
ȘEDINȚA CDMIHIIIIUI POLITIC
EMIIV AL C.C. AL P.C.R

[ In ziua dc ZO februarie 1975 a 
avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. i 
prezidată de tovarășul 
Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv

al P.C.R.,
Nicolae 

al

a 
adoptat o hotărîre privind majo
rarea retribuirii mecanicilor agri
coli din unitățile agricole de stat. 
JTinînd seama de faptul că me
canizarea lucrărilor din agricul
tură are un rol hotărîtor în spo
rirea producției agricole, și avînd 
în vedere că în acest sector lu
crează peste 147 000 mecanici agri
coli, Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca majorarea retribuției 
acestora să se facă cu începere 
de la 1 martie a.c. — și nu de 
la 1 septembrie, cum era prevă
zut în cadrul eșalonării generale, 
pe ramuri și activități, a majoră
rii retribuției oamenilor muncii. 

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat informarea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, in legă
tură cu vizita dc prietenie făcută 
în țara noastră de tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria. Comitetul Politic 
Executiv a aprobat în unanimitate 
rezultatele vizitei și a dat o înaltă 
apreciere contribuției tovarășului 
Nicolae Ceausescu la întărirea 
prieteniei, solidarității și colabo
rării multilaterale dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre 
Socialistă România 
Populară Bulgaria.

Comitetul Politic 
manifestă satisfacția 
țațele convorbirilor 
conducători de partid și de stat, 
exprimate în hotărîrea 
privind impulsionarea 
economice 
și, în special, 
operări în producție, 
biective 
dustria 
strucția de mașini

Republica 
și Republica

Executiv își 
pentru rezul- 
între cei doi

comună 
colaborării 

dintre cele două țări 
realizarea unor co- 

a unor o- 
coniune, îndeosebi în in- 
minieră, petrolieră, con- 

precum și in

ATLEȚI DE VALOARE LA STARTUL „CUPEI DE CRISTAL"
© Probele de greutate și săritura in lungime

feminină — atracțiile concursului

Doina Spinu — recordmana de ju
nioare a târli la săritura in lun

gime

Simbatâ și duminică la Sinaia (Cota 1400)

FINALELE EDIȚIEI A Vil a
A „SĂNIUȚEI

Sîmbătă și duminică, pe vechiul 
drum de acces către Cota 1 400 vor 
avea loc finalele celei de a Vil-a 
ediții a concursului republican do
tat cu „Săniuța de argint".

Organizat sub egida C.C. al 
U.T.C. și C.N.E.F.S., concursul s-a 
bucurat la toate etapele interme
diare de sprijinul larg al organe
lor locale cu responsabilități sau 
atribuții în domeniul activității 
sportive de masă, reușind să a- 
ducă la start mii de participanți, 
tineri între 15 și 19 ani. Interesul 
față de această tradițională între
cere sportivă specifică sezonului 
de iarnă a sporit prin faptul că 
ea se desfășoară in cadrul „Cupei 
tineretului", acum la 
diție.

La finale vor lua 
pionii județelor și ai 
lui București, băieți și fete. Sîm
bătă, după ce dimineața finaliștii 
vor face mai multe lansări de a- 
eomodare, vor fi prezenți, de la

a doua e-

parte cam-
municipiu-

în cursul cărora s-a mani- 
unitatea deplină de vederi 

părți.
Politic Executiv a 
apreciere vizitei și 

avute, relevînd im-

hotărîrea de a se accelera pregă
tirea lucrărilor pentru începerea 
construirii hidrocentralei româno- 
bulgare de pe Dunăre.

A fost apreciată, de asemenea, 
importanța deosebită a convorbi
rilor 
vieții politice internaționale ac
tuale, 
testat 
a celor două

Comitetul 
dat o înaltă 
convorbirilor 
portanța lor pentru interesele po
poarelor român și bulgar, pentru 
cauza construcției socialiste în cele 
două țări, subliniind că acestea 
sînt o contribuție concretă la sta
tornicirea unui climat de destin
dere, cooperare și înțelegere în 
Balcani și în Europa, un aport de 
seamă la întărirea unității țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, în lupta pentru 
socialism, progres social și pace 
în lumea întreagă.

In cadrul ședinței, Comitetul Po
litic Executiv a examinat evoluția 
situației din Republica Cipru. Ma- 
nifestîndu-și îngrijorarea față de 
consecințele create ca urmare a 
recentei hotărîri a conducerii co

de a proclama 
drept „stat auto- 
Comitetul Politic

I
munității turce 
Nordul insulei 
nora și federat", 
Executiv a hotărît efectuarea unui 
demers diplomatic pe lîngă guver
nele Greciei, Turciei, Ciprului și 
pe lîngă Secretariatul General al 
O.N.U. în vederea afirmării pozi
ției țării noastre față de situația 
actuală din Cipru, care a dus Ia 
o nouă creștere a tensiunii în zo
na Mediteranei și a Balcanilor. 
Comitetul Politic Executiv a sub
liniat că o condiție esențială pen
tru evitarea amplificării conflictu
lui este abținerea de la orice acte 
de forță sau măsuri unilaterale. 
Este necesar să se continue efor
turile pentru reglementarea dife
rendelor în cadrul unui dialog po
litic constructiv, al unor negocieri 
directe între cele două comunități 
cipriote, in vederea găsirii unei

I
I
I
I
I
I
I

(Continuare in vaci, a 4-a) I

Ca în fiecare iarnă din ultimii 
ani, Federația noastră de atletism 
organizează o competiție de sală, 
devenită tradițională, în fapt cam
pionatele internaționale indoor ale 
României — „Cupa de cristal". 
De-a lungul anilor, întrecerile a- 
dăpostite în sala complexului spor
tiv „23 August" au fost onorate 
prin prezența, la startul diferite
lor probe, a unor atleți de înaltă 
valoare, recordmani mondiali și 
europeni, campioni ai continentu
lui etc. Și de această dată, 
bițorii atletismului " ~
vor putea urmări 
sportivi de valoare

Capul de afiș al 
îl constituie prezența la București 
a recordmanei mondiale la arun
carea greutății cehoslovaca Helena 
Fibingerova. La aceeași probă de 
aruncare, dar la bărbați, vom pu
tea urmări trei valoroși atleți din 
Bulgaria : Vîlcio Stoev (20,32 m), 

iu- 
din Capitală 

evoluția unor 
din opt țări, 

actualei ediții

orele 15,30, la întrecerile din cadrul 
manșei I. Duminică, de la orele 
9, cea dc a doua manșă, după care, 
în jurul orei 11,30, va avea loc 
festivitatea de închidere a con
cursului și de premiere a cam
pionilor.

La actuala ediție a „Săniuței de 
argint", o noutate care — sîntem 
convinși — va spori și mai mult 
interesul față de această tinerească 
întrecere : paralel este programată, 
cu caracter experimental, o probă 
de dublu mixt (sîmbătă de la o- 
rele 17).

La Sinaia, accesul publicului că
tre locul de ccncurs va fi facilitat 
de curse speciale dc autobuze. Or
ganizatorii au stabilit zone pentru 
urmărirea integrală a concursu
lui. Și încă un amănunt : pîrtia 
pe care vor evolua tinerii sportivi 
se prezintă într-o stare excelentă 
(zăpadă abundentă, bine tasată, 
mărginită de mantinele), ceea ce 
va favoriza reușita întrecerii...

avînd ca obiect problemele
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA §1 SPORT

IN SPIRITUL DOCUMENTELOR CONFERINȚEI PE TARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE

ACȚIUNI SUSJINUTE PENTRU DEZVOLTAREA
ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Au trecut cinci zile de la 
sat de tovarășul NICOLAE 
țară a mișcării sportive și 
sosească ecouri pe marginea acestui document de 
mare importanță teoretică și practică, în care sînt 
definite căile și mijloacele pentru ridicarea activității

publicarea Mesajului adre- 
CEAUȘESCU Conferinței pe 
la redacție continuă să ne

5
sportive la nivelul exigențelor dezvoltării actuale și 
de perspectivă a României socialiste. Publicăm mai 
jos cîteva dintre aceste ecouri, care ne înfățișează o 
serie de acțiuni practice întreprinse pentru traducerea 
în viață a sarcinilor puse de partid în fața mișcării 
noastre sportive.

7

COLABORAREA INTRE FACTORII CU ATRIBUȚII -
PREMISA A UNOR REALIZĂRI SUPERIOARE

îndrumareaSub conducerea, și 
permanentă a Comitetului jude
țean al P.C.R., mișcarea sportivă 
din județul Buzău a înregistrat în 
ultimii ani o dezvoltare deosebită 
pe linia organizării activității spor
tive de masă și de performanță, 
ca și în direcția îmbunătățirii ba
zei materiale. Aproape 250 de aso
ciații sportive, două cluburi, cinci 
unități școlare cu profil, peste 900 
de cadre (profesori, instructori, ar
bitri), 23 de echipe divizionare, 14 
maeștri ai sportului, numeroase 
titluri republicane și internaționa
le — iată doar cîteva realități 
grăitoare in acest sens. Rezultate
le obținute reprezintă rodul mun
cii desfășurate în comun de orga
nele și organizațiile cu atribuții in 
sport.

din acti-

vom pu- 
Austriei, 
acest se-

Nikola Hristov (19,63 m) și Mi
hail Kio.șev (19,09 m). în compania 
acestora este interesant de urmă
rit comportarea tînărului nostru 
recordman, Marin Iordan, care, 
cu puțină vreme în urmă, a obți
nut cel mai bun rezultat 
vitatea sa — 18,09 m.

La 60 m plat femei o 
tea vedea pe recordmana 
Brigitte Haest (7,3 s în 
zon), la săritura în lungime, tot 
la femei, pe Penka Sokolova 
(Bulgaria) — 6,41 m, Maroula Lam- 
bru (Grecia) — 6,62 m, Natalia 
Smirnova (U.R.S.S.) — 6,38 m pre
cum și pe atletele noastre Doina 
Spînu, 
nioare
nescu 
neanu

Recordmanul nostru la 60 mg, 
Erwin Sebestyen (7,6 s) va avea 
ca principali adversari pe alergă
torul grec Efstatios Vasiliou (7,8 
s), pe bulgarul Gheorghi Mliakov 
(8,0 s), pe Nicolae Perța (7,8 s) etc.

recentă recordmană de ju- 
a țării (6,28 m), Maria Io- 
(6,24 m) și Dorina Căti- 
(6,25 m).

*

Concursul este programat sîm- 
bătă (de la ora 16,30) și duminică 
(de la ora 16,00).

DE ARGINT

»

Evidențiem, astfel, preocuparea 
Inspectoratului școlar pentru dez
voltarea rețelei unităților cu profil 
și asigurarea unor condiții optime 
de lucru, precum și grija consi
liilor populare în direcția îmbu
nătățirii bazei materiale necesare 
sportului de masă și de perfor
manță. Aceeași apreciere o avem 
și pentru ■ Consiliul sindicatelor,

MANIFESTĂRI CULTURAL-SPORTIVE CIT MAI ATRACTIVE

au studiat

Alături de toți 
noastre, membrii 
tive IREMOAS ■ 
pe lingă întreprinderea de radia
toare, echipament metalic, obiecte 
și armături sanitare) 
cu deosebită atenție Mesajul a 
dresat de tovarășul 
CEAUȘESCU participanților 
Conferința pe țară

sportivii patriei 
asociației spor- 
- București (de

NICOLAE 
la 

Conferința pe țară a mișcării 
sportive, reținînd aprecierile cri
tice aduse unor ramuri de sport 
rămase în urmă, ideile și indica
țiile de o covîrșitoarc însemnătate (Continuare in pag. 2—3)

însemnări din!r-oDeputății și cetățeniidin Văleni
12, este dataAnul 1971, iunie

exactă cînd în comuna’ Văleni din 
județul Vaslui a fost materializa
tă ideea, mai de mult încolțită în 
unele minți și inimi, de a se a- 
menaja o bază sportivă pe terito
riul acestei așezări. Imboldul a 
fost dat de situarea echipei de 
fotbal a Cooperativei agricole de 
producție pe primul loc în etapa 
județeană a „Cupei tineretului de 
la sate". 'Primarul comunei, tova
rășul Dan Ciurușniuc, 
rează î -----------s
tura de fruntași, dar mai 
din dorința de a avea 
sportivă simplă, utilizabilă 
mai multe discipline, am 
declanșarea unor acțiuni 
tive“.

De ce tocmai primarul 
întrebat reporterul — și nu pre

:> rememo- 
„Cind ne-am văzut în pos- 

de fruntași, dar mai ales 
o bază 
pentru 
hotărît 
colec-

s-a

care a asigurat condiții materiale 
și a favorizat promovarea unor e- 
chipe în categorii superioare la 
ramuri ca rugby, fotbal ș.a. Tine
retul participă în număr cit mai 
mare la diferite acțiuni de masă 
grație și muncii susținute a orga
nizațiilor U.T.C. și de pionieri. Con
cursurile locale, turismul, „dumi-

NICOLAE DRAGU
secretar al C.J.E.F.S. Buzău

(Continuare în pag. 2-3)

menite să ducă la obținerea unor 
rezultate superioare în activitatea 
sportivă de masă și de perfor
manță.

în lumina acestui vibrant Me
saj, asociația noastră sportivă a 
trecut cu hotărîre la îndeplinirea 
obiectivelor propuse.

GHEORGHE CIORANU 
secretarul asociației sportive

IREMOAS — București

ședințele asociației sportive, tre
buia să ia o asemenea inițiativă ? 
Iată răspunsul primarului : „Con
siliul popular nu are în însărci
nare doar administrarea comunei 
ci, în primul rînd — așa gîndesc 
eu — păstrarea, în deplină stare 
fizică și psihică, a oamenilor. Or, 
sportul este unul dintre numeroșii 
factori care contribuie la împlini
rea acestui deziderat".

Iunie 1974, deci trei ani mâi 
tîrziu, este data exactă cînd vi
sul primarului (vis ce devenise 
Intre timp, unul colectiv, deoa
rece și președintele C.A.P., Vasile 
Rusu și secretara comitetului 
U.T.C., Elena Filibiu, și președin
tele asociației, Ion Nichifor, și 
directoarea coordonatoare a șco
lii, Profira Ginghina și-au adus

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)
^\\\\\\\\\\\\\\W^^

Al treilea titlu mondial
La sosirea pe 

maestra emerită 
Alexandru zîmbește fericită. Admi
rabila noastră jucătoare aduce pen
tru a treia oară la București „Cupa 
W.J. Pope", trofeul care este decer
nat cuplului feminin, 
titlului suprem la 
Recunoscută drept 
jucătoare de dublu din lume, 
cum sublinia și apreciatul antrenor 
cehoslovac Vaclav Ostravicky, ma
rea noastră sportivă a reușit să 
repete acum, în compania japone
zei Shoko Takahashi, pentru a doua 
oară consecutiv, strălucita perfor
manță (la ediția precedentă din 
1973, a făcut pereche cu nipona 
Mîho Hamada) și pentru a treia 
oară alternativ (primul succes da- 
tind din 1961, cînd Maria Alexandru 
a jucat alături de Geta Pitică).

Foto : Dragoș NEAGU

aeroportul Otopeni, 
a sportului Maria

deținător al 
tenis de masă, 
cea mai bună 

așa
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I.E.F.S.

începînd de ieri, Predealul, mai 
precis pîrtia de schi Clăbucet, 
este gazda unui tradițional con
curs de schi dotat cu „Cupa dru- 
marilor". Este interesant de ară
tat că această întrecere — orga
nizată de către A. S. Proiectan
tul București cu sprijinul Consi
liului municipal U.G.S.R. — se 
află la cea de a 24-a ediție. La 
startul întrecerilor, ce se vor des
fășura astăzi și mîine, sînt pre
zenți circa 350 do schiori din 27 
de asociații sportive, toți din in
stitutele de proiectare bucureștene.

Ieri, a avut loc recunoașterea 
traseului și ședința tehnică, iar 
astăzi dimineață, la ora 9, încep 
întrecerile : slalom special (băieți 
și fete), două manșe, avansați. 
Mîine 22 februarie, tot de la ora 
9, slalom uriaș (băieți și fete). 
La ora 11, probă de slalom pen
tru începători șl copii, după care 
urmează festivitatea de premiere, 
înaintea actualei ediții, clasamen
tul primilor 10 (avîndu-se în cal
cul edițiile 1972, 1973, 1974) arată 
astfel : 1. I. Cosma, 2. A. Damian,
3. F. Orendi, 4. II. Estcrka, 5. 
R. Nedelcu, 6. E. Papadima, 7. O. 
Berger, 8. D. Porfireanu, 9. P. 
Alboteanu, 10. I. Bosemayer.

Campionatele naționale de patinaj viteză ale seniorilor

de

de

MIERCUREA CIUC, 20 (prin 
telefon). în preziua campionatu
lui de patinaj viteză, rezervat se
niorilor, concurenții (și alături de 
ei întregul corp de arbitri) și-au 
strămutat reședința de la Tușnad
— unde fusese programată inițial 
competiția — la Miercurea Giuc. 
In mai puțin de 24 de ore, 
C.J.E.F.S. Harghita, în urma unor 
eforturi lăudabile, a pus la punct 
„inelul de gheață" din spatele pa
tinoarului artificial, reușind ast
fel să ofere viteziștilor condiții 
întreceri net superioare celor pe 
care le-ar fi avut la Tușnad. Șl 
totuși rezultatele din prima zi 
concurs nu sînt de natură să sa
tisfacă. Timpii înregistrați sînt 
mediocri, dar explicabili dacă a- 
vem în vedere insuficienta pregă
tire pe gheață a celor care s-au 
aliniat la startul probelor de cam
pionat. O mențiune specială me
rită totuși Victor Sotirescu (Di
namo București) care a fost la un 
pas de a coborî, în proba de 5 000 
m, sub 9 minute (a realizat 9:00,6) 
și Vasile Coroș (I.E.F.S. București) 
pentru acel 44,4 s pe distanța de 
500 m.

Rezultatele primei zile : senioare
— 500 m : 1. Eva Szigeti (Șc. sp.
M. Ciuc) 51,6, 2. Lidia Vaszi
(S.C.M. Ciuc) 52,2, 3. Sanda Frum 
(Agronomia Cluj-Napoca) 52,9 ; 
1500 m: 1. Eva Szigeti 2:59,3, 2. 
Magda Buzas (Șc. sp. M. Ciuc) 
3:01,4, 3. Lidia Vaszi 3:02,2. Cla
samentul după două probe: 1.

La Galați, Cluj-Napoca și Pitești

TURNEELE INDIVIDUALE
DIN CADRUL DIVIZIEI 

DE LUPTE GRECO-ROMANE
După disputarea primei etape a 

Diviziei de lupte greco-romane, 
luptătorii fruntași se află în fața 
unui dificil examen — turneele 
individuale din cadrul campiona
tului pe echipe. în decurs de trei 
zile, toți componenții formațiilor 
participante la campionatul repu
blican pe echipe vor fi obligați 
să susțină cîte opt meciuri, probă 
care va solicita la maximum ca
pacitatea de efort a concurenților.

în două dintre cele trei serii 
(I și a IlI-a) întrecerile se vor 
disputa vineri, sîmbătă și dumi
nică, la Cluj-Napoca si Galați. 
Echipele din seria I (Vulturii tex
tila Lugoj, C.F.R. Timișoara, 
A.S.A. Cluj-Napoca, Bihoreancă 
Marghita, Crișul Oradea, C.S.M. 
Reșița, Electroputere Craiova, 
Steagul roșu Brasov, Mureșul Tg. 
Mureș) se vor întîlni la Cluj- 
Napoca, iar cele din seria a IlI-a 
(Carpați Sinaia, ~ 
Dunărea Galați, 
S. C. Bacău, IPROFIL Rădăuți’ 
C. S. Botoșani, Farul Constanța, 
Delta Tulcea), la Galați.

Concursul cel mai interesant, în 
care se vor întîlni aproape toți 
componenții lotului republican, 
este programat duminică, luni și 
marți, în sala Sporturilor din Pi
tești. în seria a Il-a sînt înscrise 
formații redutabile ca Dinamo 
București, Steaua, C.S.M. Pitești, 
Aluminiu Slatina, Metalul Bucu
rești, C.S.O. Cîmpulung Muscel, 
Progresul București, Rapid, Dacia 
Pitești.

Unirea Focșani,
A.S.A. Bacău,

De azi pină duminică

JUNIORII ÎȘI DISPUTĂ TITLURILE
DE CAMPIONI REPUBLICANI

Alpinii la Poiana Brașov, fondiștii la Vatra Dornei
torul program de desfășurare a 
campionatelor republicane de schi 
alpin pentru juniori : vineri, pir- 
tia de sub telefericul din Poiana 
Brașov, slalom special ; sîmbătă, 
pe pîrtia Sulinarului, slalom uri
aș, iar duminică, pe pîrtia Lupu
lui, coborîrea.

Fondiștii și-au stabilit „sediul" 
disputelor pentru titlurile de 
campioni la Vatra Dornei. într-o 
convorbire telefonică cu tov. Con
stantin Alexa, prim-vicepreședin- 
te al C.J.E.F.S. Suceava am aflat 
că organele locale au făcut tot 
ce le-a stat în puteri pentru a 
asigura tinerilor . sportivi condiții 
excelente de concurs, iar de cîte
va zile fondiștii se acomodează 
cu traseele din pitoreasca stațiu
ne din munții Suhardului. între
cerile individuale vor avea loc 
sîmbătă, iar cele de ștafetă, du
minică. Printre cei mai îndrep
tățiți la primele locuri în clasa
mentele finale se numără spor
tivii : loan Pelin, Ladislau Mar- 
coș, Moise Gîrbacea, Eleonor Cer
cei, Iosif Tamaș, Cornel Potro- 
anchin, Vilma l’udor, Cornelia 
Mititelu, Nicoleta Scurtu, Marce
la Țeposu și Elena Ceposu.

cei 
vor 
na
cele 
vor

De azi și pînă duminică, 
mai buni schiori juniori își 
disputa titlurile de campioni 
ționali în probele alpine _ și 
de fond. întrecerile alpinilor 
fi găzduite de Poiana Brașov, ale
cărei pante oferă cele mai bune 
condiții de concurs specialiștilor 
genului. Pîrtille stațiunii, amena
jate în mod special pentru acest 
eveniment, sînt cunoscute de 
toți sportivii, de la care se aș
teaptă evoluții care să confirme 
saltul valoric înregistrat în ulti
ma vreme. Antrenorii și specia
liștii prevăd dispute extrem de 
interesante în cursele de slalom 
special, slalom uriaș și coborîre. 
Printre protagoniști se vor afla, 
cu siguranță, Aurelia Nițu, Juja 
Ratz (ambele de la LES Predeal), 
Daniela Uncrop (Dinamo Brașov), 
Anemarie Werhazi (Steagul roșu), 
Octavian Fast, și Csaba Portic 
(LES), Aurel Albert și Dan Fră- 
țilă (Steagul roșu), Gabriel Teo- 
dorescu (Șc. sp. Brașov).

Organizatorii au stabilit urmă-

46,0 ;
9:00,6, 

Bra-
9:18,3.

Szigeti 111,366 p, 2. Vaszi 112,733 p, 
3. Frum 113,800 p. Seniori : 500 
m : 1. Vasile Coroș (I.E.F.S. Bucu
rești) 44,4, 2. Ladislau Fokt (Di
namo Brașov) 45,6, 3. Victor So- 
tirescu (Dinamo București) 
5 000 m: 1. Victor Sotirescu
2. Andrei Erdelyi (Dinamo 
șov) 9:11,6, 3. Vasile Coroș 
Clasamentul după două probe : 1.
1. Coroș 100,30 p, 2. Șotirescu 
100,060 p, 3. Fokt 103,200 p.

Deoarece nu s-au îndeplinit ha
remurile impuse de regulament nu 
s-au acordat titlurile de campioni 
la aceste probe !

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

ACȚIUNI SUSȚINUTE
9 »

MANIFESTĂRI CULTURAL-SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

Ne-am îndreptat, de pildă, a- 
tenția spre - organizarea unor maj 
nifestări cultural-sportive, menite 
să atragă întregul tineret din sec
țiile întreprinderii. Astfel, zilele 
trecute a avut loc la clubul 
IREMOAS un reușit spectacol cul- 
tural-sportiv dedicat alegerilor de 
la 9 martie, la care și-au dat 
concursul brigada artistică a în
treprinderii, actori de la teatrul 
„C. Tănase" și ansamblul „Rapso
dia Română", precum și sportivi 
fruntași de la I.E.F.S., Dinamo, O- 
limpia, Rapid, IREMOAS etc., care 
au executat demonstrații de hal
tere și culturism, iar în final au 
avut loc întreceri în „Cupa 16 
Februarie" la box.

De remarcat prezența, cu regu
laritate în mijlocul muncitorilor 
de la IREMOAS, a studenților de- 
la I.E.F.S. — cu specializare atle
tică grea —, sub îndrumarea lec
torului universitar D. llîtru. care 
reușesc să realizeze astfel un în
ceput de integrare în procesul de 
producție a viitorilor profesori 
de educație fizică.

COLABORAREA INTRE 
FACTORII CU ATRIBUȚII

(Urmare din pag. 1)

nicile cultural-sportive1' au deve
nit tradiționale, mai ales în comu
nele Ziduri, Mînzălești, Gher- 
gheasa și Cislău.

Trebuie să recunoaștem, însă, că 
și în județul nostru se mai sem
nalează lipsuri serioase în atra
gerea maselor într-o activitate 
sportivă continuă și organizată. E- 
xistă ramuri de sport rămase în 
urmă, după cum nu în toate între
prinderile, instituțiile și comunele 
județului sportul se bucură de a- 
tenția cuvenită.

Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU a stîrnit un puternic 
ecou și în județul nostru. Con- 
știenți de răspunderile ce ne re
vin din documentele de partid și 
de stat, din concluziile și hotărî- 
rile Conferinței pe țară a mișcă
rii sportive, ne vom spori efortu
rile pentru ca județul Buzău să-și 
aducă și mai substanțial contribu
ția la formarea unui tineret sănă
tos, viguros, la ridicarea nc culmi 
tot mai înalte a sportului româ
nesc.

Prin amabilitatea Institutului Me
teorologic (serviciul prevederi de 
scurtă durată) am aflat, pentru iu
bitorii sporturilor de iarnă, 
mea stratului de zăpadă în 
palele zone montane :

groși- 
prin ci-

Predeal 47 cm Ceahlău 79 cm
Sinaia (1500) 36 cm Fundata 37 cm
Scmenic 112 cm Paring 60 cm
Păltiniș 40 Cili Rarău 88 cm

Asemenea acțiuni vor fi conti
nuate, prin inițierea unor după- 
amieze sportive și zile ale spor
tului, cu prilejul cărora membrii 
asociației IREMOAS se vor în
trece la volei, șah, tenis de cîmp, 
fotbal, haltere și box, acțiuni ce 
vor fi îmbinate - cu programe ar
tistice, simpozioane, schimburi de 
experiență, gale 
matică sportivă, 
tivi fruntași.

Preocupați de educarea 
lor noștri sportivi, pentru 
veni cetățeni de nădejde

de filme cu te- 
întîlniri cu spor-

tineri- 
a de- 

ai so-

AMPLĂ ACȚIUNE DEDICATĂ ALEGERILOR,
IN JUDEJUL ILFOV

Printre numeroasele acțiuni și 
competiții sportive dedicate apro
piatului eveniment politic de la 
9 martie — alegerile de deputați 
în marele Sfat al țării și în con
siliile populare — se numără și 
crosul organizat de C.J.E.F.S. Il
fov, în colaborare cu Comitetul 
județean U.T.C., Consiliul pionie
rilor și Inspectoratul școlar ju
dețean. întrecerile vor avea loc 
duminică, 23 februarie, în locali
tățile Oltenița, Urziceni, ~ 
Ciorogîrla și municipiul 
rești și vor fi deschise în spe
cial elevilor din școlile generale 
și licee. Vor fi prezenți, în nu
măr foarte mare : la Oltenița — 
elevii de la liceele „Alexandru 
Sahia" și mecanic din localitate, 
ca și de la școlile generale din 

Buftea, 
Bucu-

DEPUTĂȚII SI CETĂȚENII DIN VĂLENI
7 7

(Urmare din pag. 1)

contribuția) a devenit realitate i 
la intrarea (dinspre Vaslui) în Vă
leni a apărut baza sportivă. De 
unde la început se intenționa doar 
amenajarea unui teren de fotbal, 
rezultatul a fost, în afara aces
tuia. șl unul pentru handbal, și 
o pistă de atletism. într-o a doua 
etapă, acum încheiată, au fost 
plantați. în jurul bazei sportive, 
arțari și plopi, s-a construit o 
tribună pentru 500 de spectatori, 
un vestiar (chiar în aceste zile se 
lucrează la al doilea), și, în sfîr- 
șiț, un portic de gimnastică. Pri-

PENTRU TINERET Șl LA BOX?
iar participarea lor la competiții 
a fost astfel planificată îneît să 
le permită o continuă perfecțio
nare. Alte exemple, recente, ne 
oferă activitatea de pregătire bine 
organizată a lotului republican de 
tinwet care a participat anul tre
cut la campionatele europene de 
Ia Minsk. Avînd continuitate în 
pregătire și un program competi
țional adecvat, cîțiva tineri pugi
liști i-au surprins pe toți specia
liștii noștri prin excelenta lor 
comportare în disputa cu sportivi 
valoroși, la turneul Internațional 
„Centura de aur". Paul Dragu, 
Niță Robu, Damian Cimpoieșu, 
Costică Dafinoiu sînt tineri care 
au impresionat prin puterea lor 
de luptă (Dragu, Robu și Dafinoiu 
au și cîștigat concursul, iar Cim
poieșu s-a clasat pe locul 2). Pen
tru bunele lor evoluții, Cimpoieșu 
și Dafinoiu au și fost introduși 
în echipa pentru campionatele 
mondiale.

Apreciem că acestea sînt argu
mente suficient de temeinice care 
pledează pentru o mai bună ți 
mai judicioasă organizare a ac
tivității de pregătire a tinerilor pu
giliști. Un exemplu concludent 
este cel al federației de lupte. 
Cei mai talentați juniori, ca și cei 
care au depășit cu puțin vîrsta 
respectivă, au prilejul să participe 
și la un campionat republican de 
tineret. De asemenea, tinerii lup
tători care se remarcă în între
cerea cu colegii lor de vîrstă ca
pătă dreptul de participare și la 
campionatele seniorilor. Și astfel, 
sportivii talentați au prilejul să 
înregistreze un progres continuu, 
firesc, fără stagnarea pe care o 
constatăm la unii practicanți ai 
„nobilei arte". Pe cînd un campi
onat pentru tineret și la box ?

Mihai TRANCA

Analizînd, succint, calendarul 
competițional al tinerilor pugiliști 
(juniori și tineret) căutăm să ve
dem în ce măsură susține el pro
gresul boxerilor noștri cuprinși 
în aceste grupe de vîrstă.

în calendarul întocmit de fede
rație figurează numai campiona
tele individuale ale juniorilor, care 
se dispută, de obicei, primăvara 
și, în ultimii ani, „Criteriul tine
retului", competiție la care iau 
parte cîte 4 boxeri la fiecare ca
tegorie (cei mai valoroși juniori 
și tineretul — sportivi care au 
depășit în anul respectiv vîrsta 
junioratului). în cea de-a doua 
parte a anului, participarea aces
tor tineri la concursuri rămîne la 
latitudinea cluburilor, în funcție 
de posibilitățile lor de organizare 
a galelor de box. în timpul verii, 
forul de specialitate mai organi
zează tabere de pregătire pentru 
cei mai talentați juniori, la sfîrși- 
tul cărora, selecționații susțin I—2 
meciuri de verificare. Să recu
noaștem că este mult prea puțin 
față de nevoile de creștere con
tinuă a nivelului de cunoștințe 
ale acestor tineri practicanți ai 
sportului cu mănuși. Sînt centre 
pugilistice unde se organizează 
suficiente gale de box și, firește, 
progi . .ui tinerelor talente este e- 
vident. Dar, există destul boxeri 
dotați, bine înzestrați din punctul 
de vedere al calităților fizice, care 
rămîn în afara acestui circuit 
competițional atît de necesar pro
gresului.

Și mai pregnant iese în evi
dență faptul că tinerii boxeri nu 
beneficiază de un program 
pot'țional adecvat atunci 
depășind vîrsta junioratului, 
Siliștii respectivi intră în 
fruntare cu seniorii, cu cei 
valoroși sportivi ai țării. 1 
unor concursuri continue, cu ad
versari de valoare corespunzătoare, 
face ca progresul tinerilor pugi
liști să fie împiedicat. Avînd un 
program de pregătire judicios în
tocmit, un boxer în vîrstă de 20 
de ani poate obține performanțe 
valoroase. Se cunosc exemplele 
sportivilor Aurel Dumitrescu sau 
Simion Cuțov, care, la puțin timp 
după ce au depășit vîrsta junio
ratului, au devenit campioni eu
ropeni de seniori. Dar, pregătirea 
acestora a fost urmărită cu gri
jă, la lotul republican de seniori, 

com- 
cînd, 

, pu- 
con- 

i mai 
Lipsa

cietății noastre, fruntași la locul 
de muncă și în sport, vom orga
niza întîlniri cu marele maestru 
internațional la șah Florin Gheor
ghiu, cu maestrul emerit al spor
tului la handbal Gheorghe Gruia, 
cu componenții loturilor naționale 
de haltere și box.

Inițiind acțiuni diversificate, 
folosind intensiv baza materială 
de care dispunem, ne vom strădui 
să transpunem în practică cerința 
ca sportul de masă să reprezinte 
realmente un bun pentru toți, iar 
îmbinarea lui cu manifestările 
culturale și recreative să concure 
la formarea unei generații armo
nios dezvoltate, fizic și spiritual.

al
de

Ulmeni, Mitreni, Chirnogi și 
tele ; la Urziceni — sportivi 
la liceele teoretic și de construc
ții, Liceul Armășești, școlile ge
nerale din Alexeni, Ciocîrlia, Co- 
șereni etc. ; la Buftea — tineri 
de la Liceul electronic, Liceul teo
retic, școlile generale din comu
nele învecinate ; !a Ciorogîrla se 
vor întrece tineri din localitate, 
alături de elevi din Bolintinul din 
Vale, Bolintinul din Deal, Dra- 
gomirești, Mihai Vodă etc., iar la 
București vor fi prezenți la start 
elevi din Capitală, ca și din co
mune ca Snagov, Călugăreni, Ciin- 
ceni, Mihăilești și altele. Cîștigă- 
toriior le vor fi înmînate cupe și 
numeroase premii, constînd din 
materiale sportive.

D. MORARU-SLIVNA

,La rubrica de chel- 
bilanțului nostru nu a- 

un leu pentru afeastă 
Absolut totul s-a realizat 

.Cetățeni 
continuă primarul 

ar fi loan Filibiu, 
Constantin Filibiu

mul vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Vaslui, tovarășul Călăiță Mcrchea, 
ne spunea : 
tuieli a 
pare nici 
bază.
prin muncă voluntară", 
din comună
— cum ar fi loan Filibiu, Ilie 
Doroftei, Constantin Filibiu dar 
aș mai putea oferi și alte nume, 
ajutați de deputății Ion Nichifor, 
Octavian Dumitriu, Ilie Surleac, 
Petre Rogoșină — sînt autorii. 
Lor dorim să le mulțumim pen
tru că baza sportivă se află acum, 
aici, in Văleni, la dispoziția oa
menilor".
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CONCURSUL REPUBLICAN
îa sala „23 August" din Capita

lă a ltlat sfîrșit întrecerea de 
ten’s a junioarelor, competiție din 
cadrul concursului republican pe 
teren acoperit, 
de simplu 
manov de 
și Dorina 
rad. După 
gat Maria

Rezultate din turul II al com
petiției juniorilor: L. Soare (Stea
ua) — V. Dabija (T.C.B.) 6—2. 
6—1 ; C. Fețeanu (T.C.B.) — R. 
Vintllă (Politehnica Cluj-Napoca) 
6—2, 6—1 : R. Oprcanu (T.C.B.) 
— S. Zancu („Tot înainte") 6—1, 
6—1 ; D. Ochiuleț (Șc. sp. 2. Con
stanța) — T. Oprea (Steaua) 7—5,
5— 7, 7—5 : E. Pană („Tot înain
te") — F. Segărceanu (Dinamo 
București) 5—7, 6—4, 6—4 ; D. 
Oprea (Dinamo Brașov) — R. Ilăr- 
nuț (Politehnica Cluj-Napoca)
6— 0, 6—3 ; O. Ziiss (Electrica Ti
misoara) — A. Popovic'i („Tot 
înainte") 6—1, 6—2 ; seniori, turul 
I : T. _ ~
Begu 
6—3 ;

în finala probei 
s-au întîlnit Maria Ro
la clubul „Tot înainte" 
Brăștin de la U.T. A- 
un joc frumos a Cîști- 
Romanov cu 7—6, 6—1.

Copăceanu
3—6, 6—1J 
Bala Mari 
București] 
(Cîmpia 
(T.C.B.) 3 
ciuban 
(Progresul 
che (C.S.1 
— A. Drl 
pina) 6—2| 
namo 11 
(U.T.A.) 4

Circ

Frunză (Progresul) — V. 
(Electrica Timișoara) 6—2, 
N. Cociuban (U.T.A.) — I.

TR.
TURNEU

START
IN CUPA AUSGUIA“7»

tenis a complc- 
August", intră

în sala de 
sportiv „23

Azi, 
xului . .
în întrecere tinerii jucători ai re
prezentativelor României și Ceho
slovaciei, care-și dispută una din 
grupele zonale ale competiției in
ternaționale pentru juniori „Cupa 
Ausonia“. Așa cum am anunțat, 
programul întîlnirii prevede 4 me
ciuri de- simplu și unul de dublu, 
care trebuie să decidă calificarea 
pentru turneul final al competi
ției.

Primele jocuri au loc cu înce
pere de la ora 9,30.

ATLFT1SM „crosul u fe-
BRUAR1E", organizat 

în fiecare an de C.S.M. Cluj-Napoca, 
a reunit la ediția desfășurată zilele tre
cute atleți și atlete din orașele Sibiu, 
Mediaș, Deva, Hunedoara, Bistrița și 
Cluj-Napoca. Peste 500 de concurenți, or
ganizare foarte bună, tineri de auten
tică perspectivă — iată pe scurt caracte
risticile acestei tradiționale 
Cîștigătorii : Senioare 
(C.S.M.), Juniori

rezultate : Juni-
Sorio Ungureanu 7,2 :

PITE Șl 
cuitul de 
tinuat (în 
localitate^ 
turneului] 
le de du] 
Tăbăraș I 
Sotiriu, I 
6—7, 6—1 
tîlnire a | 
cuplurilel 
garia) —I 
încheiatăl 
6—4, 4—i 
din finali 
Marcu -I 
dublu, 'll 
L. Petrol

rul de 72 
sera oasJ 
Goian 271 
lanyi 11,1 
,,U“, res 
Grebenișa

întreceri.
Leontina Lucacî 

I — Viorel Cojan
(C.S.M.), Junioare I — Rozalia Bodea
(Deva), Juniori |l — Viorel Cojan (ace
lași care a cîștigat șî la cat I. I), Juni
oare l| — Livia Boita (Șc. sp. Cluj-Na
poca), Juniori HI — Vaier Bulgariu (Hu
nedoara), Junioare III — Doina Giuru- 
țan (Hunedoara) q ȘCOALA SPORTIVA 
CLUJ-NApOCA a organizat vn concurs 
în cer liber cu probe de sala, la care 
au participat peste 100 de sportivi și 
sportive, lata șî cîteva 
ori |, 60 m “ ~ . .
60 m garduri — Simion Corobeanu 9,3 ; 
greutate — Vasile Bonțideanu 12,08 m ; 
Junioare I, 50 m — Judita Csiokes 6,7 ; 
60 m garduri — Erika Lorinczi 10,6.

BASCHET S"TA . ‘7 t?'Y!ZIAFEMININA A. La Timișoa
ra s-a desfășurat aseară oartlda dintre 
formațiile feminine Universitatea din lo- 
CălitcCe șî CS’J Tn. Muro*, rr-'.rnta d'n 
etr.oa a 16-3. Meciul s-n înc:-- «. t cu vic
toria baschetbalistelor timișorene© la sco-

kely 4. Ai 
Gh. Giun 
coresp. ji
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ÎNDEMNURILE

| CONFERINȚEI PE ȚARĂ

A MIȘCĂRII SPORTIVE

NUMAI UN ANTRENOR BINE PREGĂTIT
POATE... PREGĂTI O ECHIPA!

Ne propunem, în rîndurile care urmează, cîteva suc
cinte adnotări pe marginea uneia dintre acele proble
me care, deși foarte mult discutate, rămîn totuși me
reu în actualitate : despre munca și obligațiile care 
revin antrenorilor de fotbal ; despre responsabilitatea 
acestora față de ridicarea calitativă a nivelului fotba
lului nostru — apreciat în recenta conferință pe țară 
a mișcării sportive, ca și în cea a F.R.F., ca nesatisfă- 

[ cător, datorită, în principal, marilor carențe în do
meniul instruirii și educației, adică exact în sfera de 
afirmare profesională a celor considerați factorul cen- 
trăl al procesului de antrenament.

Abordînd un asemenea subiect, în contextul marilor 
obiective imediate și în perspectivă ale mișcării spor
tive din țara noastră, și, evident, în primul rînd ale 
fotbalului, nu putem să nu reamintim faptul că atunci 
cînd ne referim la antrenori, ca tehnicieni nemijlocit 
angajați pe planul performanței, avem în vedere nu
mai aproximativ 20% din totalul celor 1885 înscriși 
în evidența F.R.F. Mai exact, doar un număr de 481 
de antrenori, care activează efectiv pe bază de con
tract. Restul de 80% sau 1404 ?

Potrivit unor păreri care exprimă, credem noi, mult 
adevăr, marea majoritate a acelora care s-au străduit, 
la un moment dat, să obțină calificarea de antrenor, a 
făcut acest lucru nu cu intenția de a se dedica unei 
astfel de profesiuni, ci în scopul de a obține, pe aceas
tă cale, un carnet de liberă intrare la competițiile 
sportive. Prin numărul foarte redus de antrenori 
activi, se explică deci o mare parte din lipsurile deve
nite aproape cronice, pe plan instructiv-educativ și 
reflectate în comportarea, în general nesatisfăcătoare, 
a echipelor noastre de club și reprezentative. O mos
tră elocventă și semnificativă de atitudine insuficient 
adezivă a corpului de tehnicieni, în ansamblul său, 
față de nevoile de încadrare și de pregătire la toate 
eșaloanele și nivelurile competiționale.

La această disproporție, neobișnuită prin dimensi
unile ei, dintre evidența scriptică a antrenorilor și 
contribuția lor efectivă, reală, în procesul de instru
ire fotbalistică, va trebui să adăugăm — pentru a avea 
o imagine completă a raportului dintre motivație și 
neîmpliniri — și unele elemente cauzale de ordin cali
tativ. Așa, de pildă, este cazul a reaminti și cu acest 
prilej (referindu-ne de astă dată numai la antrenorii 
divizionari) că o bună parte dintre aceștia mai lu
crează încă numai pe baza experienței acumulată ca 
jucători, că profilul antrenamentelor trădează multă 
stereotipie, iar conținutul lor rămine adeseori la discre- 

■ ția întîmplării și a inspirației de ultim moment. La 
multe echipe — și ce este mai grav, chiar la nivelul 
juniorilor și copiilor — munca de instruire continuă 
să aibă un caracter formal, dominînd improvizația și

de pregătire empirică. De remarcat este șimetodele <
faptul că, în ciuda unor eforturi de necontestat pentru 
asigurarea unui cadru organizatoric și pedagogic co
respunzător pe timpul acumulărilor de iarnă, Ideea 
instruirii în limitele impuse de marea performanță 
este în mare parte abandonată odată cu începerea 
întrecerilor oficiale, substituită fiind pe parcursul 
desfășurării acesteia cu măsuri de suprafață și de 
conjunctură, în ceea ce privește pregătirea individuală 
și colectivă.

încercînd a desluși cauzele neajunsurilor care frî- 
nează procesul de afirmare a fotbalului nostru, acu
zațiile vizează, în principal, lipsa de pasiune profesio
nală și obișnuința de a acționa în virtutea inerției. 
In aceeași ordine de idei, va mai trebui să spunem 
că o parte din marile insuficiențe în domeniul proce
sului de instruire, se datorează și faptului că antre
norii studiază, în general, puțin, că citesc puțin din 
literatura de specialitate și că, din acest motiv, con
tactul cu ceea ce este nou în teoria și practica fot
balului se face doar accidental, neconvingător și fără 
eficiență pentru activitatea personală și comportarea 
echipelor respective. în aceste condiții, nici nu-i de 
mirare că nivelul fotbalului nostru este, în prezent, 
nesatisfăcător, așa cum de altfel se menționează și în 
Mesajul de salut adresat de secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la Con
ferința pe țară a mișcării sportive. Același document, 
prețios îndrumar în munca de viitor în domeniul 
sportului din țara noastră, precizează și principala 
cale de urmat pentru o reală afirmare a culorilor 
românești în arena internațională. Cităm : „în vede
rea ridicării generale a activității sportive sînt ne
cesare preocupări susținute pentru pregătirea și per
fecționarea continuă a tuturor lucrătorilor din acest 
domeniu și în primul rînd a profesorilor de educa
ție fizică, a antrenorilor, a tehnicienilor și a activiș
tilor sportivi, pentru formarea unor instructori și or
ganizatori sportivi entuziaști cu temeinice cunoștințe 
teoretice și practice".

Antrenorii, deci, sînt chemați să se pregătească 
intens și să se perfecționeze ei înșiși, pentru ca în 
acest fel să poată contribui, realmente, la instruirea 
de calitate a echipelor lor, la ridicarea pe o treaptă 
superioară a fotbalului de performanță, la dobîndirea 
unor succese (je prestigiu în marile confruntări inter
naționale. Anul 1975, cu multiple și importante obli
gații internaționale, oferă antrenorilor noștri terenul 
unei activități rodnice, cu rezultate care să poată 
răsplăti efortul și munca lor creatoare.

Mihai IONESCU

REPREZENTATIVA DE JUNIORI

ÎNTRE IZMIR SI SOFIA
«J

© Miercuri in Capitala Bulgaiiai, o dub'ă întilnire intre selecționate ale celor două țări

IERUL I
TESÎ1 I

LA SFIRȘIT DE TURNEE...
• Scurte aprecieri după întoarcerea echipelor Universitatea Craiova, 

„U" Cluj-Napoca. F. C. Argeș și Sportul studențesc
Se întorc acasă echipele divi

zionare A care au susținut tur
nee de verificare peste hotare. 
Prilej pentru redactorii rubricii 
noastre de fotbal să solicite con
ducătorilor, antrenorilor, opiniile 
lor pe marginea desfășurării aces
tor turnee (cu părțile pozitive dar 
și negative), acum cînd au rămas 
mai puțin de două săptămîni pînă 
la reluarea întrecerii în primul 
eșalon fotbalistic al țării.

In rîndurile care urmează, vă 
prezentăm scurte aprecieri la sfîr
șitul. turneelor efectuate de Uni
versitatea Craiova, 
ca, F.C. Argeș 
dențesc.

loare, care nc-au solicitat la ma
ximum. Oricînd sîntem dispuși să 
ne pregătim în asemenea condiții. 
Dificultatea partidelor a venit și 
din faptul că echipele gazdă erau 
mai avansate decît noi cu presă- 
tirile, deoarece încep campiona
tul la sfîrșitul acestei săptămîni. 
Deși F. C. Argeș s-a apropiat de 
o evoluție bună abia în al trei
lea joc, cu F. C. Magdeburg, sîn
tem mulțumiți de ceea ce am 
realizat. In primul rînd, am reu
șit să recuperăm terenul pierdut

„U“ Cluj-Napo- 
și Sportul

UNIVERSITATEA 
SA IA UN

CRAIOVA SPERA 
START BUN

Ieri după-amiază echipa Uni
versitatea Craiova s-a înapoiat din 
îndelungatul turneu efectuat în 
Brazila care a însumat 41 de zile. 
Imediat după aterizarea avionului 
antrenorul echipei campioane C. 
Cernăianu ne-a furnizat primele 
impresii . Iată ce ne-a declarat: 
„De la început vreau să remarc 
utilitatea turneului, acesta oferin- 
du-ne posibilitatea să ne verificăm 
potențialul în fața unor adversari 
care ne-au solicitat mult. Terenu
rile excelente, arbitrajele obiecti
ve — cu excepția celui din jocul 
cu Guarani — publicul mare cu
noscător al fotbalului, darnic cu 
aplauzele, condițiile optime de ca
zare și alimentație, toate 
la un loc sînt motivele 
care sîntem mulțumiți de 
brazilian. Am tras multe 
minte, am făcut cunoștință
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Luni seara s-a înapoiat din 
Turcia reprezentativa noastră de 
juniori, care a susținut, la Izmir 
și Manisa, trei jocuri amicale în 
compania selecționatei similare a 
țării gazdă. Primul meci s-a dis
putat pe stadionul Altai din Izmir, 
la 12 februarie, și a fost cîștigat 
de echipa României, cu 1—0, da
torită unui autogol al fundașului 
Sinan (min. 28). A fost cel mai 
bun joc al juniorilor „tricolori", în 
ciuda faptului că victoria s-a con
turat ca urmare a unei greșeli a 
adversarului. După două zile echi
pele s-au întîlnit din nou, tot la 
Izmir (2—0). Mijlocașii Petcu (min. 
48) și Bălan (min. 71) au marcat 
golurile. în sfirșit, duminică 16 fe
bruarie, la Manisa, o mică locali
tate aflată la 50—60 de km de
părtare de Izmir, în a treia con
fruntare, au cîștigat juniorii turci, 
deși echipa noastră a dominat cu 
autoritate în repriza secundă. Go
lul primit putea fi parat cu ușu
rință dacă portarul Cristian ar fi 
fost atent în momentul șutului, 
expediat din afara careului și des
tul de slab.

— Echipa a evoluat destul de 
bine, îndeosebi in primele două 
meciuri — afirma, la înapoierea 
din turneu, antrenorul secund, Va-

sile Zavoda — remarcîndu-se prin- 
tr-o bună organizare a jocului, ac
țiunile avînd cursivitate. Păcat că 
nu au fost fructificate mai multe 
din ocaziile de gol avute...

Pe parcursul celor trei meciuri, 
antrenorii Ardeleanu și Zavoda au 
utilizat următoarea formație de 
bază : Albu (Cristian) — Popa, Za- 
hiu, Toader, Ene — Bălan (Petcu), 
Leac, Cimpeanu II—Lupău, Nem
țeam, Chitaru. Mai puțin au ju
cat Bisoc, Vasiliu și Teleșpan.

Lotul se va reuni din nou, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, pentru 
meciul cu Bulgaria, de la 26 fe
bruarie (duminică, echipa va juca 
la Slobozia, cu Azotul)-. La Sofia 
va face deplasarea și selecționata 
de perspectivă, capitala tării ve
cine găzduind dubla întîlnire din
tre reprezentativele de juniori ale 
României și Bulgariei. întreceri de
venite tradiționale, ele disputîn- 
du-se anual, tur-retur. Anul tre-

cut meciurile s-au jucat la Sofia 
(5 martie) și la Drobeta Tr. Se
verin și Orșova (28 noiembrie), e- 
chipele împărtindu-și victoriile.

Iată jucătorii convocați pentru 
întîlnirile de miercurea viitoare : 
LOTUL I : Cristian, Albu, Popa, 
Zahiu, Ene, Toader, Vasiliu, Vlad, 
Bodi, Bisoc, Leac, Cimpeanu II. 
Petcu, Bălan, Lupău, Cămătaru, 
Nemțeanu, Chitaru, Teleșpan. LO
TUL II : Șchiopu (Chimia Rm. Vîl- 
cea), Iordăchescu, Mțhai și Turba- 
tu (Progresul București), Mălăes- 
cu și Sirbu (F. C. Argeș). Udrea 
(Metalul Drobeta Tr. Severin), 
Kaizer (Gloria Bistrița), Rusu (Au
rul Brad), Nucă 
găraș), 
Turzii), 
(Liceul 
Dulău 
(Steaua 
mii Sibiu).

__  _ (Nitramonin Fă- 
Vesa (Ind. sîrmei Cîmpia 
Greaca (Steaua), Predeanu 
„M. Viteazul" București), 
(C.I.L. Blaj), Ionescu 

,.23 August") și Popa (Șoi-

ACTUALITĂȚI

iresp.

co nd u so
ma rcat :

13, Vi- 
pentru 

iar 19. 
și Sze-

B. C.S.M. Reșița, Știința Petroșani și 
Constructorul Oradea, alături de ele evo- 
luînd campioana județeană Metalul 
Bocșa. Firesc, primele locuri ale turneu
lui au fost ocupate de echipele divizio
nare, în ordinea de mai sus.

PCIPIC? COMPETIȚIE REZERVATA
’ V* IUL JUNIORILOR. Clubul spor
tiv Oîimpîa-Constructorul organizează în 
cinstea zilei de 9 Mbrtie un concurs des
chis tuturor Juniorilor din Capitală. în
trecerile vor avea loc în sala de pe șo
seaua lancuîuî, între 26—23 februarie. în 
program figurează proba clasică de 200 
bile mixte.

iresti) șt
8CÂN -

LA SINAIA, pe pîrtiîle de la
Cota 2000 (Valoa Scînd,'--’:!,or 
Stînii) s-au desfășurat între-

« NOI CERERI DE TRANSFE
RĂRI. Pînă ieri au fost depuse la 
F.R.F. formele de transferare (cu- 
prinzînd și acordul scris al cluburi
lor de la care pleacă respectivii spor
tivi), pentru următorii jucători: Roșu 
(F.C. Argeș) pentru Sportul studențesc; 
lulică Bălan de la Universitatea 
Craiova, pentru Petrolul Ploiești ; 
Constantin Frățilă (Chimia Rm. Vil- 
cea), pentru Sirena București ;

(Steaua) și 
pentru

JROTEH- 
re orga- 
knstanța, 
minine : 
Instanța, 
tonstruc- 
I La sfîr- 
It multe 
li locuri 
late, în 
Hidro*, eh* 
I 4 o n 
I mosr.u- 
Hsnaieli;

SCHI
șl Poiana
cerile pentru desemnarea campionilor ju
dețului Prahova, la probe alpine si fond. 
La ,.alpine" victoriile au fost împărțite 
între schiorii din Sinaia și cei din Buș
teni, iar la fond s-au mai Intercalat 
printre reprezentanții celor două orașe și 
schiorii din Azuga. Printre primii clasați 
s-au numărat : sinăienii Maria Vlâsceanu 
(slalom special, junioare mari), Marin 
Focșeneanu (slalom special, seniori), 
Simona Jianu (slalom uriaș, junioare 
mari) precum și buștenarii Florin Tudor 
(slalom special, junori mori), Viorica 
Stoica (fond, junioare mici). Schiorii din 
Sinaio nu cîștigat 10 titluri, iar cei din 
Bușteni 5.

Sirena
Gheorghe Cristache 
C-tin. Năsturcscu (Rapid) 
Progresul Brăila ; Ion Stoica (F.C. 
Constanța) pentru Știința Constan
ța ; Anghel Manciu (F. C. Galați) 
pentru Automatica Alexandria ; 
Gheorghe Cotormani și Nicolae Bo- 
loș (jiul), pentru Minerul Lupeni ; 
Ion Periat (U. M. Timișoara), pen-, 
tru C.F.R. Timișoara ; Vasile Pîrvu 
(Petrolul Ploiești) pentru Otelul Țîr- 
goviște.

Amintim, că astăzi, 21 februarie, 
6sie RÎțilRS zl în care cluburile și 
asociațiile interesate mai pot depu
ne cereri de transferări la sediul 
F.R.F.

dionul „1 Mal“ din localitate, stu- 
xdențli timișoreni vor întîlni forma

ția poloneză Gornik Zabrze.
® ȘOIMII SIBIU A EVOLUAT IN 

BULGARIA. In perioada 6—20 fe
bruarie, Șoimii Sibiu a susținut pa
tru întîlnirl amicale în Bulgaria, 
obținînd următoarele rezultate : 3—0 
cu Arta Kardzali (Div. B), 2—0 cu 
ștefan Karagea Elkovo (Div. C). 
0—2 cu Cernomoreț Burgas (Div. A), 
0—1 cu Lesko Iambol (Div. B). Du
minică de la ora 11, pe terenul Vo
ința echipa slbiană va primi vizita 
Sportului studențesc. (I. IONESCU 
— coresp. jud.)

acestea 
pentru 

turneul 
învăță- 

, . cu mo
dul de pregătire al echipelor sud- 
americane, iar experiența acumu
lată sperăm să o valorificăm și 
să o aplicăm cît mai bine și- la 
echipa noastră. Consider că bilan
țul celor 11 jocuri este satisfăcă
tor ; 5 victorii, 4 înfrîngeri și 2 
meciuri egale. Toți jucătorii s-au 
adaptat bine condițiilor de climă 
și de fus orar și au dat, în ge
neral, un randament bun, în mod 
special remarcîndu-se ; Purcaru, 
Boc, Deselnicu, Niculescu, Ștefă- 
nescu, Oblemenco și Țarălungă. 
In majoritatea întîlnirilor am fo
losit următoarea formație de bază ; 
Purcaru — Niculescu, Boc, Desel- 
nicu, Negrilă — Baiaci, Ciu- 
pitu, Ștefănescu — Cri.șan, Oble
menco. Țarălungă. Și încă un a- 
mănunt. în ultimele 5 zile nu 
ne-am putut antrena, jucătorii 
sînt obosiți, dar, cu toate acestea, 
sperăm ca în scurtul 
ne-a mai rămas să ne 
la startul returului în 
nea forțelor".

DUPĂ CELE DOUĂ 
ÎN SIRIA

Săptămîna trecută, 
A „U“ ----------------------
două meciuri în

„Era vorba 
și un al treilea
— ne spunea, 
urmă, la înapoierea acasă, Remus 
Cîmpeanu, vicepreședintele clubu
lui — dar nu am mai ajuns în 
această țară din cauza timpului 
nefavorabil, șoselele dintre Siria 
și Iordania fiind blocate. In 
schimb ni s-au făcut oferte de a 
juca în Liban. Am considerat, 
însă, că este mai bine să fim 
acasă cu două săptămîni înaintea 
reînceperii campionatului. Timpul 
petrecut în Siria — o săptămînă
— a fost judicios folosit. Am ju
cat două meciuri. Primul (vineri 
14 februarie) cu o selecționată a 
poliției siriene. Scor: 2—2. Au 
marcat Coca și Batacliu. Al doi
lea meci l-ani susținut (duminică 
16 februarie) în compania selec
ționatei Siriei : 1—1. Coca a mar
cat golul echipei noastre. Iată și 
formația utilizată : Duha — Po- 
rațchi. Anca, Matei, Damian — 
Mureșan, Ilurloi, Dumitrescu — 
Uifăleanu, Coca (Barbu), Batacliu. 
Ambele meciuri au fost televi
zate, jocul echipei noastre întru
nind frumoase aprecieri".

timp care 
prezentăm 
plenitudi-

EGALURI

divizionara
CLUJ-NAPOGA a susținut 

Siria.
să mai jucăm 

meci, în Iordania 
cu două zile în

TEST DIFICIL, DAR UTIL

Despre^ jocurile susținute,___ de
F. C. ARGEȘ în R. D. Germană 
ne-a vorbit antrenorul principal 
al echipei, Florin Halagian : „Tur
neul întreprins în R. D. Germană 
a fost dificil, dar foarte util, în- 
trucît am întîlnit adversari de va-

TIMIȘOARA ÎNVINSĂ
- ZECE MINUTE. In 

joc, al turneului din Iu- 
echipa Politehnica Timl- 
jucat miercuri la Kraguje- 
formațla locală Radnicki din

© „POLI- 
IN ULTIMELE 
ultimul 
goslavia 
șoara a 
vac, cu 
prima divizie. Partida a fost echili
brată pînă în minutul 80, timp în 
ca-e : ‘ -
mele 
zut“ 
lurl. 
neneu

Duminică, de la ora 15,30, pe sta-

scorul a fost alb. Dar, în ulti- 
zece minute, studenții au „că- 
inexplicabil primind trei go- 
Echipa antrenată de Ion Io- 

a sosit ieri după-amiază la 
;onra.

pe plănui pregătirii fizice gene
rale (din cauza gripei care a con
taminat lotul nostru 9n zilele cînd 
am fost Ia Herculane), gazdele 
punindu-ne terenuri la dispoziție 
pentru a ne antrena în zilele fără 
jocuri. __  _________......
turăm o formulă de echipă. Si
gur că încă mai avem de lucrat 
la capitolul omogenizare. Finali
zarea acțiunilor de atac lasă, de 
asemenea, de dorit. Sperăm însă 
ca, pînă Ia reluarea campionatu
lui, să ne punem la punct".

CiȘTIGURI CU EFECTE (SE SPERĂ) 
IN CAMPIONAT

Recent, s-a înapoiat din turneul 
pe care l-a efectuat în Bulgaria, 
divizionara A, SPORTUL STU
DENȚESC. Cîteva date în legă
tură cu această acțiune de pre
gătire în afara hotarelor țării ni 
le-a oferit vicepreședintele clubu
lui, Liviu Colceriu : „Devenit tra
dițional, în această perioadă de 
instruire, turneul echipei noastre 
în Bulgaria a reprezentat, consi
derăm noi, un cîștig în ansamblu, 
ținînd seama, în primul rînd. de 
faptul că am avut posibilitatea ru
lării întregului lot in condițiile 
confruntării cu adversari tari, lu
cru care ne-a permis testarea po
tențialului individual și colectiv 
al jucătorilor noștri. Bilanțul re
zultatelor obținute nu este satisfă
cător: 1—1 cu Belașița (a marcat M. 
Sandu) ; 4—5 cu Pirin Blagoev- 
grad (au marcat Marica 2. Pe- 
treanu și Tolea) ; 1—2 cu Dunav 
Ruse (a marcat Rădulescu). Cu 
toate acestea, apreciem utilitatea 
turneului prin ceea ce am reușit 
să adăugăm pregătirii în etan-» 
jocurilor precompetiționale și sîn
tem convinși că efectele pozitive 
ale acestor cîștiguri se vor re
flecta în comportarea noastră pe 
parcursul campionatului".

Apoi, am reușit să con-

MECIURI AMICALE
MUREȘUL DEVA — GORNIK ZA

BRZE 1—2 (1—1).
MINERUL ANINA — LECH POZ

NAN 3—2 (1—1).
STEAUA -------------

REȘTI 1—0 
nescu.

MINERUL 
RIA CĂREI
Feher I (min. 77 autogol) și Moldo
van (min. 88). (V. SASARANU —
coresp.).
• ÎN „CUPA SILVIU PLOEȘTEA-

NU“ s-au înregistrat următoarele 
rezultate : C.S.U. — Nitramonia 1—2 
(1—0), Steagul roșu — I.C.I.M. 3—0 
(2—0), Chimia orașul Victoria — 
Torpedo 4—0 (2—0), Utilajul — Car- 
pați 2—2 (1—1), Metrom — Măgura 
Codlea 2—1 (0—0), Tractorul — Pre
cizia Săcele 1—4 (0—0). (C. GRUIA
— coresp. jud.)

— METALUL BUCU- 
(0—0). A marcat lorda-
BAIA MARE — VICTO-
2—o (0—o). Au marcat

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
LOZ ÎN PLIC

ultima vreme numeroși pârtiei-In ultima vreme numeroși pârticl- 
panți din țară au cîștigat ia Loz în 
plic numeroase autoturisme „Dacia 
1300“, „Skoda S 100”, „Trabant 601“ 
și premii în bani de 40.000 Iei, 30.000 
lei. 20.000 Iei. 10.000 lei, 5.000 lei ș.a.

'"’"nstantin din Craiova, 10.000 Iei, 
fâZâs ftcăna din Lupenl 20.000 lei, 
Porumb RomC: W JO00 \cll
fedinandru Constantin cu“ Oconil 
Silvic Dorovăț, jud. Iași, 20.000 
Zdrobo George din comuna Andrid, 
jud. Satu Mare 10.000 lei, și mulți, 
mulțl alții.

REPORT CATEGORIA 
lei.

1 : 539.131

Vă facem cunoștință cu cîțlva 
dintre cei mai recenți ciștigători : 
Adam Aurel din Oradea, Skoda S 
100. Răcășan loan din Brașov, Skoda 
S 100 Abraham Rozalia din Sf. 
Gheorghe, Trabant 601. Caraghiu Mi
hai din comuna Fîrtănesti, jud. Ga
lați, Dacia 1300, Săvuicseu Nicolae 
din comuna Săveni. Jud.. .Ialomița, 
VeiSa Ioana din Arad 20.000 iei, Uhu

CÎȘTIGURILE TRAGERII LCTSO 
DIN 14 FEBRUARIE 1975 :

Extragerea a n-a : Cat. 
riantă 25'/. a 50.000 lei ; 
variantă a 7'W5 lei 91 lO«/o a 3.054 1«! ; Cat. C: ‘ 
lei; Cat. . .
E : 72,95 a 670 lei ; Cat. 
309 lei ; Cat. X : 2.164,05

. A : 
Cat. 
11 variante 

9,95 a 4.911 
D: 10,90 a 4.483 lei : Cat.

~ 158.05 a
a 100 lei.
F :

1 vă
ii : j

Extragerea I ! Cat. 1 t 1 variantă 
S3 «/o a 50.000 lei ; Cat. 2 : 8,15 a
10.051 lei ; Cat. 3 : 7,00 a 8.830 lei ;
Cat. 4 : 25.65 a 2.410 lei ; Cat. 5 :
146,20 a 423 lei; Cat. 0: 312,95 a 197
lei.

REPORT CATEGORIA 
iei.

Cîștigurlie fie <0-000 lei

A : 350.415

Cîștigurile de <0.000 lei âu ,oât ot> 
ținute de DOBRE MARIN din Bucu
rești și ACSENTE ‘ TOADER din 
Caracal.



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

structuri statale corespunzătoare 
năzuințelor și intereselor funda
mentale ale tuturor ciprioților, in
clusiv forma de stat federal, dar 
acesta ca urmare a acordului lor 
și nu ca o măsură unilaterală.

Comitetul Politic Executiv apre
ciază că la soluționarea problemei 
cipriote trebuie să participe direct 
și țările din Balcani și bazinul 
Mcditeranei, pentru ca ele să-și 
poată aduce contribuția activă la 
asigurarea dezvoltării Ciprului ca

Divizia A de handbal masculinIERI, JOCURI ECHILIBRATE, DE BUNĂ FACTURĂ TEHNICĂ
IAȘI, 20 (prin telefon). In Sala sporturilor din localitate au conti

nuat întrecerile Diviziei A de handbal masculin, cu jocurile etapei 
a XX-a. Caracteristicile acestei runde — echilibru de forțe, jocuri dîrz 
disputate și o surpriză, furnizată de CAROM

CAROM GH. GIIEORGHIU-DEJ
— INDEPENDENȚA SIBIU 28—22 
(14—7i I Primul joc al zilei a adus 
și 'ea dintîi surpriză. Pînă la 
miilocul reprizei secunde scorul 
s-a menținut echilibrat (min. 14 i
5—5, min. 16 : 6—6). dar o dere
glare a sistemului defensiv al e- 
chipei sibiene, cauzată de neaten
ție si linsă de mobilizare a făcut 
ca handbalistii de la CAROM, 
dornici să acumuleze în continua
re puncte, să se detașeze decisiv i 
13—6 (min. ,29) I Principalii reali
zatori : Badea 7, Blaș 6 si Gh. 
Berbecaru 5 pentru CAROM. Speck 
,9. Oană și Hudea cîte 3 — Inde
pendenta.

,.U‘‘ CLUJ-NAPOCA---- U“ CRA
IOVA 24—13 (10—7). în prima par
te a întilnirii diferența de valoa
re dintre cele două formații n-a 
fost exprimată concludent si pe 
tabela de marcaj, dar la reluare 
studenții clujeni — folosind cu 
îndemînare arma contraatacului
— s-au îndreptat irezistibili spre 
un succes net Cele mai multe 
goluri au înscris • Bota 7. Chircu 
5, Constantin și Oros cîte 3 pen
tru „U" Cluj-Napoca, respectiv 
Florescu 4 si Ignat 3.

ȘTIINȚA BACAU — DINAMO 
BRAȘOV 24—21 (13—10). Diferența

TURNEELE CAMPIONATELOR DE VOLEI 

PARTIDE IMPORTANTE ÎN ZIUA A DOUA
La Constarța' (echipe feminine) 

și București (formații masculine) 
au început joi turneele primei 
grupe valorice a Diviziei A de vo
lei. Iată amănunte :

FEMININ
CONSTANȚA.’ 20 (prin telefon). 

Echipele feminine evoluează în pri
mul din seria celor patru turnee. 
Turneul a fost inaugurat de partida 
Rapid — Penicilina Iași. Un meci 
care a început sub semnul unei 
aproximative egalități de forte, a 
consemnat, aooi. mari oscilații în 
evoluția ambelor echipe si. în final, 
victoria detașată a Rapidului cu 
3—1 (13, —2, 7. 6). După primul set 
cîstigat la limită, bucurestencele au 
traversat o perioadă critică, trăgă
toarele (în special Martha Szekelv) 
neaeordîndu-se deloc cu intențiile 
coordonatoarei în acțiunile ofensive. 
Preluările nesigure la servicii puter
nice (îndeosebi Nadia Sava) au în
greuiat si mai mult închegarea lo
cului. Dar, încet încet, sextetul lui 
D. Plocon și-a regăsit cadența o- 
bisnuită, a redus procentajul de gre
șeli de execuție, a aconerit bine te
renul și a sporit randamentul apă
rării la fileu, anihilînd trăgătoarele 
principale ale Penicilinei (Aurelia 
Ichim și Florentina Ttm. cîștigînd 
detașat. Arbitrii V. Arhire — M. 
Marian au condus bine.

Cel de al doilea meci a opus for
mațiile Dinamo și Farul. Bucureșten- 
cele au dovedit o valoare superioa
ră, într-un meci presărat cu multe 
greșeli, cîștigînd cu 3—1 (8,-11. 10,
3). Au condus foarte bine V. Mo
rarii si A. Dinicu.

în ziua a doua (ora 17) : Rapid — 
Dinamo, Penicilina — Farul.

Aurelian BREBEANU
MASCULIN

STEAUA — C.S.U. GALAȚI 3—2 
(—12. —4, 3, 7, 3). Meci de factură 
modestă, dar cu spectaculoase 
schimbări de situații, dinamizat, 
In prima parte, de frumoasele 
combinații ale gălățenilor. în pri
mul set oaspeții conduc uneori cu 
autoritate, steiiștii ,.încălzindu-se“ 
greu, uluiți parcă de replica vi
guroasă a studenților. în setul 2 
dominarea gălățenilor este eviden
tă (au condus cu 12—0 !). După 
setul 2 situația se schimbă : oas
peții au o cădere... spectaculoasă, 
în timp ce voleibaliștii de la 

stat independent și suveran, la 
stingerea focarului de încordare 
din această parte a lumii, la întă
rirea colaborării dintre toate ță
rile balcanice și bazinul medite
ranean, la transformarea acestei 
zone într-o zonă a bunei vecină
tăți și conviețuirii pașnice, la 
cauza păcii, destinderii și colabo
rării în Europa și în întreaga 
lume.

Comitetul Politic Executiv a so
luționat, de asemenea, o serie de 
probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

finală poate crea senzația că bă
căuanii au dominat clar această 
partidă, dar în realitate joctil a 
fost extrem de echilibrat. Doar în 
min. 10 Știința Bacău a avut un 
avans consistent (5—1) care anunța 
un meci de... formă. în min. 34, 
însă, dinamoviștii egalează (14—14) 
și preiau spectaculos conducerea 
(14—15) schimbînd alura întilnirii. 
Ofensiva susținută a echipei din 
Bacău îi aduce acesteia un nou a- 
vans, teoretic decisiv (min. 56 : 
22—19). Principalii realizatori i 
Odaie 12 și Tase 4 — Știința, res
pectiv Messmer 7 și Dumitru 6.

DINAMO BUCUREȘTI — H. C. 
MINAȚJR BAIA MARE 23—17 
(9—10) 1 Foarte nervoși în prima 
repriză, dinamoviștii au comis 
cîteva erori, în timp ce băimăre- 
nii au evoluat excelent. După pau
ză, însă, Dinamo a egalat rapid 
(10—10 i min. 31) și apoi s-a deta
șat. Principalii realizatori : Lieu 
6 și Grabovschi 6 — Dinamo, res
pectiv Ignătescu 5.

STEAUA — POLI TIMIȘOARA 
22—17 (15—11).

,.U“ BUCUREȘTI — C.S.U. GA
LAȚI 16—13 (7—9).

Călin ANTONESCU

Steaua, renăscuți din proprie ce- 
nușe, cîștigâ categoric la 3. De 
aici înainte, jocul este la discre
ția bucureștenilor, mai bine pre
gătiți fizic, care cîștigă la dife
rențe copioase, fără însă a stră
luci. S-au evidențiat Bartha și 
Juhasz de la Steaua si Păduraru 
de Ia C.S.U. Arbitrajul (N. Iones- 
cu) — bun, ajutat cu scăpări de 
Z. Pătru.

DINAMO — EXPLORĂRI B. 
MARE 3—0 (7, 9, 6). Meci frumos 
în care dinamoviștii și-au impus 
de la început jocul în fața unui 
adversar mai puțin rutinat. Băi- 
mărenii au dat o replică slabă, 
lăsînd impresia că își menajează 
forțele pentru ziua a Il-a a tur
neului.

Azi, de la ora 17, se vor disputa 
meciurile 1 Dinamo — Steaua, 
C.S.U. — Explorări.

Sever NORAN
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ATLETISM • In Campionatele Italiei : 
800 m — Fiasconaro 1 :49,9 ; 60 m —
Caravani 6,79 ; 1 500 m — Gervasini 3:50,8; 
3 000 m — Tomassi 8:00,6 ; 60 mg —
Buttari 7,87. Atleții polonezi, participant! 
la întrecere au cîștigat 400 m — Gesicki 
48,4 și înălțimea — Wroszek 2,14 m • 
La Varșovia : 1 500 (f) — Ursula Brasek 
4:18,6 • La Praga : lungime (f) Nygri- 
nova 6,52 m.

AUTO • Cursa „Costa Brava" pentru 
C.E. al raliurilor s-a încheiat cu victo
ria italienilor Verini-Rosetti (pe Fiat — 
Abarth).

BASCHET n In C.C.E. (m) sferturi de 
finală, la Praga : Slavîa-lqnîs Varese 
81-92 (42-47) ; în tur : 78-110.

BOB ft La Cervînîa (Italia) continuă 
coborîrile de antrenament în vederea C.M. 
(4 persoane). Echipaiul Italia I (Giorgio 
Alvera) a realizat 1:09,85 — la numai 
0,36 de recordul pîrtîgî, care măsoară 
1 540 m. România nu participă la această 
probă.

BOX « A încetat din viața Valeri Po- 
pencenko (U.R.S.S.) în urma unui tra
gic accident. Popencenko era în vîrstâ 
de 37 de ani, lector la Institutul de 
sport ,,Bauman" din Moscova.

CICLISM Q Dupâ 4 etape. în Turul 
Andaluziei conduce spaniolul Domingo
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CAMPIONATELE UNIONALE DE ATLETISM 
PE TEREN ACOPERIT

LENINGRAD, 20 (Agerpres). —< 
Au luat sfirșit campionatele unio
nale de atletism pe teren acoperit, 
competiție la care au participat și 
sportivi invitați din alte țări, prin
tre care și România.

Performerul ultimei zile de con
curs a fost Aleksei Pereverzev, în
vingător în proba de săritură în 
lungime cu rezultatul de 8,00 m. 
Pe locul secund s-a clasat Valeri 
Podlujnîi — 7,89 m. Cu un rezul
tat bun s-a încheiat și proba de 
aruncare a greutății, în care Alek
sandr Barișnikov a realizat 20,16 m.

TURNEE DE TENIS „INDOOR“
lndoor-ul american de tenis 

continuă cu turneul de la Boca 
Razon (Florida), în care s-au și 
produs cîteva surprize. Tinerii ju
cători cehoslovaci Jan Pisecki și 
Peter Slozil au dispus de doi 
dintre favoriți, englezul Roger 
Taylor (2—6, 6—2, 7—6) și ame
ricanul Clark Graebner (7—6,
6—2), respectiv. Jimmy Connors, 
prim cap de serie, a debutat cu 
o victorie în fața lui Bob Kreîss :
6— 4, 6—3. In schimb, al doilea 
favorit al turneului, Ilie Năstase. 
a renunțat să ia startul, fiind 
gripat. Alte rezultate din primele 
două tururi : Kodes — Yuill 7—6,
7— 6 ; Meiler — Machan 6—2, 6—0 ; 
Owens — Gisbert 6—4, 5—7, 6—4 ;

lini SCLLIMIRI LIGMANI
LA „TURNEUL Pilit LINIA"

Joi dimineață au părăsit Capi
tala loturile reprezentative de ti
neret, care vor participa la „Tur
neul Prietenia", ce reunește la 
start scrimeri din țările socialiste 
și se desfășoară la Pleven (Bulga
ria), între 21 și 26 februarie.

Au făcut deplasarea următorii 
sportivi i floretă fete : M. Moldo
van, A. Crișu, A. Băcioi, S. Tu- 
dose, R. Cochirleanu ; floretă bă
ieți : Kuki, Buricea, Mătușan, 
Orha, Nicolae ; sabie : Pantelimo- 
nescu, Frunză, Stan, Mărcuș, Ka- 
kasi ; scadă : Dima, Rotaru. Ke- 
rekeș, Csiszăr, Popa. Loturile sînt 
însoțite de D. Tepșan, conducăto
rul delegației, antrenorii P. Ghiriju 
și C. Nicolae, arbitrii internațio
nali T. Murcșan, St. Haukler și 
S. Poenaru.

18 ECHIPE ÎN „CURSA PĂCII11
Cea de a 28-a ediție a tradițio

nalei competiții cicliste „Cursa 
păcii" se va desfășura, anul aces
ta, pe traseul Berlin — Praga — 
Varșovia. Startul se va da la 8 mai 
și va reuni 18 echipe a cîte 6 a- 
lergători, printre care și cea a 
României, participantă la toate e- 
dițiile de pînă acum. Pentru pri
ma oară va lua parte la „Cursa 
păcii" și echipa Spaniei.

între 21 și 23 februarie, la Leip
zig, va avea loc o ședință de lu
cru a Comitetului de organizare, 
care va definitiva traseul și regu
lamentul cursei.

Perurena ft Etapa a patra a „Trofeului 
Mediteraneean" a fost ciștigată de itali
anul Franco Bîtossi. Conduce belgianul 
Bruxere.

FOTBAL • Echipa olimpică a Iugosla
viei a susținut la Pekin al doilea meci, 
învingînd cu 1—0 o selecționată reaioaa- 
lă • Reprezentativa olimpică a R. F. 
Germania va întreprinde, între 29 iunie 
șl 5 Iulie, un turneu în R. P. Chineză 
• Surpriză la Salonic : PAOK — Polonia 
1-0 (Anastasiadis, min. 20) • Formația

\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

PE SCURT
braziliana Internacional Porto Alegre, care 
va întreprinde un turneu în Europa, a 
dispus de Ruch Chorzow 1—0 ® In opti
mile „Cupei Angliei" ; Leicester — Ar
senal 1—1 (rejucare) - urmeazâ al tre
ilea joc ; în campionat : West Ham
United — Liverpool 0—0. Italia — Portuga
lia 3—1 (1—1) în preliminariile de juniori 
U.E.F.A. (meci tur).

HANDBAL gi In turneul masculin de 
la Paris : Cehoslovacia — Algeria 21—8 
(7—5) ; Franța — Algeria 11—10 (6-5).

In cursa de 60 m garduri, cîști- 
gată de Viktor Miasnikov cu tim
pul de 7,7, atleții români Erwin 
Sebestyen și Nicolae Perța au fost 
cronometrați cu 7,9 și, respec
tiv, 8,2.

Alte rezultate : MASCULIN : 
1 500 m : Anisin — 3:43,9 ; 5 000 
m : Kuznețov — 13:50 ; prăjină : 
Trofimenko — 5,30 m ; FEMININ ; 
60 m : Tatiana Vorokobko — 7,3 ; 
400 m : In.ta Klemovici — 54,1 ; 
1 500 m : Valentina Gherasimova — 
4:20,3.

Winitsky — Machette 6—1, 5—7, 
6—2 ; Fassbender — Fletcher 6—4, 
6—2.

între 31 martie și 6 aprilie se 
va disputa, la Tucson (Arizona) 
tradiționalul turneu al A.T.P., 
care va reuni 64 de jucători, în 
frunte cu John Newcombe (Aus
tralia), Ilie Năstase (România) șj 
Arthur Ashe (S.U.A.).

Corespondențe speciale pentru Spoitul

HOCHEIȘTII ELVEȚIENI DEPLASEAZĂ
LA BUCUREȘTI 0
Hocheiștii elvețieni au primit 

cu satisfacție invitația forului de 
specialitate din România pentru 
a participa la întrecerile compe
tiției internaționale de la Bucu
rești. Pentru ei, participarea la 
turneul din capitala României 
reprezintă o foarte bună ocazie 
de rodare și de verificare a po
sibilităților pe care le dețin, la 
această oră, cu cîteva săptămîni 
înaintea startului competiției e- 
chipelor din grupa B a campio
natului mondial, de la Sapporo. 
Faptul că, la București, naționala 
Elveției va întîlni echipa Româ
niei, una dintre viitoarele ad
versare la Sapporo, constituie de
sigur un prilej interesant pentru 
noi și cred, în egală măsură, și 
pentru români.

Pentru „Cupa Federației" au 
fost selecționați cei mai în formă 
jucători, evidențiați în meciurile 
din cadrul campionatului țârii.

Este vorba de : Alfio Molina 
(Lugano) și Andre Jorns (Ambri

POLOISTII SOVIETICI ÎSI VERIFICĂ FORȚELE> J >

Reprezentativa de polo pe apă a 
Uniunii Sovietice, învingătoare în 
turneul olimpic de la Miinchen și 
ocupanta locului 2 la C.M. 1973, ca 
și la C.E. 1974, și-a început ulti
mul sezon preolimpic neobișnuit 
de timpuriu. încă din ianuarie, po- 
loiștii sovietici luau startul la tur
neul internațional de la Christ
church (Noua Zeelandă). unde au 
învins pe rînd echipele S.U.A. 
(7—6), Australiei (6—3). Angliei 
(9—3), Noii Zeelande (17—3), cu

PATINAJ ft La Assen (Olanda) se des
fășoară sîmbătă și duminică C.M. fe
minine de viteză. Campioana mondială 
Atje Keulen-Deelstra nu participă.

SCHI • Slalom uriaș pentru „Cupa 
Europei", la Jasna (Cehoslovacia) : 1.
J. I. Fournier (Elveția), 2. D. Amolatz 
(Italia). 3. M. Sochor (Cehosl.) ft Cam
pion al R.D.G. ta sărituri de la tram
bulină este H. G. Aschenbach.

TENIS • Continuă turneele celor trei 
arupe ale W.C.T. Barcelona : Borg — 
Stewart 6—4. 3—6, 7—6 ; Higueras — Gil- 
tinan 6-1, 4-6. 6—4 ; Hewitt — Mottrom 
7—6, 6—2. La Costa : Metreveli — Pasa- 
rell 5-7, 7-6, 6-2 ; El Shafei - Hagey
6—3, 6—2. Fort Worth: Alexander — A. 
Amritraj 6—2, 6—1 : Hrebec — Van Dillen
6- 4, 6—7, 6—4 ; Drysdale — Richey 3-6,
7— 6, 6—3, ft Turneu’ feminin la Detroit : 
Stove — Gourlay 7—6, 3—6, 6—3 : Goola- 
gong — Walsh 4—6, 6—0. 6—1 ; Glscafre 
— Redondo 7—5, 7—5 ; Stove — Kuyken
dall 7-5, 6-3 : Court - Kloss 6-4, 6-3.

ȘAH ft S-a încheiat turneul „Costa 
del Sot", la Torremolinos (Spania). Pe 
primele locuri : Radulov (Bulgaria) și 
Quinteros (Argentina) — 9'/2 (din 13), 
Keene (Angliaț și Bellon (Spania) — 
Și/s, Tarjan (S.U.A.) 8, Cardoso (Filioi- 
ne) 7*/s, Benko (S.U.A.). 7, Garcia (Cu
ba) â’/z.

DAN CRISTEA, 
triplu învingător 
la Dinamoviadă
Participînd în stațiunea Slav- 

sko, din U.R.S.S., la prima ediție 
a Dinamoviadei la schi, Dan Cris- 
tea a avut o comportare bună, cla- 
sîndu-se pe primul loc la slalom 
special, slalom uriaș și combi
nată. Clasamente: SLALOM SPE
CIAL : 1. Cristea 1:50,59 ; 2. Bun- 
derlik (U.R.S.S.) 1:51,70; 3. Kai- 
serov (U.R.S.S.) 1:53,25 ; 4. Szabo 
(România) 1:58,66 ; SLALOM U- 
RIAȘ : 1. Cristea 2:22,82 ; 2. Gu
lie v (U.R.S.S.) 2:24,79 ; 3. Cavasi 
(România) 2:25,09 ; COBORlRE :
1. Beskurski (U.R.S.S.) 2:33,11 ;
2. Guliev 2:33,22 ; 3. Bobiț (Ro
mânia) 2:33,52 ; 4. Barbu (Româ
nia) 2:34,20 ; 5. Cavasi (România) 
2:34,64 : 6. Cristea 2:34,74 ; COM
BINATĂ : 1. Cristea ; FOND 
10 KM : 1. Balalaiev (U.R.S.S.) 
36:13 ; 2. Țcposu (România) 38:41 ; 
ȘTAFETA 4X10 KM : 1. U.R.S.S. 
2hl3:25 ; 2. R.D. Germană 2hl8:40;
3. România (Urs, Olteanu, Duca, 
Țeposu) 2h20:42; BIATLON, 20 
KM: 1. Balalaiev lh21:27 ; ...5. 
Țeposu lh28,24 ; ... 10. Urs lh33:20; 
...12. Duca lh35:35.

ECHIPĂ VALOROASĂ
Piotta) — portari, Charles Ilen- 
zen (Sierre), Jean-Claude Locher 
(Sierre), Jakob Holliker (Blel), 
Hugo Leuenberger (Berna), Ueli 
Hofmann (Berna), Ernst Luethi 
(Langnau), Aldo Zenhaeusern (Si
erre), Bruno Zahnd (Berna), 
Bernhard Neiniger (La Chaux-de- 
Fonds), Toni Neininger (La 
Chaux-de-Fonds), Jean-Luc Croci- 
Torti (Villars), Guy Dubois (La 
Chaux-de-Fonds), Bruno Wittwer 
(Berna). Jiirg Berger (Langnau), 
Walter Diirst (Davos), Urs Lott 
(Zurcher SC), Peter Ronner (La 
Chaux-de-Fonds), Claude Friede- 
rich (Geneva Servette). Dintre 
aceștia cele mai multe selecțio
nări în reprezentativă le au Du
bois — 103, T. Neininger — 83, 
Wittwer — 57. Cei mai tineri ju
cători (21 de ani): Liithi și Ber
ger, cel mai în vîrstă (30 de ani) 
Henzen.

PAUL BETSCHART
S.I.Z. — Zurich

o singură înfrîngere, în fața Iu
goslaviei (4—5),

Succesul echipei sovietice, Ia 
Christchurch, a fost și un succes 
al antrenorului ei, Anatoli Blu- 
mental, care o conduce din anul 
1966. Anume, acesta și-a schimbat 
principalul criteriu de selecție, 
care consta pînă acum din alcătui
rea unei formații pe scheletul u- 
nei singure echipe de club. Pe 
rind, Clubul central al flotei ma
ritime și echipa Universității din 
Moscova au constituit fundațiile pe 
care s-au clădit echipa și succe
sele ei La Olimpiadă și „mondia
le". Dar, ocuparea locului secund 
la campionatul european de la 
Viena nu putea fi privită decît 
ca un pas înapoi și Blumental a 
acționat în consecință. Pentru a- 
cest an, el și-a propus să lucreze 
cu o veritabilă selecționată, folo
sind jucători din diverse cluburi.'

Iată-i, de altfel, pe cei care au 
evoluat în Noua Zeelandă și vor fi 
prezenți, în aceste zile, la turneul 
de la Budapesta: Sobcenko (CCFM) 
și Severnev (Dinamo Moscova) — 
portari ; Dolgușin (CCFM), Drcval 
(MGU). Gorșkov (Dinamo Alma 
Ata). Rorzkov (Dinamo Harkov)," 
Sokolov (Dinamo Lvov), Barkalov 
(Dinamo Kiev), Iselidze (Dinamo 
Tbilisi) și Krivko (Spartak Lenin
grad).

Cum se va termina noul expe
riment al lul Blumental ? Este, de
sigur, prea devreme pentru a 
eăuta un răspuns, dar examenul1 
budapestan, în compania puterni
celor echipe de polo ale Iugosla
viei, României și Ungariei, va fi o 
serioasă verificare a potențialului 
tinerei reprezentative sovietice.

BORIS CERNÎȘEV
„Sovietski Sport" — Moscova


