 
pistol cu aer comprimat — FI. Irimia 
(Metrom Brașov) — 357 p (C. POPOVICI 
— coresp.)

FOND GENERAL
2.244.340 lei.

EXTRAGEREA I :

EXTRAGEREA a

Plata cîștigurilor 
se va face astfel.

43

DE

1 22

II a

de

: 44

ClȘTIGURl 1’

40 30

36 6

la această

23

37 13

tragere

27 februarie 
țară de la 3 
1975 inclusiv :

>itală de la
ilie 1975, in
la 19 aprilie
poștale începînd de la 3

pînă 
mar- 
prin 
mar-

CISTIGURILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 16 ------------------- * —FEBRUARIE 1975

CATEGORIA I 
te 10% a 44.737

: (13 rezultate) 2 vai ian- 
lei.

CATEGORIA a
a45,35 variante

CATEGORIA

ll-a r (12 rezultate)
2.368 lei.

a
variante a 211 lei.

lll-a : (14 rezultate) 763

Cîștîgurile de la categoria I au revenîl 
participanților Coțovanu Paul din Vinerea 
județul Alba și Popa Aurel din Cluj-Na
poca.



TINERELE NOASTRE RACHETE LA START
ÎN COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE 75

• Bucureștiul va fi gazda grupei zonale pentru „Cupa Annie Soisbault" SCRISOARE DIN AUSTRIA

® PE SCURT •
BOX « In turneul de la Minsk vor 

evolua pugiliștii români M. Ploieșteanu 
(pană), V. Zilbeiman (semimijlocie) 
și I. Cocîrlea (mijlocie) • La Sofia s-au 
deschis lucrările seminarului internațio
nal al arbitrilor

HANDBAL •
O.F.K. Beograd

HOCHEI • In

® 37 de echipe in „Cupa Galea" • Junioarele noastre, in Italia
La începutul acestei săptămîni 

au avut loc, la Paris, tragerile 
la sorți pentru actuala ediție a 
competițiilor europene de tenis, 
rezervate tinerelor rachete.

Din cele patru turnee majore, 
devenite tradiționale, de o im
portanță deosebită pentru iubito
rii de tenis din țara noastră a- 
pare, fără îndoială, cel care se 
adresează jucătoarelor pînă la 21 
de ani. într-adevăr, una din gru
pele preliminare ale „Cupei Annie 
Soisbault" va fi organizată la noi, 
între 11 și 13 iulie, în București. 
Echipa României va avea ca ad
versară, în primul joc, pe învin- 
gătoarea din meciul de calificare 
Olanda — Norvegia. în celălalt 
meci al grupei se întîlnesc repre
zentativele Belgiei și Australiei, 
ultima făcîndu-și debutul într-o 
competiție la care pînă acum n-au 
avut acces decît echipe de pe 
continentul european.

lata componența celorlalte grupe, 
prima fiind trecută echipa tării 
gazdă : Franța — Finlanda, Noua 
Zeelandă — Ungaria sau Elveția ; 
Italia — Canada sau Mexic, Da
nemarca — U.R.S.S. ; Polonia — 
Spania sau Luxemburg, Iugosla
via — Suedia ; Brazilia — Colum
bia. Argentina — Uruguay sau 
Bolivia. învingătoarele din grupe

se califică pentru turneul final — 
programat la Le Touquet (Franța), 
13—20 iulie — alături de trei ca
lificate de drept i Cehoslovacia 
(deținătoarea trofeului), Anglia și 
R. F. Germania.

în competiția paralelă a echi
pelor masculine de tineret, dotată 
cu „Cupa Galea", s-au înscris 37 
reprezentative de țâri. Jocurile 
preliminare au loc în luna iunie, 
iar faza finală este programată 
la Vichy, conform tradiției, între 
31 iulie și 5 august. Echipa Româ
niei debutează în turul doi. întil- 
nind pe ciștigătoarea grupei zo
nale sud-americane, care cuprinde 
pe Argentina, — - -
Chile, Uruguay

Reprezentanții 
fi prezenți și la 
tiții pentru juniori 
Valerio" și „Cupa Principesa So
fia". Ne-a parvenit, pînă acum, re
zultatul tragerii la sorți a compe
tiției feminine. Echipa țării noas
tre este repartizată în grupa de 
zonă organizată în Italia, alături 
de formația acestei țări și de cea 
a Olandei. în total, la ediția din 
acest an a „Cupei Sofia" (cucerită 
de românce în 1972) iau parte 13 
reprezentative. Finalele vor avea 
loc în Italia, la 22—24 august.

Bolivia, Brazilia, 
și Venezuela.
țării noastre vor 
cele două compe- 

„Cupa Vasco

ATLEȚII ÎȘI DISPUTĂ
TITLURILE IN SALA

A.

IN
INNSBRUCKUL

FEBRA PREGĂTIRILOR44

Campionatele de atletism pe te
ren acoperit ale U.R.S.S., la Le
ningrad. Masculin : 60 m — Va
leri Borzov 6,5 ; triplusalt — Ser
ghei Fedorenko 16,46 m ; 3 000 m
— Boris Kuznețov 8:03 ; 800 m
— Viktor Solonețki 1:51,4; înăl
țime — Vladimir Kiba 2,18 m. 
Feminin ; 800 m — Sarmita Stula 
2:06,7 ; 3 000 m — Tatiana Gal- 
tian 9:23,4 ; înălțime — Galina Fi
latova 1,81 m ; greutate 
rianne Adam (R.D.G.) 
60 mg — Anne-Rose 
(R.D.G.) 8,1.

Campionatele indoor 
la Genova. Feminin : 
Tereza Sukniewicz (Polonia) 8,7 ; 
înălțime — Sara Simeoni 1,80 m. 
Masculin : greutate — Lukas

in-

• — Ma- 
19,71 m ; 

Fiedler

ale Italiei.
60 mg —

(Grecia) 18,75 m ; 800 m — Mar
cello Fiasconaro 1:56,4.

Campionatele universitare 
door ale S.U.A., la Oklahoma
City. Masculin : greutate — Geor
ge Woods 19,83 m ; prăjină — 
Terry Porter 5,22 m ; 60 y — 
Bill Collins 6,1; o milă — Wil
son Waigwa (Kenya) 3:57,0 ; 60 y 
g — Vance Roland 7,3; ‘
— Kingsley Adams 7,80 
y — Jim Bolding 1:09,2.

Concurs internațional 
la Cleveland. Masculin :
— RoLand Carter 5,33 m ;
— Marty Liquori 4:05,3 ; 
mile — Rod Dixon (Nqua Zeelan- 
dă> 8:33,7. Feminin : 60,,y — Alice 
Annum (Ghana) 6,6.

lungime 
m ; 600

indoor 
prăjină 
o milă 

două

întrunit și în 1964 am urmărit 
„Olimpiada albă" de la Innsbruck, 
sînt și acum, ca ziarist sportiv, 
interesat de reeditarea acestei mari 
competiții, în 1976, în același oraș 
austriac. în acest scop m-am de
plasat în capitala Tirolului, unde 
am aflat cîteva amănunte intere
sante de la membrii Comitetului 
de organizare a Jocurilor Olimpi
ce de iarnă. încă din gară se sim
te „febra olimpică", deși deocam
dată incă timidă. într-unul din ho
lurile gării se află macheta ora
șului. cu împrejurimile sale, avînd 
indicate locurile de desfășurare a 
întrecerilor olimpice de anul vii
tor. La sediul Comitetului de or
ganizare munca este dusă intr-un 
ritm susținut. Aici am reîntîlnit cu
noștințe vechi, în mare parte ace
iași oameni care au asigurat și in 
1964 o bună organizare întrecerilor 
olimpice. Dr. Karl Heinz Klee, fost 
președinte al Federației austriece 
de schi, acum secretar general al 
Comitetului de organizare, dirijea
ză toate lucrările, sub directa în
drumare a vicepreședintelui Comi
tetului, primarul orașului Inns
bruck, dr. Alois Lugger, care și 
cu 11 ani în urmă a condus acti
vitatea C.O. în fine, șeful Birou
lui de presă este Bertl Neumann, 
directorul Stadionului olimpic, o 
altă veche cunoștință, care în 1964 
a asigurat colegilor ziariști cele 
mai bune condiții dc muncă. Aici, 
la sediul Comitetului, am aflat, 
de pildă, că deși există toate con
dițiile create pentru o bună or
ganizare a Jocurilor. guvernul 
austriac va trebui să acopere, prin 
subvenții de peste un miliard de 
șilingi, costul unor construcții 
amenajări. Desigur, se speră 
după terminarea Olimpiadei.
zele sportive, căminele pentru 
sportivi, să poată fi date în folo
sința asociațiilor sportive și clu
burilor locale.

Pentru a ilustra felul în care se 
va organiza „Olimpiada albă", voi 
cita două declarații semnificative. 
Prima aparține lordului Killanin. 
președintele C.I.O., iar a doua 
fostei campioane olimpice, celebra 
patinatoare Lidia Skoblikova

(U.R.S.S.), care a cucerit la J.O. 
din 1964 nu mai puțin de 4 meda
lii de aur in probele de patinaj 
viteză.' Președintele C.I.O. susține : 
„Nu am nici o îndoială asupra 
succesului care se va contura la 
Olimpiada de la Innsbruck", iar 
campioana sovietică declară : „Mă 
bucură că acest oraș organizează o 
nouă ediție a J.O. Îmi dau seama 
că totul va fi ireproșabil organizat. 
Dacă în 1964 n-am găsit nici un 
cusur întrecerilor, îmi închipui că 
Si în 1976 totul va funcționa cu 
precizia unui ceasornic". Bertl 
Neumann, șeful Biroului de presă 
ne asigură că, datorită măsurilor 
luate, numărul spectatorilor la în
treceri va fi cu mult mai mare 
decît în 1964. Dacă cu 11 ani in 
urmă Jocurile au fost urmărite de 
peste un milion de spectatori, acum 
se scontează pe o cifră cu mult 
mai marc. Problema cazării turiș
tilor va fi rezolvată prin hotelu
rile, căminele și locuințe parti
culare din întreg Tirolul. Cu toate 
acestea, organizatorii nu vor putea 
face față marilor cereri de bilete 
și, de aceea, televiziunea a hotă- 
rît să afecteze circa 200 
transmisiilor directe de la 
importante competiții !

de ore 
cele mai

KURT CASTRA

seminarului 
europeni.

La Lagos, Nigeria — 
16-6.
C.C.E. (turul HI), la Cot

tbus (R- D. G.) : Dynamo Weisswasser — 
A. C. Klagenfurt 7-3 (1—2, 4-1, 2-0). 
în tur : 8-1.

NATAȚIE • In concursul de la Paris : 
200 m liber (b) Aleksandr Samsonov 
(U.R.S.S.) 1 : 51,34, Tim Shaw (S.U.A.)
- 1 : 52,37 ; 100 m liber (b) Marcello
Guarducci (Italia) 51,60 ; 20C m
(b) Serghei Zaharov (U.R.S.S.) 2 : 07,61. 
Feminin ; 200 m bras, Jeanette Pettersson 
(Suedia) 2 : 38,78 ; 200 m liber Kathy 
Heddy (S.U.A.) 2 : 03,21.

SĂNIUȚE • La Hammerstrand (Suedia) 
s-au desfășurat campionatele 
Rezultate : 
(R.D.G.) ; 
(R.D.G.) ;
Ulii Hahn

SCHI • 
Mahre 
lom special), 
Cindv Nelson 
• Campionul Elveției 
cial a devenit Peter Liischer.

SCRIMA • Concursul de sabie de la 
Moscova (150 scrimeri din 9 tari a fost 
cîștigat de Viktor Sidiak (U.R.S.S.).

ȘAH • In meciul pretendentelor Nana 
Aleksandria — Nina Levitina, scorul râ- 
mîne egal (5—5), după a 10 o partide, 
remiză • După 12 runde, la Torremoli- 
nos : Radulov și Quinteros — 9 p, Keene 
8 p, Bellon și Tarjan — 71/»

TENIS • Jucătorii români 
la Boca Raton (Florida). Ion Tiriac l-a 
învins pe Bill Brown (6—3, “ .
Viorel Marcu a pierdut la K. Meiler (3—6, 
1-6), după ce-l eliminase pa M. Dimi- 
trievici (7—5, 6—3). • Turnee W.C.T.
la Barcelona : Crealy — Okker 7—6, 6—4 ; 

Panatta — Taroczy 7—6, 7—6 ; Dominguez
— Orantes 6—3, 7—6. Fort Worth : War-
wich — Pitici 7—5, 3—6, 6—3 ; Solomon — 
Battrich 2-6, 7-5, 7-5. La Costa ; Ra
mirez — Emerson 6—1, 6—3 ; Laver —
Kakulia 7—6, 7-6.

VOLEI < In meci retur pentru ,,Cupo 
cupelor" (feminin) : 
Slavia Sofia 3—0. 
pentru turneul finol.

mixt

r___  __ mondiale,
simplu ([) : Murgit Schumann 
simplu (b) ; Wolfram Fiedler 
dublu (b) ; Bernd Hahn — 
(R.D.G.).

_ Noii campioni ai S.U.A. : Phil 
(slalom uriaș), Steve Mahre (sla- 

Andy Hill (coborire) și 
(slalom special femei) 

la slalom spe-

P-
evoluează

7-5), iar

Ț5KA Moscova — 
S-o calificat ȚSKA,

LA CAMPIONATELE MONDIALE DE LA ANTERSELVA

BIATLONIȘril ROMÂNI AU RĂMAS DATORI!
Campionatele mondiale de 

biatlon de la Anterselva (Italia) 
s-au încheiat cu rezultate surprin
zătoare. ele subliniind — prin ine
dit — marea doză de neprevăzut 
pe care o confine această dificilă 
și capricioasă specialitate. în ge
neral. se poate spune că această 
ediție a fost dominată de schiorii 
sovietici, finlandezi și cei din 
R.D.G.. sportivi cu o excelentă 
comportare La alergarea pe schiuri. 
De altfel, singurii schiori care, în 
afara celor amintiți, au mai obți
nut medalii sînt reprezentanții Po
loniei (la ștafetă) și norvegianul 
Heggstad, adică tot sportivi a că
ror alergare pe schiuri este foarte 
bună. N-am vrea să spunem prin 
aceasta că fondul a decis pe învin
gători ; biatlonul este o probă com
plexă, cu un aport aproximativ 
egal al ambelor specialități, dar la 
această ediție (probabil și în vii
tor) învingătorii au trebuit să do
vedească înalte virtuți de fondiști. 
Fără o alergare excepțională nu se 
poate aspira la medalii la cam-

pionatele mondiale sau la Jocu
rile Olimpice, ținînd seama de ris
cul și neprevăzutul preciziei tra
gerilor la țintă.

A excela numai într-una din 
cele două specialități, rupind e- 
chilibrul ideal al biatlonului, s-a 
dovedit a fi insuficient pentru a 
lupta cu sanse reale pentru victo
rie. Acesta a fost — din păcate — 
și cazul biatloniștilor români. Dacă 
precizia la tir (cu excepția lui 
Cristoloveanu, schimbul I la șta
fetă) poate fi apreciată ca foarte 
bună, în schimb la fond schiorii 
biatlonifti români au regresat sau 
au rămas pe loc (ceea ce este, în 
fond, cam același lucru) în raport 
cu primii clasați, dar și cu adver
sari cu care altădată erau egali 
sau pe care i-au învins. Proba 
Ștafetă, pe schimburi, a scos 
mai în evidență decalajul real 
xistent la fond.

Este prea devreme pentru a de
pista cauzalitățile ascunse ale a- 
cestei situații. Desigur, antrenorii 
C. Tiron și M. Stupar u, colegiul

de 
fi 
e-

de antrenori și Biroul federal 
analiza pe îndelete, temeinic, 
tregul proces de instruire, spre a 
elimina această rămînere în urmă. 
Fără a anticipa, noi credem că, to
tuși, soluția rezidă în kilometra
jul sporit pe zăpadă, care să asi
gure un fond de rezistență gene
rală superior, precum și in ritmul 
variat, adaptat profilului pîrtiei. La 
această problemă, care ține de me
todica pregătirii, mai sînt de adău
gat unele aspecte de ordin psiho
logic. Inhibiția resimțită, ezitarea, 
îndoiala în forțele proprii pot 
greva — lucru dovedit — orice 
talent.

Performanța înaltă în biatlon, ca 
în orice alt sport, a devenit un lu
cru atît 
cit nu 
nici un

C. M. 
pentru

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

finale ale jocului au fost și cele 
mai frumoase. Cele mai multe 
puncte : Palko (12), Ignătescu (6), 
Panțîru (5) — H.C. Minaur, Speck 
(7), Papp (6), Schmidt (5) — Inde
pendența. Au condus i R. Iamandi 
și T. Ene — Buzău.

Steaua — Știința Bacău 24—21 
(12—9). Steaua n-a forțat decît în 
perioadele in care băcăuanii s-au 
apropiat periculos. Publicul a gus
tat cîteva momente de mare spec
tacol, create de Gațu, prin dri
blinguri și angajări eficiente. în 
apărare, Steaua a jucat lejer, ceea 
ce a permis studenților să înscrie 
mai multe goluri. Cele mai multe 
puncte : Drăgăniță (6). Birtalan (5), 
Voina și Tudosie cîte 4 — Steaua, 
Tase (4), Eftene, Voinea, Cheli cîte 
3 — Știința. Au condus V. Epure 
și N. Maghețiu — Timișoara.

Dinamo 
Timișoara 
dați de apărarea 
gresivă a timișorenilor, 
viștii nu au putut fructifica multe 
din atacurile lor. în repriza se
cundă, studenții au recuperat 
spectaculos, dar tardiv din dife
rență. Cel mai eficace : Grabovschi 
și Licu cîte 4 — Dinamo, Fblker 
(6) și Gunesch (4) — Politehnica. 
Au arbitrat : D. Purică și V. Erhan 
— Ploiești.

Dinamo Brasov — „U“ Cluj-Na
poca 19—18 (13—9).

București — Politehnica 
18—17 (11—7). Incomo- 

avansată și a- 
dinamo-

Programul de azi (de la ora
14) : Independența Sibiu — CAROM, 
„U“ Cluj-Napoca — „U" Craiova; 
Știința Bacău — Dinamo Brașov ; 
H.C. Minaur B. Mare — Dinamo 
București ; Steaua — Politehnica 
Timișoara; „U“ București — C.S.U. 
Galați.

de deosebit fi de greu, în- 
trebuie făcute concesii de 
fel in pregătire.
de biatlon 1975 au fost, 

,____ sportivii români, o expe
riență neplăcută, dar o experiență 
plină de învățăminte în vederea 
J.O. 1976. Nodul de cauze și con
diții (obiective, dar mai ales su
biective) se impune a fi desfăcut 
și analizat cu atenție și responsa
bilitate, urmat de măsuri și solu
ții necesare.

în ciuda insuccesului de la An
terselva, biatlonul nostru are încă 
posibilități, iar Gârniță și chiar 
Voicu pot aspira motivat și real să 
figureze printre cei care s-ar putea 
evidenția la viitoarele J.O., cu 
condiția corecturilor (în mare par
te) amintite.

Viena, februarie

FIȘIER

indiscutabil dintre
urmașele Iolandei Balaș la șe
fia probei de săritură în inăl-

unional, Alexandr Pri-

ATLETISM

ROSEMARIE WITSCHAS-ACKERMANN (R.D.G.)
time, Roși Witschas-Ackermann 
este cea mai valoroasă. în pre
zent ea deține recordurile mon
diale cu 1,95 m (aer liber) și 
1,94 m (în sală). Wițschas s-a 
născut la 4 aprilie 1952, la 
Lohsa. Are 1,75 m înălțime 
(sare, deci, cu 20 cm mai mult 
decît propria-i statură) și cin- 
tărește 52 de kilograme. Este 
campioană europeană la Roma 
(1,95 m) și in sală, la Giiteborg 
(1,90 m) ambele in 1974. Prac
tică atletismul de la vîrsta de 
14 ani — 1,46 m. De atunci, fără 
excepție,- rezultatele sale au 
avut un progres continuu : 1967
— 1,65 m, 1968 — 1.71 m, 1969
— 1,76 m, 1970 — 1,77 m, 1971 — 
1,81 “
1,88
1,94 
abia

NIKOLAI KRUGLOV
Tînărul electrician, de la u- 

zinele „Krasnoe Sormovo" din 
orașul Gorki, s-a distins încă 
de la campionatele U.R.S.S. de 
anul trecut, cînd a cîștigat am
bele probe de biatlon : și clasi
ca distanță de 20 km și nou in
trodusa probă, aproape de 
sprint, de 10 km. Antrenorul lo
tului 
valov, a intuit in biatlonistul 
de 24 de ani nu numai un... 
mare amator de muzică, ci și 
pe specialistul distanțelor 
scurte, căror le face față mai 
cu aplomb, ceea ce justifică de 
altfel și folosirea sa in ultimul 
schimb al șafetei de 4x7,5 km. 
Nikolai Kruglov — căci despre 
el este vorba — a îndreptățit 
speranțele și iată-1, la Anter-

m, 
m, 
m
La

1972 — 1,85 m, 1973 — 
1974 — 1,95 m, 1975 — 
(sală), dar sezonul este 
început...

BIATLON

(U. R. S. S.)

selva, în Italia, campion mon
dial al probei de 10 km, înain
tea multor favoriti scandinavi.

DIN FOTBALUL INTERNAȚIONAL

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI 
ÎNVINGĂTOR; ÎN R.D. GERMANĂ 

o Selecționata masculină de bas
chet a țării noastre și-a început tur
neul în R. D. Germană marți seara, 
cînd a învins la Berlin pe campioana 
țării gazdă ADW Berlin cu 101—84 
(53—41). ieri seara, baschetbaliștii ro
mâni au întrecut reprezentativa R. D. 
Germane cu 106—93 (53—50).

o Intr-un meci retur din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei Li
liana Roncbettl", ia Leningrad, forma
ția feminină de baschet locală Spar
tak a învins pe I.E.F.S. București cu 
69—41 (33—19), calificîndu-se pentru
semifinale.

FEDERAȚIA daneză a cerut 
clubului vest-gerraan F. C. St 
Pauli din Hamburg (liga a doua) 
să permită jucătorului Heino Han
sen (de 13 ori selecționat pînă a- 
cum în echipa Danemarcei) să 
poată juca în meciurile cu Româ
nia, Scoția și Spania din C.E. 
Managerul echipei din Hamburg a 
declarat că deocamdată nu știe 
dacă se poate dispensa pe o pe
rioadă mai îndelungată de servi
ciile fotbalistului danez.

FORUL scoțian de specialitate 
a dat Un avertisment antrenoru
lui Willie Ormond, pentru apre
cierile făcute în public de a- 
cesta la adresa arbitrului belgian 
Alfred Delcourt, care a condus 
meciul Spania — Scoția (1—1). în 
raportul înaintat la U.E.F.A., ar
bitrul belgian a protestat față de

• declarațiile jignitoare ale lui Or
mond

ANTRENORUL reprezentativei 
R. F. Germania, Helmut Schon, a 
anunțat că nu va apela la servi
ciile internaționalilor Breitner șl 
Netzer (actualmente la Real Ma
drid), pentru jocul cu Anglia, 
deoarece aceștia sînt angajați în 
campionatul spaniol.

„ÎN CUPA ANGLIEI" (optimi) 1 
Derby County — Leeds 0—1 ; 
Middlesborough — Peterborough 
2—0. în meci restanță din cam
pionat i Birmingham — Tottenham 
1—0.

LA FLORENȚA, în meci amical : Italia 
— Norvegia 4—1 (2—0). Au marcat Gra
ziani, Chinaglia, Savoldi, Cordova, res
pectiv Fugleseth din 11 m.

FINALA ,,Cupei intercontinentale* se 
va desfășura între Atletico Madrid (care 
înlocuiește pe Bayern Miinchen) și înde- 
pendiente Buenos Aires. Primul joc la 12 
martie, la Buenos Aires, returul la 11 a- 
prilie, la Madrid.
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