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VOTUL CELOR MAI TINERI
ALEGATORI DE LA CLUBUL

SPORTIV PROGRESUL
cei trecuți...Pentru noi toți, 

mai de curînd sau mai de mult 
de anii adolescenței, ziua de 9 
martie, cînd vom fi chemați din 
nou în fața urnelor pentru a ne 
exprima prin vot adeziunea față 
de politica internă și externă a 
țării, față de tot ce s-a înfăptuit 
în anii socialismului și față de 
perspectivele pe care viitorul le 
înfățișează societății noastre, re
prezintă un eveniment cu ample 
și profunde semnificații.

Pentru noi toți, ziua de 9 mar
tie a acestui început de primăvară 
va însenina și ziua unui examen 
de conștiință...

La clubul bucureștean Progre
sul am întîlnit la antrenamente, 
într-una din serile trecute, cîțiva 
dintre numeroșii tineri ce se vor 
prezenta pentru prima oară în 
fața urnelor. în sala de scrimă, 
spadasinul Constantin Niculae, 
elev în anul III, ia Grupul școlar 
I.M.E.B., campion republican de 
juniori în ultimii doi ani, își des-

tăinuie cu sinceritate și dezinvol
tură starea spirituală : „Sînt unu) 
dintre cei mai tineri alegători, 
fiindcă îmi cîștig „titlul" maturi
tății politice doar cu cîteva zile 
înainte de 9 martie Deși am vă
zut cum se procedează cu votarea 
în urnă, deoarece am făcut și noi 
ceva asemănător la U.T.C., cu toa
te că am primit instrucțiuni de la 
părinți, cred că voi avea, în acel 
moment, mai multe emoții decît 
la cel mai dificil asalt pe planșetă".

•— De ce ? l-am întrebat.
— Pentru că acesta este un alt

fel de asalt, un asalt spre maturi
tate, spre bărbăție. Numai cînd mă 
gindesc că eu, ca individ, la nu
mai 18 ani, am dreptul și trebuie 
să-mi spun cuvîntul, să hotărăsc 
în ceva, simțul responsabilității 
înalte ce mi se cere și încrederea

B. AURELIAN

(Continuare in pag. a 2-a)

1200 de participanți la crosul
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AZI Șl MÎINE, ÎN SALA „23 AUGUST'1

CUPA DE CRISTAL UN AUTENTIC
FESTIVAL ATLETIC INTERNAȚIONALi

I
Dorina Cătineanu șt Maria Ionescu vor lupta din nou, ca și Ia „națio

nale", pentru primul loc la 60 m și la lungime

I
isectorului 8 din Capitală

Start in
8 din

crosul de masă organizat ieri dupa-amiaza in sectorul 
Capitală, in intimpinarea alegerilor de la 9 martie.

Foto : V. BAGEAC I

A VIII-a ediție a concursului 
atletic internațional „Cupa de 
cristal" se va desfășura azi și 
mîine sub cupola sălii din par
cul sportiv „23 August" din Ca
pitală. După cum am mal anun
țat la întreceri participă atleți 
si atlete din opt țării : Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Danemar
ca, Grecia, Iugoslavia, U.R.S.S. și 
România. Oaspeții de peste ho
tare au sosit în Capitală iar în 
cursul zilei de joi și a celei de 
vineri au luat contact cu „cori- 
tanul" sălii bucureștene, în cadrul 
unor antrenamente de acomodare.

■ în nisipul gropii de sărituri am 
putut urmări aterizările unor re
dutabili „canguri", atleții sovie
tici Miha'l Segal și Anatoli Piș- 
kulin. Primul deține, în sală, un 
rezultat remarcabil — 16,74 m, al 
doilea cu numai cîțiva centime
tri mai puțin — 16,67 m.

Pe pista din centrul sălii, zeci 
și zeci de starturi ale sprinterilor 
și alergătorilor peste garduri, 
curse ușoare sau mai tari. Am 
remarcat, între alții, prezența vi- 
tezistului cehoslovac Otakar Wild 
(6,77 s), a hurdlerilor greci Va- 
siliou și Mandelos (7,8 s șl res
pectiv 8,0), a atletei daneze Mar- 
git Hansen (8,5 s pe 60 mg'. Cu
noscuta atletă greacă Maroula 
Lambrou a preferat alergarea, 
săriturii în lungime. De altfel, în 
concursul nostru ea va partici
pa doar în cursa de 60 m plat, 
probă la care a obținut, recent, 
un rezultat de 7,6 s.

Cot la cot cu viitorii adversari, 
concurentii români au luat par
te la ultimele antrenamente dina
intea startului. în general, exis
tă în mijlocul lor o atmosferă 
favorabilă pentru întrecere, mul
tă mobilizare și dorința de a o- 
nora corespunzător participarea 
Ia „Cupa de cristal".

Recordurile competiției : BĂR
BAȚI : 60 m — 6,4 D. Cristudor 
(România) — 1974, 60 mg — 7,6 
M. Wodzynski (Polonia) — 1972, 
lungime — 7,80 m V. Jur că (Ro
mânia) — 1971, triplu — 16,85 m 
C. Corbu (România) — 1972, înăl
țime — 2,16 m Ș. loan (România) 
— 1974, prăjină — 5,35 m W.

o
in

Concursul începe astăzi 
Ia ora 16,30 și continuă 
mîine de la ora 16,00. In 
program Hgwează întreceri 
la șapte probe masculine 
și cinci feminine.

Nordwig (R.D.G.) — 1972, greuta
te — 19,28 m W. Komar (Polonia) 
— 1972 ; FEMEI : 60 m — 7,1 
Renate Iloser (R.D.G.) — 1974,
60 mg — 8,0 Valeria Ștefănescu 
(România) — 1973, lungime — 6,49 
m Viorica Viscopoleanu (Româ
nia) — 1972, înălțime 
Rosemarie 
(R.D.G.) — 1974, _ greutate — 18,98. 
m Helena 
slovacia) - 
cestea vor fi corectate 
Este greu de spus. Totuși, avînd 
în vedere forma pe care o deți
ne, Helena Fibingcrova va obți
ne, cu siguranță, un nou record 
ai competiției. Ba, mai mult, noi 
așteptăm să aplaudăm chiar un 
nou record al lumii, superior ce
lui de 21,13 m realizat zilele tre
cute de atleta din Vitkovice.

De asemenea aprecim că este 
in „pericol" și recordul la greu-, 
tate bărbați, deținut de campio
nul olimpic de la Munchen, Wla- 
dislaw Komar.

1,88 m
Witschas-Ackermann

Fibingcrova (Ceho- 
1974. Cite dintre a- 

acum ?

De luni, in Capitală

SĂPTĂMÎNĂ DE HOCHEI INTERNAȚIONAL’.
fiecare zi,

meciuri
pe
in

patinoarul ,,23 August44,
„Cupa Federației44
pa-Luni încep în Capitală, pe . 

tinoarul „23 August", întrecerile 
din cadrul tradiționalei competiții 
internaționale de hochei dotată cu 
„Cupa Federației". Vor lua parte 
cinci echipe : reprezentativele
Elveției si României (participante 
la grupa B a campionatului mon
dial), formațiile de tineret (23 de 
ani) ale Cehoslovaciei și Poloniei 
și redutabila echipă sovietică Av
tomobilist Sverdlovsk.

Organizatorii competiției au sta
bilit programul meciurilor, astfel : 
luni — ora 18 : Cehoslovacia (tine
ret) — Polonia (tineret) ; marți — 
ora 16 : Elveția — Cehoslovacia (ti
neret), ora 18,30 : România — Po
lonia (tineret) ; miercuri — ora 16: 
Elveția — Avtomobilist, ora 18,30 : 
România — Cehoslovacia (tineret) ; 
joi — ora 18,30 : Avtomobilist — 
Polonia (tineret) ; vineri — ora 16 : 
Cehoslovacia (tineret) — Avtomo
bilist, ora 18,30 : România — Elve
ția ; sîmbătă — ora 18 : Elveția —

Polonia (tineret) ; duminică — 
ora 18 : România — Avtomobilist

Echipa României, care a parti
cipat recent la un turneu de mai 
multe jocuri în Cehoslovacia și 
Ungaria, revenită la București, și-a 
reluat pregătirile sub conducerea 
antrenorilor Ștefan Ionescu și Ion 
Tiron. Hocheiștii noștri sînt de-

Aproape 1 200 de tineri între 
19—30 de ani, reprezentînd asocia
ții din întreprinderi și instituții 
din sectorul 8 al Capitalei, au fost 
prezenți, ieri după-amiază, Ia 
startul crosului dedicat evenimen
tului de la 9 martie.

Pe un traseu de 1 800 de me
tri, situat în împrejurimile sta
dionului din „Parcul copilului", 
participanții au oferit o întrecere 
viu disputată urmărită de nu
meroși spectatori. Pe ultima parte 
a traseului, Andone Bourceanu (Re
vizie vagoane Grivița) a reușit să 
se desprindă dintr-un pluton ma
siv de peste 30 de alergători, și 
a trecut primul linia de sosire. 
L-au urmat Gheorghe Pîrvu (De
poul C.F.R. Triaj) și Vasile Tu
dor (întrep. metalurgică Grivița).

Dintre asociațiile care au pre
zentat cel mai mare număr de 
participanți, evidențiem pe cele de 
4a Revizie vagoane Grivița, 
I.M.G., Direcția transporturi poș
tale și Depoul C.F.R. Triaj.

întrecerea a fost organizată de 
cons'1’ ’ pentru educație fizică și 
s- sectorului 8, în colabo-

nlubul Rapid, (t. st.).

ULTIMELE „REPETIȚII44
ALE DIVIZIONARELOR A
Peste o săptămînă sezonul fot

balistic de primăvară va intra în 
scenă. Deci, mîine, vom 'avea o 
ultimă duminică fără fotbal com- 
petițional, dar cite repetiții și cîte 
ambiții majore nu întrunesc cele 
18 divizionare A, acum, cu șapte 
zile înaintea startului de primă
vară 1

Mîine va fi, o duminică cu mul
te partide amicale, un ultim pri
lej ca antrenorii să verifice idei 
de ultimă oră sau să cristalizeze 
altele, să verifice jucători recent 
transferați sau pe cei mai vechi 
reîncadrați într-un efort colectiv 
ascendent. în cele mai multe orașe 
ale țării, echipele noastre de pri
mă divizie — care au efectuat sa» 
nu turnee peste hotare — vor 
face mîine ultima repetiție cu pu-

blic înaintea reapariției în cam
pionat, în competiția chemată — 
în primul rînd — să ridice nive
lul calitativ al fotbalului nostru. 
Să sperăm că în această ultimă 
parte a „cursei de pregătire" și 
vremea va fi favorabilă. Dar, nu-i 
mai puțin adevărat

TIMIȘOARA : 
PETROȘANI : 
REȘIȚA : 
CLU.T-NAPOCA 
SIBIU : 
BRAȘOV: 
ORADEA : 
SUCEAVA: 
PITEȘTI : 
SLATINA t 
GALAȚI : 
BUCUREȘTI :

CU PUBLIC
LA FOTBAL
darii terenurilor trebuie să depu
nă de pe acum toate eforturile 
ca startul în noul sezon să se 
dea în cele mai bune condiții, din 
acest punct de vedere.

că și gospo-
Politehniea 
Jiul 
F. C. M. 

I C. F. R.
Șoimii 
Steagul roșu — C. S. U. Brașov
Olimpia
C. S. M.
F. C. Argeș 
Dinamo 
Fotbal Club
Dinamo

Din multitudinea de jocuri ami
cale de mîine semnalăm

— Gornik Zabrze
— Lech Poznan
— F. C. Bor (Iugoslavia)
— ,.U“
— Sportul studențesc

— U. T. A.
— Olimpia Satu Mare
— Metalul Mija
— Chimia lini. Vîlcea
— F. C. Constanța
— Voința (teren Dinamo II,

cîteva :

ora 11)

Marian Costea ?i Doru Tureanu,’ 
doi dintre jucătorii de bază ai e- 

chipei noastre
ciși să abordeze turneul din Ca
pitală cu toată hotăyîrea și să 
presteze jocuri de calitate. Pentru 
cele patru întîlniri din cadrul „Cu
pei Federației" echipa va fi forma
tă din următorul lot : Dunntraș, 
Netedu, Morar (portari), Varga, lo- 
niță, Justinian, Zgîncă, Gheorghe. 
Gali, Antal (fundași), Pană, lluța- 
nu I, Pisarii, Bandas, Costea. Tu
reanu, Axinte, Gheorghiu, 
Nistor, Miklos, Huțanu II.

Bașa,



Duminică, la Palatul pionierilor ȘAHUL ÎN ACTUALITATE JUCĂTORII NOȘTRI
ÎN IMPORTANTE

FRUNTAȘI
ÎNTRECERI

„FESTIVAL SPORTIV 
' ȘCOLAR"

■I

Consiliul de educație fizică al 
Sectorului 6, Inspectoratul școlar, 
Consiliul organizației pionierilor 
și Palatul pionierilor organizează, 
duminică, un nou „Festival sportiv 
școlar", acțiune închinată zilei de 
9 martie. începînd de la ora 9, la 
Palatul pionierilor vor avea loc 
următoarele întreceri : cros — cu 
participarea elevilor și elevelor 
din clasele VI — VII din toate șco
lile sectorului ; turneu de mini- 

, fotbal — la care vor fi prezenți

elevi de la școlile generale 115, 
122, 1Z4, 129, 146 și 150 ; baschet 
— competiție la startul căreia se 
vor alinia reprezentanții unui nu
măr de 5 școli generale și licee ; 
tenis de masă, tir cu aer compri
mat, șah, volei și orientare tu
ristică.

Se estimează prezența a peste 
3 000 de elevi la această intere
santă manifestare sportivă de 
masă.

întrecere ele tenis de masă prilejuită de „Duminica sportivă școlară" orga
nizată cu puțin timp in urmă de C.E.F.S. al Sectorului 6.

Foto : S. BAKCSY

VOTUL CELOR MAI TINERI

Agenda competițională a șahului 
este deosebit de bogată. Pentru jucă
torii fruntași a început un sezon in
tern și internațional încărcat, cu nu
meroase competiții în țară și peste 
hotare. Iată o scurtă trecere în re
vistă.

TURNEUL MAEȘTRILOR
în sala Constructorul din Capitală 

se desfășoară, competiția, Tur
neul maeștrilor, important concurs 
de verificare pentru jucătorii frun
tași. La actuala sa ediție, întrecerea 
se bucură de o participare puternică. 
Iată ordinea de pe tabel : 1. M. Ghin
dă, 2. W. Ott, 3. Em. Reicher, 4. D. 
Bena, 5. N. Ilijin, 6. C. Botez, 7. P. 
Voiculescu, 8. S. Grunberg, 9. M. Pav
lov, lft. M. Șubă, 11. V. Stoica, 12. I. 
Szabo, 13. ș. Neamțu, 14. Th. Ghi- 
țescu.

Turneul se anunță deosebit de a- 
tractiv, din mai multe motive. în 
primul rînd, el prilejuiește reintrarea 
în arenă a unor jucători care au ab
sentat la ultime) finală de campionat 
(Ghițescu, Neamțu, Stoica, Szabo, 
Reicher, Botez). Apoi. în concurs 
apar maeștri care au suferit un par
țial eșec în campionat și sînt, fireș
te. dornici de reabilitare : Șubă, 
Ghindă, Pavlov, Voiculescu, Grun
berg. în sfîrșit, competiția are un 
■caracter’ de șelcvție pentru definitiva
rea lotului național în vederea cam
pionatului european pe echipe. Se a- 
nunță. așadar, o luptă foarte aprigă 
interesantă de urmărit.

în prima rundă s-au încheiat trei 
întîlniri : Ott — Neamțu 0—1, Bena 
— Stoica 0—1, Botez — Pavlov V2. 
Partidele Ghindă — Ghițescu, Rei
cher — Szabo, Ilijin — Șubă și Voi
culescu — Grunberg s-au întrerupt 
și vor fi reluate astăzi dimineață.

FLORIN GHEORGHIU, IN S.U.A.
Marele maestru internațional Flo

rin Gheorghiu a fost invitat pentru 
un lung turneu peste Ocean. El va 
juca, intre 20 martie și 25 mai. la mai 
multe concursuri, printre care cele 
tradiționale de la Las Vegas și Lone 
Pine (California), va susține simul
tan și demonstrații.

Și alți reprezentanți ai României 
vor evolua peste hotare : maestrul 
internațional Theodor Ghițescu. la 
două turnee ..open” în Norvegia. Mi
hai Șubă, la Mannheim (R.F. Ger
mania), iar Suzana Maltai a fost in
vitată la marele turneu feminin de la 
Belgrad dotat C'i „Cupa 3 Martie".

Echipa noastră națională masculi-

Partida centrală a primei runde i-a opus pe doi din favorit ii turneului: 
Theodor Ghițescu (stingă) și Mihai Ghindă

nă (4 jucători + o rezervă) va par
ticipa la un concurs în Italia, la Cas- 
telvecchio Pascoli, alături de alte 5 
formații europene.

AL XVI-LEA TURNEU INTERNATIO
NAL AL ROMÂNIEI...

...va începe pe data de 9 martie, la 
București. Iată participanții : A- 
damski (Polonia), Barreras (Cuba), 
Garcia-Palermo (Argentina), Hoiifi 
(Ungaria), Knaak (R.D.G.), Lutikov 
(U.R.S.S.), Minev (Bulgaria). Minici 
(Iugoslavia), Pribyl (Cehoslovacia). 
Din partea țării noastre concurează : 
Ciocâltea, Mititelu, Partos, Stanciu, 
Ungureanu, Urzică și Vaisman.

RADOVICI,
CAMPION AL PLOIEȘTIULU!

în campionatul orașului Ploiești, 
lupta s-a dat între maeștrii Corvin 
Radovici și Carol Partos (ambii ne
învinși) care au dominat net compe
tiția. O remiză la Manele Anghel, fă
cută de Partos l-a aruncat pe locul 
II. Clasamentul : Radovici 12 p (din

g

ALEGĂTOR!
(Urmare din pag. 1)

ce mi se acordă, în probleme atît 
de importante, mă copleșesc.

— Ești pregătit pentru acest act 
de mare responsabilitate ?

— Cred că da. Știu cite s-au 
înfăptuit și se înfăptuiesc, aud și 
văd cum se îmbunătățește viața 
tuturora, simt grija deosebită cu 
care sîntem înconjurați noi cei ti
neri, condițiile ce ni se creează 
pentru a studia și a ne afirma pe 
multiple planuri, inclusiv pe cel 
sportiv, pentru a ne impiini visu
rile... Din momentul in care am 
aflat că va trebui să votez, m-am 
gîndit la toate acestea. M-am con
sultat și cu părinții, i-am întrebat 
despre candidați, căci la circum
scripția în care voi vota sint de
puse două candidaturi. Aș putea 
spune că acum sînt în tenia...
_—Crezi că evenimentul . în fața 

căruia _ ești pus va determina 
schimbări esențiale în viața ta ?

— De pe acum încep să cred 
că nu mai sînt copil... Sincer să 
fiu, am un sentiment nedeslușit de 
mindrie la gindul că sînt printre 
foarte puținii din clasă care vor 
vota. Și mă văd așa, dintr-o dată, 
un om în toată firea, angajat în 
viața socială și politică. Și-mi dau 
seama că participarea în rîndul

electoratului îmi creează în viitor 
obligații in plus. Un tînăr ca mine, 
care-și asumă responsabilitatea 
unui asemenea act politic, trebuie 
să dovedească existența unu i înalt 
spirit de responsabilitate in tot ce 
face, să fie dîrz, hotărît, princi
pial, întreprinzător, să aibă iniția
tivă. Societatea are nevoie de ast
fel de oameni. De aceea, voi cău
ta, atît in profesia pe care mi-am 
ales-o, cit și în sport — unde 
vreau ca împreună cu colegii să 
ne numărăm printre cele mai 
bune echipe ale diviziei — să fiu 
mai exigent cu mine însumi, să 
muncesc mai mult pentru a obți
ne rezultate și mai bune. Sînt de 
acum un om mare, nu-i așa ?

Mulți dintre sportivii tineri pe 
care i-am întilnit în seara aceea 
la antrenamente în sălile „Progre
sului" votează pentru prima oară 
și așteaptă cu mindrie, dar și cu 
emoție, prezentarea în fața urnelor. 
Scrimerul l’aul Popovici (care face 
parte chiar dintr-o comisie elec
torală pentru verificarea listelor 
de alegători), jucătorii de tenis de 
masă Cornelia Filimon și Nicolae 
Onețiu, voleibaliștii antrenorului 
emerit Nicolae Sotir etc. Am 
transcris însă doar gîndurile unuia 
dintre ei, care ni s-au părut, în 
mare, comune tuturora...

Azi și miine,
la Slănic-Prahova

CAMPIONATELE INDOOR
DE AEROMODELE

începînd de astăzi. în galeria saîl* 
nei de la Slănic-Prahova, la peste 
120 m sub pâmînt, se desfășoară în
trecerile din cadrul campionatului 
republican de aeromodele de cameră
— micromodele. Competiția va fi ur
mărită cu interes deosebit de către 
iubitorii acestui sport pentru că ea 
nu numai că va desemna campionii 
acestui an — individual și pe echipe
— dar va constitui și un criteriu de 
selecție pentru concursul internațio
nal „Slănic-INDOOR", intrat' în tra
diție, care se va ține aici între 9 și 
11 mai. La campionatele republicane 
participă, pe lingă sportivi bine cu- 
noscuți, ca Otto Hints și Aurel Mora- 
ru (Tg. Mureș), Nicu Bezman și Va-* 
sile Nicoară (Galați), Donia Horațiu 
și Eugen Hollier (București) etc., nu
meroși juniori. întrecerile constau 
din șase lansări, dintre care două, 
cele mai bune, sînt luate în conside
rație la alcătuirea clasamentului.

Rezultatele înregistrate în fazele 
județene ale competiției, ca și cele 
înregistrate ieri, în cadrul antrena
mentelor sînt o dovadă că azi și mii
ne vom asista la confruntări de bun 
nivel tehnic, cu speranța unor per
formanțe deosebite.

12 posibile !) Partoș 11V2 p, Lazăr B’/2 
p, Butnaru și Tudor 8 p, Modoianu 
7'/2 p, Viț și Pogorevici 7 p, Vasilescu 
și Pepene 6'/2, N. Manole 3 p, A. 
Manole 21/? p, Gh. Stanciu 2 p, Rusii 
1 P-

UN MARE FESTIVAL SAHIST 
FEMININ ÎN CAPITALĂ

în cinstea Zilei internaționale a fe
meii și a alegerilor de deputați de 
la 9 martie, Federația Română de 
Șah organizează o mare întrecere in
titulată „FESTIVALUL ȘAHULtl^ 
FEMININ". La competiție au fost in
vitate cele mai bune zece jucătoare 
ale țării, printre care, maestrele in
ternaționale Polihroniadc, Baumstark, 
Teodorescu, Pogorevici, Reicher. A- 
lături de ele poate participa orice 
jucătoare legitimată, indiferent de 
clasificare (taxa de înscriere este de 
50 lei). Se va juca sistem elvețian, 
pe distanța a 7 runde. Organizatorii 
oferă numeroase premii.

Rubrica reda c bala de
Valeriu CHIOSE

T., FILlPIDESCU, BUCUREȘTI. Un catren 
pentru excelenta noastrâ jucătoare de

tenis de masă Maria Alexandru, cu 
prilejul cuceririi celui deal treilea ti
tlu de campioană mondială la dublu :

Trei titluri nu sînt de co.'ea
Și — sincer te-aș felicita
Dar cred în măiestria ta
Și il aștept pe-al... zecelea.

CALU F"
La 1 iulie 1948, la Sofia, în 
JBGC, echipa reprezentativă de 
-(băieți) a României a întrecut _____

x .POt corrfirma șl scorul me
ciului de fotbal, disputat în 1943, între 
F-C. Craiova și Cerna Tumu Severin: 
24—11

FOTIN, COMUNA LUPȘANU. 
•e 1948, la Sofia, în cadrul 

baschet 
Albania

Pgqo2q Sportul

NELU QUINTUS. înotâtoarea americană 
Linne Cox, care deține recordul la tra
versarea Canalului Mînecii, a reușit să 
traverseze și strîmtoarea Cook :

E un paradox, dar care
Are un temei :
Cînd se află la strîmloare,
E în... largul ei.

DAN CRETAN, TG. JIU. In anuarele de 
pînă acum ale fotbalului nostru, ca și în 
cel pe anii 1973/74, care va apărea peste 
puțină vreme, puteți găsi tabelul cam
pioanelor României la fotbal. Cîștigă- 
toarea ultimei ediții dinainte de război 
(1940/41) a fost Unirea Tricolor, în timp 
ce I.T.A., învingătoare în ediția 1946/47, 
este prima campioană de după 1944.

DRAGAN MARIN, BISTRIȚA. Statistica 
reprezintă o preocupare și o muncă per
sonală a unui pasionat al sportului. 
Bunăvoința nu ajunge pentru a găsi da
tele care lipsesc din statistica unuia sau 
altuia dintre acești iubitori ai sportului. 
E nevoie și de... timp. Mi-ar trebui pen
tru aceasta 24 de ore din 24. Și nu știu 
dacă mi-ar ajunge !

NIȚĂ HARALAMBIE, FIENI. Evident, si 
arbitrii pot avea simpatii pentru o echi 
pă. sau alta. De la simpatie pînă la fa
vorizarea echipei respective este însă un 
drum lung, pe care un adevărat arbitru 
nici nu, se gindește să-l parcurgă. Im
parțialitatea este unul dintre elementele 
definitorii ale unui ,.cavaler al fluierului". 
Că se îniîmplă, uneori, ca fluierul să sune

*
fals, asta este altceva. Este vorba, în orice 
caz, de excepții.

GHEORGHE AVRAM, COMUNA BILED. 
îndemnuri frumoase pentru fotbaliști, dar 
exprimate în versuri naive. Ce sugestii vă 
dăm ? Nu trebuie să faceți poezii cu 
orice preț. Cel puțin, deocamdată. Citi- 
ți-le pe-ale altora.

ANTON SCUTARU, IAȘI. Chiar dacă, 
uneori, nu vă descifrez cu ușurință scrisul, 
parcurg cu mult interes scrisorile dv., 
apreciind în special tot ceea ce ne 
scrieți în legătură cu tenisul și cu spor

tivul dv. preferat (nu numai al dv.l), llie 
Năstase. Să sperăm că, și anul acesta, 
Năstase vă va oferi motive să ne scriți, 
cu aceeași căldură, cu aceeași bogăție 
de informații.

Ilustrații : N. CLAUDIU

DUELUL BECKENBAUER - CRUYFF

g Începînd cu o „World Cup", 
g plină de fantezie, eontinuind cu 
g un „jurnal sentimental" mexi- 
g can, Ioan Chirilă se constituie 
g acum, cu recent apărutul volum 
g „învingătorul lui Cruyff", în 

cronicarul consecvent, cultivat și 
talentat al campionatelor mon- 

g diale de fotbal. Cu inegalabilul 
g său stil oral, cu dezinvoltură 
g niciodată gratuită, colegul nos- 
g tru oferă din nou fidelilor săi 
țj cititori o viziune personală, am- 
țf plă, colorată și alambicată pină 
jț la necesitatea controversei cu... 

sine (vezi capitolul ..Die Wel- 
g telf"), imaginea plurivalentă a 
g unei mari competiții despre care 
g — după transmisiile T.V. și cro- 
g nicile de presă — credem 

știm totul și abia 
jî lui Chirilă ne dăm 
g mai sînt 
f- încă nu 
g volumul 
g comandă 
g țotor de 
g și un 
g (Mircea 
g sos să 
g xistă 
$5 bal (ți 
ți renunța să citească pe 
ij flate capitole intitulate : 
g cel frumos ca Rafael", 
fi Bremner plingea...". ....
g Bibrn Borg și Raif Edstrom", 
g „Zaqalo cel ros de îndoieli". 
g „Johann Cruyff, ca și Năstase..." 
g etc ?
g Cartea e plină de idei, tot 
iț atitea teme de meditație. Auto-

că 
in paginile 

seama că 
destule lucruri pe care 
le-am aflat. Pentru că 
are un autor ce se re
de la sine, un prefa- 
marcă <Ilie Năstase) 

postfafator competent 
Lucescu), pare de pri- 
o mai lăudăm. E- 

vreun iubitor de fot- 
cine nu e ?) care ar 

nerăsu- 
„Rivera 

„Billy 
„Intre

rul a descoperit, nu de mult 
atelierul său de creație, metoda 
dicteului, o metodă cu două tă
ișuri, pentru că favorizează 
prospețimea ideilor, dar!le f ine 
uneori pe muchia superficialită
ții, 
crării 
faptul 
barea 
mereu 
tind la o necesară gimnastică 
mintală. O singură certitudine 
persistă la capătul lecturii: plă
cerea de a fi parcurs literatura 
unui reporter îndrăgostit dă 
profesia sa ! (vib).

Dar poate că farmecul lu- 
lui Chirilă stă tocmai in 
că în loc să solicite apro- 
necondiționată, stime ș te 
întrebări, îndoieli, invi-

* IOAN CHIRILA : învingă
torul lui Cruyff. Campionatul 
mondial de fotbal — 1974. Edi
tura Sport-Tvrism, 1975. Pag. 
222, preț 9,50 lei.
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SÎMBĂTÂ
ATLETISM : Sala „23 August", 

de la ora 16.30 : concursul inter
național „Cupa de cristal".

POPICE : Arena Giulești, de la 
ora 16.00 : Rapid București — Fri
gul Bucure^u ; azena Voința, de 
la ora 16.00 : Voința București — 
Laromet București ; arena de la 
clubul întreprinderii Republica, 
de la ora 16.00 : Gloria București 
— Voința Ploiești (mefiiuri în ca
drul campionatului Diviziei A, fe
minin) .

TENIS : Sala „23 August", de la 
ora 10 : turneu pentru juniori.

VOLEI : Sala Floreasca, de la 
ora 17.00 : C.S.U. Galați — Dina
mo și Steaua — Explorări Baia 
Mare ; sala Dinamo, de la ora 
17.30 : I.E.F.S. — oTimpia-Con- 
structoruî (Divizia A, f) ; sala In
stitutului Pedagogic, de ia ora 
17.00 : Universitatea București — 
Voința București (Div. B, f) .

DUMINICĂ
ATLETISM : Sala „23 August", 

de la ora 16.00 : concursul inter
național „Cupa de cristal".

BOX : Sala IREMOAS, de la. ora 
10.00 : gală din campionatul mu
nicipal al juniorilor.

POPICE : Arena Voința, de la 
ora 8.00 : Voința București — La
romet București ; arena de la clu
bul Întreprinderii Republica, de 
la ora 8.00 : Gloria București. — 
Constructorul Galați (partide în 
cadrul campionatului Diviziei A, 
masculi ).

RUGBY : Terenul Tei, de la o 1 
16 : Sportul studențesc — Univer
sitatea Timișoara (meci amical).

TEJSUS : Sala „23 August", de la 
ora ; turneu de juniori.

VOLEI : Sala Constructorul, de 
la ora 11.30 : Spartac — C.S.U. 
Galați (Div. A, f) ; sala Progresul, 
de la ora 10.30 : Progresul — 
Constructorul Brăila ; de la ora 
11.30 : Electra — C.S.U. Brașov 
(Div. B, m) : sala „Flacăra roșie", 
de la ora 9.30 : Confecția — Con
structorul Arad de la ora 10.30 : 
Flacăra roșie — Sănătatea Ploiești 
(Div. B, f).



TINERII NOȘTRI TENISMANI S-AU CALIFICAT
Tinerii tenismani al României au 

obținut o frumoasă victorie la debutul 
lor în competiția internațională 'pen
tru juniori „Cupa Ausonia". Ei s-au 
calificat pentru turneul final, progra
mat la începutul lunii viitoare în Ita
lia (7—9 martie, Viareggio). După 
jocuri dîrz disputate, reprezentativa 
țării noastre a întrecut pe cea a 
Cehoslovaciei cu 4—1. Astfel, echipa 
pregătită de antrenorul Dumitru Vi- 
ziru are ocazia să evolueze in faza 
superioară a primei competiții de an
vergură, rezervată juniorilor, din ac
tualul sezon.

Au. fost momente de luptă intensă 
în această întîlnire. Oaspeții au des-

IN „CUPA AUSONIA“

Astăzi, Ia lași, in Divizia A de handbal masrulin

UN NOU Și ATRACTIV
chls scorul prin 
învingător asupra 
apoi dublul nostru să întreacă pe cel 
cehoslovac, egalind. După amiază, 
întîlnirea s-a reluat de la scorul de 
1—1, dar în meciul primelor rachete, 
Marian Mîrza reușește să asigure 
conducerea pentru echipa . română. 
Pentru ca apoi Sorin Orășeanu să 
aducă punctul necesar victoriei, defi
nitivată în ultimul meci al lui Lau- 
rențlu Țiței.

Jaroslav Navratil; 
lui Jean Birou, ca

Iată, de altfel, rezultatele .tehnice 
ale celor cinci partide disputate : 
Mîrza — Zofka 7—6, 6—1 ; Orășeanu 
— Kulhaj 6—3, 0—6, 6—4 ; Țiței — 
Rybin 6—4 Bircu — Navratil

CONCURSUL REPUBLICAN DE SALĂ

PATINAJ-VITEZA

In sala Steaua continuă între
cerile contînd pentru Concursul 
republican de tenis pe teren aco
perit. La juniori s-au consumat 
trei tururi, la seniori două, se
nioarele urmînd a intra în com
petiție astăzi dimineață.

Rezultate din „sferturi" — ju
niori : Soare (Steaua) — Fețeanu 
(T.C.B) 6 — 2, 6 — 4; Opreanu
(T.C.B.) — Oehiuleț (Cîmpia Tur
zii) 6 — 0, 6 — 3 ; Pană („Tot îna
inte") — Oprea II (Dinamo Bra
șov) ; 2 — 6, 6 — 3, 6 — 1; Ziiss (E- 
lectrica Timișoara) — Dumbravă 
(Steaua) 5 — 7, 6 — 4, 6 — 3; se
niori, turul I : Dumitrescu (Jiul 
Petroșani)—Russen (Progresul) 6—4,

6 — 4; Vîlcioiu (Dinamo Brașov) 
— Geantă (Progresul) 6 — 1, 7 — 5) 
turul II ; Viziru (Cuprom Baia Ma
re) — Frunză (Steaua) 7 —5, 6 — 4 ; 
Dobra (Cuprom) — N. Cociuban 
(U. T. Arad) 6 — 3, 6 — 3 ; Siito
(Cuprom) — Voivod (Cîmpia Turzii) 
6 — 3, 6 — 1; Dărăban (Dinamo 
Brașov) — M. Cociuban (U.T. Arad) 
6 —4, 6 — 4 ; Mitrache (C.S.U. Con
strucții București) — Bukaresti (Di
namo Brașov) 3 — 6, 6 — 2, 7 — 6; 
Dumitrescu — R Giurgiu (Politeh
nica Cluj-Napoca) 6 — 4, 6 — 4; Bă- 
din (Dinamo București) — Bondoc 
(Cimpina) 6 — 2, 6 — 3; Vîlcioiu — 
Barbu (Dinamo Brasov) 6 — 2. 
6—1. (S. IONESCU)

DIN NOU, UN CAMPIONAT FĂRĂ
CAMPIONI, LA

MIERCUREA CIUC, 21 
fon). Vineri, participanții 
natul republican 
disputat ultimele 
tlonului.

La fete, o surpriză a constituit-o 
victoria în proba de 3 000 m a Mag- 
dolnei Buzaș în dauna Evei Szigeti. 
Aceasta din urmă, clasată pe pri
mul loc în proba de 1 000 m (în 
prima zi ciștigase la 500 și 1 500 m) 
și-a adjudecat, pe merit, primul loc 
în clasamentul poliatlonului. La bă
ieți, a fost deosebit de interesantă 
lupta dintre campionul de anul tre
cut, Vasile Coroș, și decanul de vîr- 
stă al întrecerilor. Victor Sotirescu. 
Cu un finiș impresionant, „bătYî- 
nul“ (Sotirescu împlinește în apri
lie 30 de ani) a terminat învingă
tor în’ ambele probe ale ultimei re
uniuni.

Ca și Ia campionatul sprinterilor, 
nu s-a acordat nici un titlu, de cam
pion la seniori, deoarece concurenții 
n-au îndeplinit haremurile impuse de 
F.R.P. I !

CLASAMENTE : senioare — 1 000
m : 1. Eva Szigeti (Șc. sp. M. Ciuc) 
1:48,5, 2. Sanda Frum (Agronomia
Cluj-Napoca) 1:48,7, 3. Lidia Vaszi
(S.C. M. Ciuc) 1:51,3 ; 3 000 m : 1. 
Magdolna Buzaș (Șc. sp. M. Ciuc) 
6:19,2, 2. Eva Szigeti 6:26,9, 3. Sanda 
Frum fr:32,0 ; Clasamentul poliatlo
nului — 1. Eva Szigeti 230,099 p, 2. 
Sanda 
Buzaș 
Victor 
2:22,2. 
2:26,8, 
Brașov) 
V. Sotirescu

(prin tele- 
la campio- 

de seniori și-au 
probe ale polia-

20:00,1, 3. Eugen Imecs (Dinamo
Buc.) 20:23,5 (în afară de concurs, 
juniorul A. Erdelyi — Dinamo Bra
șov — a obținut timpul de 19:11,4). 
Clasamentul poliatlonului : 1. V. So
tirescu 206,365 p, 2. V. Coroș 209,963 
p. 3. E. Imecs 218,921 p.

Marian Mîrza și Laurențiu Țiței 
au adus echipei noastre puncte 
prețioase. Foto : V. BAGEAC

Gheorghe ȘTEFANESCU

6—7, 7—6, 2—6 ; Mîrza, Țiței — Kulhaj, 
Zofka 6—2, 6—3.

Azi și mîine, în sala „23 August", 
jucătorii celor două reprezentative 
iau parte la un turneu amical. Jocu
rile încep de la ora 10.

StMIFINALISTELE CUPELOR EUROPENE EA

DERBY STEAUA-DINAMO
1

Etapa de Ieri-dominată de lupta din subsolul clasamentului
IAȘI, 21 (prin telefon). Ca de obicei, 

șl etapa de vineri — care a prefațat 
runda finală a turului de iarnă al 
campionatului masculin de handbal, 
ce se va încheia sîmbătă la iași prin 
disputarea tradiționalului ’ derby 
Steaua — Dinamo — a oferit jocuri 
echilibrate șl deosebit de atractive 
mai ales atunci cînd s-au aflat în în
trecere formații din a doua jumătate 
a clasamentului. Toate cele trei etape 
consumate aici au purtat, de altfel, 
această amprentă, care s-a accentuat

PROGRAMUL DE AZI

Cu începere de la ora 14 : ,,U** 
Cluj-Napoca — CAROM, Știința 
Bacău — CSU Galați, Indepen
dența Sibiu — ,,U“ București,
H. C. Minaur — Dinamo Brașov, 
Dinamo București — Steaua, Poli 
Timișoara — „U" Craiova.

odată cu apropierea ultimei runde 
pe teren acoperit.

POLI TIMIȘOARA — DINAMO BRA
ȘOV 26—23 (14—17). Mai activi în
apărare și beneficiind de forma bună 
a lui E. Schmidt, handbaliștii brașo
veni au dominat o mare parte din 
timp, cu un avans de 2—3 goluri. 
Este adevărat, sarcina lor ofensivă 
a fost mult ușurată și de forma foarte 
slab'ă a celor doi portari timișoreni, 
în repriza secundă, Poli egalează 
spectaculos (17—17: min. 35) și din 
acest moment meciul devine palpi
tant. La 19—19 (min. 44), Folker (Poli) 
ratează o aruncare de la 7 m, în timp 
ce brașoveanul Messmer fructifică 
penalty-ul echipei sale cu siguranță. 
După puțin timp, însă, același Mess
mer avea să rateze la rîndul său, 
Dinamo Brașov (care conducea cu 
22—20) nereușind să se detașeze. Stu
denții sesizează momentul de slăbi
ciune al adversarilor, egalează și, 
forțînd, .preiau conducerea obținînd o 
victorie muncită. Principalii realiza

tori : Folker 9 și Gunescli 6 — Poli,’ 
respectiv Dumitru 7. Messmer 7 si 
Schmidt 5. Au arbitrat V. Pelenghian 
Și D. Racoveanu (București).

ȘTIINȚA BAC AU — „U“ CRAIOVA 
18—15 (9—11!). Surprinzător, craio- 
venii au condus în toată repriza în- 
tîi, acționînd curajos, cu mult 
aplomb. în partea a doua, însă, bă
căuanii — avînd în față spectrul unei 
înfrîngeri neașteptate — și-au strîns 
rîndurile în apărare (primind doar 
patru goluri în 30 de minute !) si au 
acționat mai rapid, mai incisiv, în 
atac, atuuri care le-au asigurat vic
toria. Principalii realizatori : Tase 6 
si Odaie 4 — Știința, respectiv Stu- 
paru 6 și Răduțoiu 5. Au condus C. 
Căpățînă (Puzău) și N. Cosma (Iași).

i.U“ BUCUREȘTI — CAROM 24—20 
(13—13). Bucureștenii, mai puțin si
guri decît în meciurile precedente, 
n-au putut să se detașeze decît în 
repriza secundă, cînd s-au apărat eu 
multă atenție și mobilitate, circulînd 
în atac rapid și eficient. Principalii 
realizatori : Vărgălui 8 și Baican 4 
— „U“, respectiv Badea 7 și Arsene 
4. Au condus VI. Cojocaru (Craiova) 
și D. Purică (Ploiești).

CLUJ-NAPOCA — C.S.U. GA- 
19—16 (10—8). Evoluînd foarte 
cum ne-au obișnuit în ultima 

vreme studenții clujeni au trebuit, 
totuși, să se întrebuințeze serios pen
tru a depăși dîrza echipă gălățeană, 
dispusă la orice sacrificiu pentru a 
îeși din zona periculoasă a clasa
mentului. Principalii realizatori: Chir- 
eu 7 șl Bota 4 — „U“, respectiv Neagu 
5, Văduva și Matei cîte 3. Au condus 
Gh. Marin și Șt. Șerban (București).

LÂ'n 
bine,

STEAUA — II. C. MINAUR B.
MARE 25—17 (13—10)

DINAMO BUCUREȘTI — INDEPEN
DENȚA SIBIU 32—19 (17—6)

Calin ANTONESCU

NOTĂ

BASCHET EEMININ

2. Eva Szigeti 6:26,9, 
6:32,0 ; Clasamentul

1. Eva Szigeti 230,099 p, 2. 
Frum 233,483 p, 3. Magdolna 

255,566 p. Seniori : 1 500 m : 1. 
Sotirescu (Dinamo Buc.) 

(I.E.F.S.) 
(Dinamo 
m : 1.
V. Coroș

2.
3.

(Dinamo 
Vasile Coroș 
Ladislau Fokt 
2:27,9 : 10 000

19:38,1, 2.

Ora tîrzie la care s-a încheiat 
meciul Politehnica — GEAS Sesto 
San Giovanni, disputat joi seară in 
sala ITIS din Milano, nu ne-a per
mis să publicăm amănunte asupra 
acestei partide, în urma căreia 
campioanele noastre au ratat cali
ficarea în semifinalele C.C.E. O fa
cem acum. începînd prin a men
ționa că din cele trei jucătoare de 
bază, accidentate cu o săptămînă 
în urmă, Ciocan nu a putut fi fo
losită, iar Pirșu și Prunca au in
trat pe teren incomplet restabilite. 
Savu avea în min. 16 patru greșeli 
personale, motiv pentru care a e- 
voluat în continuare cu rețineri. 
Chiar in aceste condiții, partida a 
fost echilibrată pînă la jumătatea 
reprizei secunde, cînd gazdele s-au 
distanțat la 17 puncte, în min. 32. 
De aici și pînă la sfirșit, scorul a

BUZĂUL PROMITE SĂ DEVINĂ UN

alternat în jurul diferențelor de 17 
și 18 puncte. Au învins campioa
nele Italiei cu 67—49, deci cu 18 
puncte care lor le-au adus califi
carea, iar formației franceze Cler
mont Uni versite Club clasarea pe 
locul 1 în grupa B. Punctele în- 
tîlnirii de la Milano au fost în
scrise de : Taflan 19, Tita 10, Pir
șu și Savu cîte 6, Pruncu 5, Derne- 
trescu 2, Pantea 1 pentru Politeh
nica, respectiv Bozzolo 21, Peri 16, 
Toriser 10, Sandor 8, Bocchi și 
Fasso cite 6. Au arbitrat Anhauser 
(R.F.G.) și Pithou (Elveția).
Alte rezultate : C.C.E. — GRUPA 

A : T.T.T. Riga — Marița Plovdiv 
91—50 (46—16), scor general 174—108 ; 
Sparta Praga — Hellas Gand 107— 
36 (56—14), scor general 193—63 ;
GRUPA B : C.U.C. — B.S.E. Buda
pesta 89—57 (46—23), scor general
169—124; „CUPA LILIANA RONCHET- 
TI**, GRUPA B : Steaua roșie Bel
grad — Slavia Praga 79—66 (42—35), 
scor general 154—150.

C.C.E. — GRUPA A
1. T.T.T. Riga 3 3 0 520—301 6
2. Sparta Praga 3 2 1 469—360 5
3. Marița Plovdiv 3 1 2 396—422 4
4. Hellas Gand 3 0 3 228—530 3

GRUPA B
1. C.U.C. 3 2 1 427—375 5 (-J-7)
2. G.E.AJS. 3 2 1 376—365 5 (—3)
3. Politehnica 3 2 1 454—422 5 (—4)
4. B.S.E. 3 0 3 390—485 3

Meciurile semifinale (tur-retur) : 
T.T.T. — G.E.A.S., C.U.C. — Sparta.

„CUPA LILIANA RONCHETTI- — 
GRUPA A

L Spartak Leningrad 2 2 0 348—197 4
2. Levski-Spartak Sofia

2 1 1 247—317 3
3. I.E.F.S. 2 0 2 213—294 2

GRUPA B

1. Minior Pcrnik
2. St roșie Belgrad
3. Slavia Praga

2 2 0 294—262 4
2 1 1 299—305 3
2 0 2 267—293 2

Clasamentele finale ale sferturilor 
de finală :

Meciurile semifinale (tur-retur) : 
Spartak Leningrad — Steaua roșie 
Belgrad, Minior Pernik — Levski-
Spartak.

IMPORTANT CENTRU RUGBYSTIC...
în urmă cu 3 ani, la Buzău 

era o echipă oarecare de rugby 
care activa în divizia B ; Construc
torul. Pe aceste meleaguri, însă, 
exista și o dragoste mai veche 
pentru sportul cu balonul oval (în 
1966, în Buzău, mai fusese o echi
pă de rugby) la care s-au adău
gat, de astă dată, pasiunea jucă
torilor, interes și sprijin din par
tea organelor sportive locale și 
Constructorul Buzău a promovat 
în prima divizie a țării în cam
pionatul 1974/1975. Ceea ce, firesc, 
a dat un nou impuls dezvoltării 
mișcării rugbystice.

Ne-am convins de acest lucru 
zilele trecute cînd ne-am depla
sat la Buzău. Cel care iubește 
balonul dval nu poate să nu con
semneze fapte care dovedesc că 
acest oraș promite să devină un 
important centru rugbystic al ță
rii. Imediat după promovarea în 
Divizia A, aici a venit un repu
tat tehnician — Titi Ionescu — 
care, cu pasiunea și energia care 
îl caracterizează, a contribuit la 
sădirea rugbyului în „inimile tutu
ror" și mai ales în cele ale co
piilor. S-a adăugat, la munca' sa, 
sprijinul organelor locale și astăzi 
Buzăul are în afară de echipa din 
divizia A, o alta In divizia B și 
trei formații de juniori-copii (în 
Școala sportivă — fiecare cu un 
lot de 20 copii sau tineri rug- 
byști). Și să nu uităm,_ în oraș 
se mai află școli profesionale (6 
unități) care au și ele echipe.

Ce face echipa de rugby Con
structorul din Divizia A în aceas
tă perioadă ? Muncește intens. 
Antrenamentele au fost începute 
încă de la 7 ianuarie și ele se 
desfășoară de 4—5 ori pe săptă
mînă. Pe stadionul din Crîng, 
unde se lucrează mult, s-au con

struit, ca aparate ajutătoare, „cu
loarul de percuție" (din anvelo
pe) și un „jîig“ care folosesc la 
dezvoltarea forței de împingere, 
a curajului, a puterii de percuție, 
în vederea unui angajament total 
in joc, la primăvară. Titi Ionescd 
are la dispoziție următorul lot i 
Al. Ionescu, V. Menger, G. Diaco- 
nescu, E. Ene, M. Enăcescu, M. 
Spătaru, I. Stoica, D. Căinaru, 
I. Urdea, V- Leciu, C. Mogoș, M. 
Radu, V. Benedek, N. Castravete, 
T. Ioniță, Gh. Gall, V. Rogoz, S. 
Sandu, C. Mitrea, S. Jarnea, G. 
Leșeanu, Al. Ceaușu, I. Predoi, 
T. Stanciu. Proaspătul antrenor 
emerit Titi Ionescu ne spu
nea : „Dorim să facem din Bu
zău un centru rugbystic de sea
mă. Formația mea evoluează mai 
bine acum, ea a înțeles jocul pe 
înaintare, a crescut capacitatea 
fizică a jucătorilor. Sînt îneîntat 
de juniori, de grupele cu care lu
crez la Școala sportivă. Mulți din- 
trei cei tineri au un fizic remar
cabil și mult talent. Iată temeiul 
optimismului nostru".

Cînd am plecat, pe stadionul 
din Crîng jucătorii treceau în vi
teză prin culoarul de percuție.

Să nu mire pe nimeni dacă 
despre rugbyștii din Buzău se va 
mai vorbi. Aici, în acest oraș, se 
lucrează serios cu echipa aflată 
în Divizia A, se cresc rugbyști 
tineri, meciurile se joacă în cuplaj 
cu cele de fotbal, pe stadionul 
central al orașului, și, fapt in
teresant de precizat, la un meci 
de rugby (chiar cînd nu este cu
plat cu fotbal), vin circa 1 500 de 
spectatori.

Iar cînd rugbyul este iubit, se 
pot spera multe...

Modesto FERRARINI

DIVIZIA FEMININĂ A
Etapa a 17-a a campionatului 

republican feminin de baschet pro
gramează, duminică, meciuri cu 
importanță asupra luptei ce se dă 
pentru clasarea în grupa 1—6 și 
pentru evitarea retrogradării. A- 
ceste partide sînt (între paranteze, 
rezultatele din tur) : Universita
tea Cluj-Napoca — Voința Bucu

rești (59—73), Universitatea Timi
șoara— Rapid (60—71) și Univer
sitatea Iași — C.S.U. Galați 
(59—90). Celelalte jocuri : Crișul 
Oradea — C.S.U. Tg. Mureș 
(62—59) și Olimpia-Constructorul 
— I.E.F.S. (76—83). Ultimul meci 
va avea Ioc luni.

Campionatele naționale de juniori

SCHIORII STEAGULUI ROȘU, 
ÎNVINGĂTORI LA SLALOM SPECIAL

POIANA BRAȘOV, 21 (prin te
lefon). Pentru proba de- slalom 
special din campionatul național 
al juniorilor a fost aleasă pîrtia 
de sub teleferic, adică un traseu 
dificil, lung de circa 350 de m, 
cu 130 de m diferență de nivel. 
Numeroșii juniori, veniți din toa
te colțurile țării, au făcut un e- 
fort de adaptare . meritoriu pen
tru vîrsta și gradul de pregătire. 
Cum era de așteptat, victoria 
atît la juniorii mari, cit și mici, 
s-a disputat între reprezentanții 
cluburilor din județul Brașov. La 
juniori mari o elită constituită 
din Dan Frățilă, Csaba Portic, 
Alin Năstase și Florin Tudor s-a 
angajat în lupta pentru titlu, eta- 
lînd maximum de posibilități. In 
lupta plină de neprevăzut șl de 
risc, ultimii doi amintiți au fost 
descalificați, ratînd cîte o poar
tă, dar ei rămîn în continuare 
unii dintre principalii actori ai 
acestei spectaculoase probe.

La juniori mici, Aurei Albert,

secondat de frații Olaru, a do
vedit o măiestrie tehnică ce-1 
anunță pentru viitor ca un veri
tabil specialist al disciplinei. Sur
prinzător, dar perfect meritat, 
ambele titluri au fost cucerite 
de schiorii clubului Steagul roșu 
Brașov, pregătiți de prof. Mihai 
Sulică. Principalii lor adversari 
au fost sportivii de la L.E.S. 
Predeal. REZULTATE TEHNICE ; 
juniori mari : 1 Dan Frățilă (Stea
gul roșu) 107,73, 2. Csaba Portic 
108,51, 3. Octavian Fast 117,75, 4. 
Liviu Stroe (toți de la L.E.S.) 
121,32, 5. Alexandru Taus (Bra- 
șovia) 122,86, 6. Rugiero Buștiuc 
(L.E.S.) 123,53 juniori mici: 1. 
Aurel Albert (Steagul roșu) 119,34 
2. Mihai Olaru (L.E.S.) 121,09, 3. 
Gabriel Olaru (L.E.S.) 124,07, 4.
Gabriel Radulescu (Șc. sp. Bra
sov) 124,90, 5. Kelemen Adorian 
(M. Ciuc) 124,54, 6. Florin Vintilâ 
(L.E.S. Predeal) 129,48.

Mihai BARA

UNDE ESTE ROLUL 
DE EDUCATOR

AL ANTRENORULUI?
La finalele campionatului 

republican de judo pe echipe 
rezervat juniorilor — com
petiție ce a avut loc, cu pu
țin timp in urmă, la Pitești 
— lupta pentru intîietate a 
fost pasionantă, aprigă și 
spectaculoasă. Dar, peste 
toate acestea a coborit um
bra unui regretabil gest ne
sportiv.

In meciul decisiv pentru 
primul loc al uneia din cele 
două serii ale confruntărilor 
echipelor de juniori mici se 
întilneau Rapid Arad și Șc. 
sp. Energia București. For
mația arădeană, reușind să 
ia un punct la categoriile 
mici de greutate și dispunind 
de sportivi valoroși la cate
goriile mari, avea șanse a- 
preciabile de succes. Totuși, 
in final, arădenii au părăsit 
salteaua de concurs cu a- 
mărăciunea înfringerii. Nu 
le venea a crede, deși re
zultatul le-o arăta clar. A- 
devărul. insă, aveau să-l a- 
fle după citeva minute, cînd 
antrenorul lor, Mihai Botez, 
dădea in vileag necinstita 
victorie a echipei bucu- 
reștene. La categoria mijlo
cie, in locul sportivului men
ționat pe foaia de concurs 
de antrenorii formației Ener
gia (Sorin Arjoca și Ili6 
Gheorghe) a luptat un juni
or, pe nume Victor Goțes- 
cu, cu doi ani mai mare de- 
cit limita maximă de virstă, 
cu trei ani mai mult decît 
adversarul său și cu un plus 
însemnat de kilograme de
oarece fusese înscris la o ca
tegorie superioară de greu
tate, semigrea (juniori mari)! 
Cum era și normal, formația 
Școlii sportive Energia Bucu
rești a fost descalificată și 
eliminată din competiție.

L-am întrebat. pe Victor 
Goțescu, elev în anul IV la 
Liceul industrial de chimie 
din București, dacă s-a bucu
rat în momentul cină, in lup
tă nedreaptă, și-a învins ad
versarul prin ippon (înainte 
de limită). I.i loc de răspuns, 
i-au apărut lacrimile, măr- 
turisindu-ne că regretă mult 
incorectitudinea săvîrșită. Și 
mai regretabil este însă fap
tul că antrenorii săi l-au în
demnat să comită un ase
menea ges*, care n-are nimic 
comun cu etica sportivă. 
Unde este rolul de educator 
al antrenorului ?

Costin CHIRIAC



„Se impune să se acționeze în modul cel mai hotărî» pentru cuprinderea 
și antrenarea întregului tineret, începînd cu copiii, cu pionierii și elevii din școli, 
cu studenții, cu tineretul din întreprinderi și de la sate, în practicarea exercițiilor 
fizice, a sportului și turismului, pentru folosirea de forme simple, accesibile și 
atractive în vederea dezvoltării unei activități sportive cu adevărat de masă; 
care să cuprindă cele mai largi categorii de cetățeni".

(Din MESAJUL adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
parti ci pamți lor la Conferința pe țara a mișcării sportive)

Facțiuni practice
CIT MAI EFICIENTE

I ntre toate acele calde și generoase îndrumări cuprinse 
în Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
'participanților la Conferința pe țară a mișcării sportive, 
cu o mare forță mobilizatoare se înscrie și acela de a 
împrieteni, mai repede și mai trainic, întregul tineret 
cu practicarea exercițiilor fizice și sportului. înțelegem 

și, credem, așa trebuie să înțeleagă toți factorii cu atribuții în 
domeniul sportului — că, potrivit Mesajului, antrenarea tinere
tului, începînd cu copiii, reprezintă, în continuare, unul din 
obiectivele fundamentale ale mișcării sportive, rezultînd din 
rolul pe care partidul îl acordă educației fizice și sportului în 
amplul proces de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Apreciind rezultatele obținute pînă acum, îndeosebi în cei 
doi ani care au trecut de la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R 
din februarie — martie 1973, Mesajul subliniază, în același timp, 
faptul că „ ...există încă lipsuri serioase atît în ceea ce pri
vește cuprinderea și participarea întregului tineret, a maselor 
de oameni ai muncii Ia practicarea sistematică a exercițiilor 
fizice, cît și în privința sportului de performanță". De altfel, 
la Conferința pe țară a mișcării sportive au fost reamintite 
cîteva din principalele acțiuni întreprinse, după apariția Ho- 
tărîrii de partid din 1973, în domeniul sportului școlar, mai 
ales, în organizarea unor mari competiții centrale („Crosul 
tineretului", „Cupa tineretului"), în introducerea și extinderea 
complexului „Sport și sănătate", în dezvoltarea turismului, a 
centrelor de inițiere la înot etc. Din lucrările Conferinței a 
rezultat, însă, că sarcina cuprinderii întregului tineret în acti
vitatea sportivă este îndeplinită intr-un ritm necorespunzător, 
cu multe rămîneri în urmă și neajunsuri, adesea formal, fără 
eficiența dorită. Din cuvîntul multor participant la Conferința 
pe țară a rezultat limpede că, nici în această direcție, n-au 
fost valorificate condițiile existente, întregul potențial organi
zatoric, tehnic, material și uman de care dispune mișcarea 
sportivă. Se mențin încă tendințele de superficialitate în des
fășurarea activităților de masă, se urmăresc mai mult cifrele- 
record, înregistrate cu totul ocazional, decit asigurarea con
tinuității în practicarea sistematică a exercițiilor fizice. Sînt 
încă prea puține, și insuficient generalizate, inițiativele în 
organizarea sportului de masă în toate unitățile în care mun
cesc sau învață tinerii din toate județele țării.

Făcînd o amplă analiză a muncii desfășurate pînă acum, 
Mesajul reprezintă, totodată, un prețios program de acțiune 
practică pentru toți factorii cu atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului. Exprimîndu-și satisfacția și recunoștința 
pentru conținutul mobilizator al Mesajului, pentru marea grijă 
cu care partidul, secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, înconjoară tineretul sportiv al patriei, 
organele și organizațiile sportive din întreaga țară au trecut 
cu entuziasm, fermitate și răspundere la îndeplinirea impor
tantelor sarcini încredințate de partid mișcării sportive. Ade
ziunea înflăcărată la fiecare din luminoasele idei ale Mesa
jului se exprimă, în aceste zile, prin acțiuni practice, concrete, 
cît mai eficiente, pentru ea activitatea sportivă să capete, 
într-adevfăr, un caracter de masă, pentru ca întregul tineret 
să înceapă-să pășească pe porțile larg deschise ale stadioanelor;

Stimulent puternic pentru

Evident, și la noi — la întreprinderea 
Policolor din București — Mesajul adresat 
Conferinței pe țarâ a mișcării sportive 
de către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a stîrnit un puternic ecou.

Trebuie spus că oamenii din întreprin
derea noastră iubesc sportul, iar dovezi 
în sprijinul acestei afirmații avem 
tule. Tinerii alcătuiesc o echipă de 
ți una de fotbal — angrenate în 
pionatele municipale —, iar alătu; 
adulți au participat la diferite cc ..... 
note interne (fotbal, tenis, șah, tenis^de 
masă), la diferite crosuri organizate în 
sector sau pe municipiu. De asemenea, 
Cei c® lucrează la Policolor practică tu
rismul. Sigur, sînt rezultate bune, dar 
trebuie să arătăm că n-om reușit încă 
sâ atragem majoritatea tinerilor din în
treprinderea noastră în practicarea sis
tematică a exercițiilor fizice. Nu a existat 
suficientă preocupare pentru atragerea 
elementului feminin la activitatea sportivă.

Mă voi opri, în cele ce urmează, la o 
okă indicație din Mesaj șî anume aceea 
referitoare la inițierea unor acțiuni pentru 
construirea de baze sportive simple, fără 
multe cheltuieli. Această Indicație ne va 
fi' îndrumar pentru ceea ce om început 
în» august 1973. Lîngă întreprinderea noas
tră era o groapă mare, plină de buruieni 
jS deșeuri. Cu forțele noastre, ale multor 
thieri ș| adulți din întreprindere, dintre 
care nu pot să nu amintesc de ing. Emil 
Stănescu și de Ion Stan, am curățat te- 

1 °m ta,uzat' osanat și am semănat 
300 pomi. Baza noastră, care are acum 
un teren de fotbal, patru de tenis, unul 

$i baschet- «nul de handbal, este 
încă in lucru. Vom lua măsuri și cum va 
•enfr vremea bună vom continua lucrările:

des- 
voiei 
ca.n- 

iri de- 
campio-

nivelări, Întinderea zgurei ț.a. Ne 
punem 
lui adresat de tovarășul ________
CEAUȘESCU, să realizăm însemnați pași 
înainte atit in atragerea tineretului și 
adulților către practicarea exercițiilor 
fizice și sportului, cit' și în amenajarea 
bazei noastre sportive.

pro- 
ca, acționind în spiritul Mesaju- 

adresat de tovarășul NICOLAE

PETRE CARAIVAN
președintele 

Comitetului sindicalului

COMPETIȚII 
SPORTIVE DE MASA 

în această perioadă sînt progra
mate cîteva competiții de masă 
cu etape finale sau județene, a- 
flate. in atenția numeroșilor iubi
tori ai sportului din întreaga țară.

Cu etapa finală pe țară |

• „SĂNIUȚA DE ARGINT" (Si
naia, 22—23 II), concurs republican 
de sanie, individual și mixt (ex
perimental) adresat tineretului in
tre 15—19 ani.

• CAMPIONATUL 
CAN UNIVERSITAR 
(Sinaia, 2011 —2 III).

® CAMPIONATUL 
CAN UNIVERSITAR
DE MASĂ (Craiova, 22—2311).

• CAMPIONATUL REPUBLI
CAN ȘCOLAR DE SCHI (Predeal, 
28 II —2 III).

• DINAMOVIADA DE SCHI 
(Poiana Brașov, 1—2III).
• „CUPA U.T.C." la patinaj 

(Miercurea Ciuc, 1—2111).

Cu etapa județeană :

• „CUPA DRUMARILOR" 
schi. ediția a 24-a (Predeal, 
20—22 II) pentru lucrătorii din in
stitutele de proiectări în construc
ții de drumuri și poduri.

• „FESTIVALUL SPORTURI
LOR DE IARNĂ" (Cimpulung 
Moldovenesc, 1—2 III) la schi, ho
chei, patinaj și sanie, cu partici
parea tineretului din județul Su
ceava și a unor sportivi invitați din 
județele limitrofe.

® „CUPA MECANIZATORU
LUI" (Curtea de Argeș, 2 III) la 
șah, tenis de masă, haltere, popice 
și tir, pentru muncitorii și tehni
cienii din întreprinderile de me
canizare agricolă.

Necesitatea cuprin
derii tuturor elevilor 
în practicarea organi
zată a exercițiului fi
zic și sportului este 
mai bine înțeleasă în 
ultima vreme, în ca
drul colectivului șco
lii noastre.

Adeziunea la exer
cițiu fizic înseamnă, 
de exemplu, partici
parea la gimnastica 
de angrenare, organi
zată f 
mare“ 
care 
neața, 
prezent 
după-amiezele. 
rat, tot la 
colectiv, este de sem
nalat activitatea pe 
care o desfășoară e- 
levii din clasa I, sub 
forma unor exerciții 
de gimnastică progra
mate aproape după 
fiecare oră de studiu.

într-o etapă supe
rioară se situează 
campionatele pe clase.

în „recreația 
atît la 
învață 
cît și 

în

ciclul 
dimi- 

la cel 
școală 
Sepa- 

nivel de

REPUBLI- 
DE ȘAH

REPUBLI-
DE TENIS

V'WA”gu
fi

Tineretul iubește sportul ! Trebuie doar ca, pretutindeni, factorii 
cu răspundere in donului educației fizice și spartului să dove
dească pasiunea și priceperea activiștilor sportivi din Cimpulung 
Moldovenesc, inițiatorii tradiționalului „Festival al sporturilor 

de iarnă“

Din acest an școlar 
îndeosebi, ne-am preo- 

-cupat ca toate clasele 
să își organizeze cam
pionate proprii la dis
ciplinele cele mai în
drăgite, adică la tenis 
de masă 
rece, la 
bal și 
măvara 
Inițiem, 
acțiuni
masă (numai în tri
mestrul. I am organi
zat patru asemenea 
acțiuni, cu peste 200 
de participanți, elevi 
din toate clasele). în 
această complexă ac
țiune de atragere a 
elevilor la practica
rea exercițiilor fizice 
ne bazăm pe strînsa 
colaborare existentă 
între organizația de 
pionieri (comandant 
instructor, prof.
terina Tomescu), 
de 
tor 
ria 
vul

în sezonul 
fotbal, hand- 
atletism pri- 

și toamna, 
de asemenea, 
turistice de

Eca- 
. cea 

tineret (îndrumâ- 
U.T.C., prof. Ma- 
Medeș) și colecti- 
catedrei de edu-

(respon-
Gh. Si-

POSIBILITĂȚI
(ÎNCĂ) NEFOLOSITE

seamă că

cație fizică 
săbii, prof, 
mionescu).

De bună 
in spiritul recomandă
rilor cuprinse în Me
sajul adresat pârtiei-, 
punților Ia Conferința 
pe țară ~ —x_::
sportive 
tovarășul 
CEAUȘESCU va tre
bui făcut și mai mult 
pentru angrenarea e- 
levilor în practicarea 
exercițiului fizic. Și 
acest lucru se va rea
liza mai ales dacă co
lectivul 
toare nu 
totul de la profeso
rii de educație fizică, 
ci va manifesta un 
plus de receptivitate 
atunci cînd este vorba 
de organizarea per
manentă a activități
lor sportive cu copiii 
din clasele- I—IV.

a mișcării 
de către 
NICOLAE

de învăță- 
va aștepta

prof. ION CONDOIU 
directorul Școlii 
generale nr. 79

REALIZĂRILE SĂ FIE RACORDATE IA CERINȚELE ACTUALE!
Dincolo de un însutiețitor imbold, Mesajul secreta

rului general al partidului a constituit pentru noi o 
invitație la o revizuire critică a -activității noastre în 
sensul suprimării oricăror inerții șî racordării muncii 
la cerințele actuale, cele care indică o angajare mult 
mai fermă a tineretului studios în cîmpul activităților 
de educație fizică și sport.

în acest spirit, am revăzut toate planurile noastre de 
lucru, propunind'U-ne sa lărgim mult aria de cuprin
dere a studenților în fazele de masă ale respective
lor competiții, să îmbunătățim continuu conținutul 
acțiunilor, făcîndu-le atrăgătoare și simpl-u.de abordat.

Concret : pentru competițiile ce urmează să se des
fășoare in proximele zile — „Cupa 8 Martie" (na tați e. 
tenis de masă și volei), „Cupa 9 Martie" (tents de 
masă și șah), „Cupa căminelor" (o inițiativă a cen
trului universitar cu mare audiență.' printre cei care 
populează căminele studențești) — am■ făemt* o mobi
lizare masivă printre studenții tuturor' anilor de 
studii.

O deosebită’ atenție, atît în ceea ce privește cu
prinderea, cît și calitatea, o vom acorda competițiilor 
interne ale Institutului nostru, „Cupa Iuliu Hație- 
ganu" și „Cupa anilor I—V“, competiții care și-au în
scris in program cite opt ramuri sportive.

în dorința stabilirii unor contacte cu tinerii clujeni 
din alte sfere de activitate, am stabilit împreună cu 
organizația U.T.C. de la Tehnofrig programarea unor 
serii de întîlniri sportive între studenții noștri și ti
nerii muncitori de acolo.

Preocupările și căutările noastre nu. se opresc aici. 
Ne obligă la mai mult bogata tradiție sportivă a Insti
tutului medico-farm.aceu.tic din Cluj-Napoca și ne 
mobilizează acest document programatic care 
Mesajul' secretarului general al. partidului.

este

DAN NfCOLAU 
vicepreședinte al Consiliului UASC

IMF Cluj-Napoca
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In județul Ilfov, activitatea spor
tivă din mediul rural a cunoscut, 
îndeosebi după publicarea Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din februa- 
rie-martie 1973, o evidentă dezvol
tare. In prezent, avem sute de aso
ciații și cercuri sportive sătești, cu 
un număr total de peste 31 500 mem
bri. Dispunînd de o bază materială 
cu amenajări în marea lor majori
tate bine întreținute, realizate prin 
muncă patriotică, organizațiile spor
tive, în colaborare cu organizațiile 

și cu sprijinul consiliilor 
au antrenat un mare 
locuitori ai comunelor și 
practicarea sportului.

să spunem, însă, că în 
lucrurile nu merg încă

U.T.C. 
populare, 
număr de 
satelor la

Trebuie 
ansamblu 
pe măsura cerințelor. Analizind ac
tivitatea prin prisma Mesajului a- 
dresat de secretarul general al par
tidului nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, recentei Conferințe pe 
țară a mișcării sportive, constatăm 
că există incă mari posibilități ne
folosite, condiții nevalorificate, că 
sînt serioase deficiențe și rămuieri 
în urmă. In multe comune și sate 
nu se face aproape nimic, 
asociațiilor sînt existente doar 
numele, cadrele de 
școli 
oilor 
pline 
buții 
cu

consiliile 
cu 

specialitate din 
dorinței cetățe- 

în diverse disei- 
f ac tor ii cu atri- 
ne-am obișnuit 

„nu există condiții ne
lată cîteva exemple : La

Cornetu (comună pe malul Argeșu
lui, cu mari posibilități) nu se face 
aproape nimic, dar alături, la Mihă- 
ilești, activitatea este foarte fru
moasă, 
asemănătoare 
poate fi întîlnită 
Snagov, Bblintinul 
ceni (unde totul, 
jurul unei echipe 
gîrla și altele.

Este necesar să 
rile pentru ca 
să capete cu adevărat un 
de masă. Avem condiții să 
dem formele larg accesibile, 
sînt înotul, turismul, acțiunile 
ple, este necesar 
multă ordine în 
petițiilor de masă.

Sîntem hotărîți să luăm 
măsurile pentru traducerea în 
a sarcinilor reieșite din Mesaj pri
vind cuprinderea întregului tineret 
de la sate, a unui număr cît mai 
mare de locuitori în practicarea 
exercițiilor fizice și sportului, pen
tru dezvoltarea fizică armonioasă 
și păstrarea sănătății populației.

ROMULUS CIOACA 
prim-vicepreședinte al C.LE.F.S.

Ilfov
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ILMIV ALE LUMI MARTIE
TREAPTĂ SUPERIOARĂ!

iței pe 
ătut și 
ivității 
•ogres ul 
manțe de valoare mon- 
adusă la îmbogățirea pa- 
imâniei socialiste, s-a

— că nu sint fructifi- 
isigurate, talentul unora 
Punte. Mișcarea noastră 
erve nevalorificate. Vo
irea conștientă a spor- 
'itatea la noutățile din 
numai citeva din sec- 
ie sâ se acționeze pen- 
ntări internaționale re- 

situeze la nivelul exi-
*

importanță, de analiză 
re se găsește mișcarea 
ie tovarășul NlCOLAE 

Ia Conferința pe țară 
•ortul de

față de 
•al-politică 
actele de 
și

(ară a mișcării 
Situația actuală, 
de performanță, 
realizat, mate-

performanță 
modul de 
a sportivi - 
indisciplină, 

manifestările de

vedetism ale unor sportivi, favorizarea unor ele
mente care nu au nimic comun cu sportul. Aceste 
atitudini și manifestări sint profund dăunătoare ac
tivității sportive, fa.c ca in aceste domenii să se 
mențină o stare de lucruri ce nu poate fi consi
derată mulțumitoare".

Reiese, deci, clar că in centrul atenției, alături 
de procesul instructiv, trebuie să se afle munca 
de educare moral-politică a tuturor sportivilor, exi
gența in selecția celor ce urmează să alcătuiască 
formațiile asociațiilor și cluburilor sportive, cele 
ale reprezentativelor naționale.

Pornind de la aceste deziderate, antrenorii și teh
nicienii trebuie să pregătească loturile care se vor 
prezenta in luna martie — și in continuare — la 
startul marilor întreceri in spiritul documentelor 
Conferinței pe țară, al exigenței sporite față de ei 
inșiși și de sportivi, al dorinței de a ridica pe o 
treaptă superioară sportul ele performanță din 
țara noastră.

Ne aflăm în ultimul an dinaintea Jocurilor 
Olimpice de la Montreal. Cerințele sint, firește, 
deosebit de mari. Sportivii români au datoria să-și 
dovedească potențialul, ascendența lor continuă in 
lumea sportului. Și aceasta nu se poate realiza 
decît printr-un volum de muncă sporit, seriozi
tate și conștiinciozitate, dăruire, abnegație.
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„In viitor, pe sportivii noștri îi așteaptă 
portante, între care și Jocurile Olimpice ce 
obligă la desfășurarea, de pe acum, a unor 
științific fundamentate, la nivelul 
prezentăm la aceste întreceri cu un număr 
mai multe ramuri sportive, care să obțină 
mai multe poziții fruntașe. Mișcarea noastră 

din a contribui, prin 
păstrarea 
pe 
al

un titlu de onoare 
internaționale, la 

bucură 
internă,

cialistă se 
dezvoltarea 
movează".

și sporirea 
plan mondial ca 
politicii consecvente

confruntări internaționale deosebit de im* 
vor avea loc peste un an, în 1976. Aceasta 

pregătiri temeinice, pe baza unor norme 
performanțelor mondiale, incit să n« 

cit mai mare de sportivi valoroși in toi 
rezultate dintre cele mai bune, să ocupe cil 

sportivă și slujitorii ei trebuie să-și facă 
succesele pe care le obțin in confruntările 

înaltului prestigiu de care România so- 
rezultat al realizărilor pe care le obține 

de pace și colaborare pe care o pro-

(Din MESAJUL adresat de tovarășul NlCOLAE CEAUȘESCU 
participant lor la Conferința pe țară, a mișcării sportive)

Ml VREM SĂ FACEM MCI UN RAI 
ÎN ANTRENAMENTUL ATLETILOR!
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E C.M. Șl SEMIFINALELE C.C.E.
PROGRAMUL HANDBALULUI
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ciștiga și partida retur, 
lot cuprinde valori certe, 
cu experiența a două turnee fi
nale de campionat mondial, afla
te la apogeul carierei sportive. 
Conducerea tehnică este asigurată 
de un antrenor emerit ce și-a 
dovedit iscusința in numeroase bă
tălii sportive de amploare. Sint, 
deci, create toate premisele pen
tru un succes deplin. Rămine nu
mai ca participarea sportivelor la 
pregătire să se afle la înălțimea 
acestei misiuni, ca ele să fie con
vinse de necesitatea efortului spo
rit, de importanta examenelor care 
urmează. Se impune a fi luată in 
considerare și pregătirea psiholo
gică a handbalistelor. Prea mul
te dintre ele au o stare de emo
tivitate exagerată înaintea și chiar 
în timpul partidelor cu miză, ceea 
ce impietează asupra evoluției.

I.E.F.S., echipa care a marcat în 
acest sezon o frumoasă ascensiu
ne în ierarhia internațională (se 
află între primele 4 formații de 
club din Europa), susține partide
le din semifinalele Cupei campio
nilor europeni cu redutabila for
mație so-vietică Spartak Kiev. Cu 
excepția anului trecut, campioana 
U.R.S.S. a dominat net în ultimul 
timp întrecerea continentală. Mi
siunea studentelor este, deci, difi
cilă. Dar, adevărul este că nu

Actualul 
sportive

te
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grupa B a cam- 
european de ju- 
e participante : 
talia, 
igaria, 
îânia etc). 
>r deplasa 
i Sapporo, 
Elveția, la

Franța, 
Dane* 

Se
in 

iar
He-

în copita lo 
avea loc o 

‘ a Turneului 
tru juniori, in
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SCHI. Stațiunea monta
nă Uludag din Turcia va 
fi gazda unei noi ediții 
a întrecerii schiorilor din 
Balcani. Cu acest prilej 
(14-16 martie) se vor des
fășura probe alpine și 
fond. Vor fi prezenți con- 
curenți din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România 
și Turcia, in mod tradițio
nal principalii adversari ai 
sportivilor români vor ti 
schiorii bulgari și . iugo
slavi.

SCRIMA. Principalul e- 
veniment al lunii este de
sigur campionatul mondial 
de tineret de Id Ciudad 
de Mexico (27—31 martie) 
care va reuni pe planșe 
pe unii dintre cei mai 
de seamă reprezentanți ai 
noului val al scrimei mon
diale, dintre care — fă
ră îndoială — vor fi recru
tați anul viitor și o se
rie dintre competitorii Jo
curilor Olimpice de ia 
Montreal © La Paris și la 
Torino floretiștii și flore- 
tistele de pe continent își 
vor disputa întîietatea în 
cadrul competiției de tra
diție care este ,,Cuoo 
Campionilor Europeni". La 
întreceri țara noastră va 
fi reprezentată de echipe
le clubului bucureștean 
Steaua.

poți impune în concernul interna*- 
țional decît reușind să elimini e- 
chipe cu „cărți de vizită" impre
sionante. La 27 februarie în Pa
latul Sporturilor și Culturii din 
Capitală și la 2 martie la Kiev 
handbalistele de la LErF.S. vor tre
bui să aibă in vedere tocmai a- 
ceastă idee.

Cu totul altfel stă situația în 
ceea ce privește campioana mas
culină a țării noastre, Steaufc. Ea 
pornește favorită in disputa cu 
campioana Iugoslaviei, Borac Ban
ja Luka. Cele două meciuri — 
programate la 27 februarie și la 
13 martie — pot și trebuie să evi
dențieze din nou forța echipei lui 
Cornel Oțelea și Otto Telman, e- 
chipă în care se găsesc nu mai 
puțin de opt componenți ai repre
zentativei României, campioană a 
lumii. Gațu. Birtalan și ceilalți țin
tesc locul I în această ediție a 
C.C.E. Pentru a-și atinge obiecti
vul, ei trebuie să elimine pe Bo
rac Banja Luka și, apoi, să în
vingă în finală. Sintem siguri că 
preparativele echipei se situează 
la nivelul muncii intense care ca
racterizează handbalul nostru.

Hristache NAUM

SCRIMA
Prima lună a primăverii 

seamnă, de obicei, debutul 
competițiile internaționale 
scrimă,

în- 
în . 
de 

cu precădere în cele eu
ropene. în acest an, însă, cam
pionatul mondial de tineret este 
programat la sfîrșitul lui martie 
(27—31), la Ciudad de Mexico, 
astfel îneît întrecerea cadeților 
trecut pe primul plan.

„Scrima românească — 
spus antrenorul federal 
Mureșan — a avut de-a 
anilor o frumoasă reprezentare 
la campionatele mondiale de ti
neret, începînd cu prima medalie, 
de argint, obținută 
col, la Luxemburg, 
culminînd la ediția 
cut, de la Istanbul, 
tul Petru Kuki, și

de Maria Vi- 
in 1956 și 

din anul tre- 
cînd florctis- 
sabrerul Ion 

Pop au fost încununați cu laurii 
de campioni mondiali. ~ 
student Petru Kuki își 
titlul pe îndepărtatele 
aztece. Faptul că în 
pentru marile competiții 
tui an, campionatele 
tînărul scrimer (care își 
acum și stagiul militar) a dobîn- 
dit din nou titlul balcanic și un 
loc în finala puternicului turneu 
de Ia Leningrad, arată că el 
șanse reale 
cesul de pe 
sigur că și 
ai culorilor 
semnați în 
,,Turneul 
fruntarc din aceste zile 
lor scrimeri din țările

Proaspătul 
va. apăra 
meleaguri 
pregătirea 
ale aces- 
mondiale, 

satisface

are 
<le a-ș'r reedita suc- 
nialu! Bosforului. De- 
ceilalți reprezentanți 
țării (ce vor fi de- 

urma comportării la 
Prietenia", ampla con- 

a tineri- 
socialiste)

Martie 
atletism, ... __ ______
competiții internaționale ale acestui 
an. Este vorba de al șaselea cam
pionat european pe teren acoperit 
de la Katowice (8—9 martie) 
cea de a XX-a ediție, ‘ ’ 
Crosului Balcanic de la 
(30 martie) care preced 
importante concursuri 
în lunile de vară, între __________
rile Balcanice de la București, pre
liminariile și finala Cupei Europei 
etc.

Cum cele mai multe dintre aceste 
competiții se vor desfășura apro
ximai iv la data la care, anul viitor, 
vor avea loc Jocurile Olimpice de 
la Montreal, specialiștii atletismului 
nostru au hotărît ca întregul sezon 
de concursuri al anului 1975 să fie 
structurat radical, ca o repetiție în 
vederea celui al anului viitor. în 
acest sens, s-a decis ca pentru o 
bună parte dintre atleții noștri frun
tași, în special pentru cei din lotul 
olimpic, să se urmărească realiza
rea unui singur vîrf de formă spor
tivă. în perioada 12 iulie — 17 au
gust și realizarea rezultatelor ma
xime cu prilejul Jocurilor Balcanice 
(8—10 august). în această direcție 
s-a acționat de către majoritatea 
antrenorilor noștri încă de la în
ceputul actualei perioade de pre
gătire, sezonul de iarnă șl concur
surile sale de sală fiind considerate 
ca o etapă de verificare în pregă
tire și nu ca un scop în sine, așa 
cum s-a procedat în alți ani. De 
altfel, chiar și concursurile din lu
nile mai și iunie vor fi folosite tot 
ca mijloc- de pregătire cu temă me
todică, de realizare a performanțe
lor prevăzute în planurile individu
ale ale atleților pentru datele res
pective.

în legătură cu activitatea desfă
șurată pînă acum am solicitat pă
rerea antrenorului federal
TRU GIRLEANU, care ne-a 
rat :

,,Consider ca mulțumitoare 
luția, în ansamblu, a atleților noș
tri în cele citeva concursuri desfă
șurate în luna februarie. Cu unele 
excepții, majoritatea lor n-au făcut 
o pregătire specială pentru aceste 
competiții și deci n-au redus volu
mul de lucru. în 
zultatele exprimă 
de moment care 
de bun. Consider 
de lucru care se 
tre unii atleți nu 
rințelor actuale și .
conform planului de pregătire sta
bilit pentru fiecare sportiv în parte, 
în această privință 
drepta atenția, cu 
și seriozitatea. Nu 
nici un fel de rabat în antrenamentul

înseamnă, de fapt, pentru 
startul oficial în marile

și de 
jubiliară, a 
Băile Felix 
o suită de 
programate 
care Jocu-
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IN START
vor ținti spre locurile de pe po
dium".

La interval de o săptămînă, flo
reta își va trimite reprezentanții 
în „Cupele campionilor europeni", 
conform tradiției, ............... ~ ’
(7—9 martie), iar

băieții la Paris 
fetele la Torino

ne-
Tănase 
lungul

PETRU KUKI

(14—16 martie), la ambele parti-* 
cipînd echipele Steaua, campion-* 
ne naționale. Iti acest an, mai 
pregnant ca Ia ultimele ediții, 
reprezentantele noastre vor alinia 
garnituri tinere.

atleților, atît în ceea ce privește 
cantitatea, cit și calitatea muncii. 
Avem de realizat în acest an o se
rie de obiective importante și în
deplinirea lor este condiționată de 
modul în care atleții și antrenorii 
noștri înțeleg să desfășoare progra
mul de pregătire, să se angajeze 
cu toate forțele, cu toată pricepe
rea, cu entuziasm și îndîrjire. Va 
trebui, de asemenea, să îmbunătă
țim disciplina, climatul general al 
activității noastre atletice pe dife
ritele ei eșaloane".

Printre atleții care și-au propus, 
în planul de pregătire, un sezon de 
concursuri în sală, deci și obiective

K

bl

CAROL COREU

se află Erwin Sebestyen 
Corbu. Primul a realizat 

recent un nou record republican
la 60 mg (7,6 s) și vizează un loc 
fruntaș la apropiatele campionate
europene de la Katowice. Corbu s-a 
pregătit pentru a-șl onora titlul de 
campion cucerit cu doi ani In ur
mă la Rotterdam. Din cauza unei 
gripe, care l-a stopat în antrena
ment, la campionatele țării el n-a 
reușit decît 16,01 m, dar — '
cum ne-a spus — va folosi 
timpul rămas pînă la 8 martie 
tru a atinge un plafon valoric 
să-i permită să lupte din nou 
tru întîietate. Va fi greu, 
da-
— nu și imposibil I

Romeo V1LARA

concrete, 
și Carol

după 
bine 
pen- 
care 
pen- 

_ desigur, 
cum îl cunoaștem pe Corbu

LANSAT
Intr-adevăr — precizează Tă

nase Mureșan — echipele campi
oane de floretă ale țării trec a- 
cum printr-o perioadă de restruc
turări, unele obiective, altele for
tuite. La fete, de pildă, unde 
Steaua a insemnat întotdeauna o 
candidată la trofeu, dobindindu-1 
chiar definitiv după trei victorii 
consecutive (edițiile 1971, 1972,
1973), vor lipsi acum consacratele 
Ileana Gyulai-Jenei și Ana Pas- 
cu. Dar ci Suzana Ardeleanu, 
Ecaterina Stahl, Olga Szabo, 
Magdăleua Bartoș, Viorica Dra
ga, echipa noastră, sub conduce
rea experimentalilor antrenori A. 
Vîlcea și G. Matei poate aspira la 
o medalie, celâ c__" „ 
avind obligația morală să 
lucreze pe deplin pentru o 
zentare demnă a scrimei 
nești, a culorilor clubului, 
despre băieți, pregătiți de tinerii 
antrenorii I. Zitahi și I. Falb, 
unde experimentaților Țiu și Ar
deleanu li s-a adăugat un nou 
contingent, performanța va fi di
rect proporțională cu volumul de 
muncă depHS în lunile de pregă
tire, cu responsabilitatea cu care 
vor aborda competiția".

Prezenți la lucrările conferin
ței federației de specialitate, des
fășurată sub semnul exigenței 
Sporite față de cerințele înaltei 
performanțe, scrimerii fruntași au 
datoria să pășească cu dreptul în 
marile competiții ale acestui an, 
cu gîndul la J.O. de la Montreal.

Paul SLAVESCU

două generații 
T con- 
o repre- 

româ- 
Cît

VOM MUNCI

MAI BINE,

PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVELOR 

PROPUSE
NATALIA ANDREI : «ecordmana 

faru la 1500 p 3000 m. „Douu 
competiții importante figurează oe 
agenda atletică a iunii martie - 
campionatele europene de sală 
do la Katowice ți Crosul Balca
nic care va avea loc la Băile 
relix. fșloi, alergătorii pe distan
țe lungi, ne pregătim in această 
perioadă pentru Cros. Anul aces
ta voi participa și la „europene". 
Responsabilități sporite, deci 
pregătire pentru două fronturi.’ 
Importanța campionatelor conti
nentului nu mai trebuie sublini- 
“j’r'V ceea ce Pr’ve?te Cro
sul Balcanic avem de apărat suc
cesul de anul trecut de la Ve
cii iond®. am c,?t'90‘ 7 din 
cele 10 titluri balcanice, între 
care toate probele pe .echipe. Va 
’! greu, desigur, dar ne pregă
tim cu atenție și conștiinciozitate.

In Mesajul adresat Conferinței 
pe țara a mișcării sportive 
CFAI > to.''arâ5vl NlCOLAE 
CEAUȘESCU sint evidențiate și 
succesele din unele probe atletice 
Ia care ne-am adus contribuția 
Zndfedd” .?i,noi* alergătorii de 
semifond ș, fond. Avem datoria 
llv»°infir,nâm ?i sâ '"’banătățim 
pozițiile pe care le-am cucerit 
in sezonul trecut”.

fedm^'i0 IR'MESCU, antrenor 
federal la rugby: „Lo sfi,șitul 
lumi martie, ma precis începînd 
din ziua de 26, Madridul va qăz- 
dU' °,.,n?ua ed'!ie a imPOf'antei 
competiț,, rezervate echipelor de 
juniori „Turneul F.I.R.A.” (adevă
rat campionat european). Dat fi
ind ca avem de apărat tradiții 
Și rezultate excelente vom căuta 
ca in scurtul răgaz afectat pre
gătirii centralizate să alcătuim o ' 
formație robustă, puternică, omo
gena. Pentru început am convo
cat la pregătirile de la Snogov un 
număr de 33 de jucători (17 din 
province și 16 din București), 
trupa un stagiu de 8 zile va avea 
loc o noua selecție, urmind ca 
in pregătiri să rămîno doar 26 
de rugbyști. Cu aceștia se vor 
efectua antrenamente intense, cei 
moi buni și mai în formă 20 ur- 
^'ndsz%f/Jcofptat' în lotul Pen
tru Madrid, Sperăm că rugby-ul 
romanesc va obține și cu acest 
prilej un rezultat bun, la nivelul 
prestigiului de care se bucură 
pe plan international".

EDUARD PANA, component al 
echipei reprezentative de hochei : 
„La începutul săptămînii viitoare 
începe „Cupa Federației", pe 
care o considerăm cea mai pu
ternică verificare înaintea campio
natului mondial (Grupa B). 
Ne-am pregătit foarte mult în 
această iarnă, cred că echipa este 
in progres. Am si jucat foarte 
multe meciuri la intervale scurte 
de timp, corespunzător programu
lui de la C.M. Jocurile ou con
tribuit la omogenizarea formați
ei, ia cristalizarea concepției de 
Joc., la integrarea în echipa de 
bazo a unor tineri talentați. „Cu
pa Federației" ne va arăta ce 
mai trebuie pus la punct pînă la 
Șapporo unde dorim, din toată 
inima, sâ avem o comportare o- 
norabilă".

KURT GOHN, antrenorul lotu
lui de schi-alpin care se pregă
tește pentru Balcaniada de la 
Uludag (Turcia) : „Ținînd sea
ma de performanțele obținute de 
schiorii alpini români la edițiile 
precedente ale Balcaniadei, mal 
precis de faptul că ou fost pre
zent’, întotdeauna pe podiumul 
premîaților, ei au și acum res
ponsabilitatea reprezentării cu 
cinste a României în cea mai 
importantă confruntare internațio
nală a lor din acest an. In acest 
scop, pregătirile și testările nu 
au contenit toată iarna, iar de 
joi au început antrenamentele 
speciale în vederea concursului 
de la, Uludag, In scurta perioa
da rămasă pînă la Balcaniadă, 
vom pune accent pe antrenamen- 
tele la slalom uriaș, proba în carâ 
s-a dovedit câ schiorii noștri sînt 
deficitari. Mai doresc sâ spun câ 
pîrtiile Postăvarului ♦{Sulinaruf. 
Lupului și cea de sub teleferic) 
ne oferă condiții de antrenament 
mulțumitoare, de'care vom câdtd 
sâ ne folosim la maximum".



MARILE OBLIGAȚII
ALE SEZONULUI

CARE SE APROPIE

UN PRINCIPIU DE BAZĂ CALITATEA JOCULUI

începe sezonul oficial 1975 al 
fotbalului nostru. Doar o săptă- 
mînă ne mai desparte de lovi
tura de începere a returului Di
viziei A, moment care va fi găz
duit sîmbăta viitoare de stadio
nul din Iași (meciul Politehnica — 
Olimpia Satu Mare). începe una 
dintre cele mai grele sesiuni de 
primăvară din istoria fotbalului 
nostru care va vedea selecționata 
angajată, pină la începutul lui 
iulie, in nu mai puțin de șapte 
partide, dintre care cinci în com
petiții oficiale ! Așadar ne găsim 
în fața unui program fără pre
cedent, nu numai ca volum. A- 
gende destul de încărcate, ceea 
ce nu e rău deloc, se prezintă și 
pentru celelalte loturi reprezenta
tive : 23 de ani, 
niori

Timp, pînă la 
tare a echipei A 
Chiar după etapa 
tur, „tricolorii"

21 de ani, ju-

prima confrun- 
e foarte puțin, 
a IlI-a din re- 

vor susține la 
Istanbul, partida de debut 
nului, cu reprezentativa 
E și motivul pentru care 
țiunea de definitivare a 
nu beneficiază decît de o 
acțiune preparatorie 1 jocul lot A 
— lot tineret (23 ani), programat 
la 11 martie. Prin urmare e ne
voie de rapiditate și operativitate 
în întreaga desfășurare a „acțiu
nii echipa națională". Acțiunea 
aceasta a debutat, pentru actualul 
sezon, in mod diferit față de se- 
zoanele trecute. S-a renunțat la 
acea reunire de iarnă a lotului, 
cu desfășurarea unui turneu peste 
hotare, lăsindu-se cluburilor în
treaga responsabilitate a pregăti
rii pentru noul an competițional.

Cum au realizat cluburile a- 
ceastă pregătire ? în momentul de 
față nu pot vorbi, ca date de răs
puns la această întrebare, decît 
informațiile prezentate — în ca
drul atîtor reportaje, știri, inter
viuri etc. — din coloanele noas
tre, despre susținuta activitate in 
săptămînile 
ianuarie și pînă acum, despre o 
intensificare
Am văzut, mai departe, modul di
ferit și — adeseori — decepțio
nam in care componenții loturi
lor de prima divizie au • abordat 
testul Cooper. Nimeni nu poate 
afirma că acest test este sinonim 
cu o sentință inapelabilă asupra 
potențialului fizic al unui fotba
list ; dar că el întruchipează, to
tuși,_ unele indicii în această pri
vință, nu mai pot apare contra
ziceri. în continuare, programul 
de Jocuri a prezentat și el foarte 
mari diferențieri. Fie că a fost 
vorba de angajarea unor turnee 
peste hotare, fie că întreaga gamă 
a meciurilor din acest timp s-a 
desfășurat în țară, am întîlnit 
multe disproporții de valoare în
tre parteneri, diferențieri ca vo
lum de jocuri angajate. Sosește 
acum marele examen i campiona
tul. Rămine să vedem, în primele 
etape, cum au obținut echipele 
noastre din primul eșalon, și cu 
precădere cele fruntașe, cele care 
dau de 
loturile 
cu totul 
obligații 
reprezentarea internațională a fot
balului românesc. Tocmai spre a 
exista o idee cit mai clară, mai

a sezo-
Turciei. 
opera- 
lotului 

singură

care s-au scurs din

a antrenamentelor.

regulă pe jucătorii din 
reprezentative misiunea 
specială față de marile 
ale sezonului, față de

vizibilă, oferită cit mal multora 
dintre tehnicienii noștri, repetăm 
propunerea ca partida de la 11 
martie să fie transferată la Bucu
rești. E bine să se vadă cit mai 
bine acest start al lotului lărgit. 
Fiindcă ce este, în definitiv, lo
tul A plus lotul de 23 de ani 
decît concentrarea valorilor con
sacrate sau în devenire, ale fotba
lului nostru, la data de 11 martie ?

Dar și pînă atunci, în zilele ca
re au mai rămas pină la start și, 
mai departe, pînă la prima apa
riție publică a selecționabililor nu 
trebuie să se aștepte. Trebuie să 
se forțeze ritmul și seriozitatea 
pregătirilor, trebuie să se urmă
rească cu o severitate, care nu 
mai trebuie aminată, întregul pro
gram de antrenament și viață al 
candidaților la un loc in loturile 
reprezentative. Timpul nu aș
teaptă ! Și nici adversarii ! A se 
face totul pentru deplina omoge
nizare a pregătirii componenților 
lotului, iată primul și marele o- 
biectiv al antrenorilor respectivi, 
dar și al forului nostru, în primul 
rind al tehnicienilor săi. Să spe
răm că misiunea de încredere a- 
rătată cluburilor se va fructifica 
așa cum e de așteptat și va de
veni o contribuție esențială la reu
șita greului sezon care începe.

Eftimie IONESCU

DIVIZIA B, 
SONDAJ

OPINII (I)
DE

Nimic nou în titlul nostru im
perativ (sintetizînd an de an, îna
intea fiecărei stagiuni fotbalistice, 
o dorință a tehnicienilor, a tutu
ror iubitorilor sportului cu balo
nul rotund), dar cu atît mai ac
tual acest îndemn astăzi cînd în 
înseși documentele Conferinței pe 
țară a mișcării sportive se vor
bește, îndeosebi, de rezultatele 
nesatisfăcătoare din domeniul ce
lei mai populare și mai îndră
gite ramuri sportive, fotbalul. Ni
mic nou, însă titlul prezentului 
comentariu tot 
ziv, la acele 
peste hotare,

trimite, măcar alu- 
turnee efectuate 

,____ , recent, de unele
dintre divizionarele A și soldate, 
în genere, cu bilanțuri să le zi
cem, deocamdată, neliniștitoare ; 
întrucît, oricît am dori să nu ți
nem cont de scorurile înregis
trate în turnee cu caracter de 
verificare, nu ne lasă să proce
dăm astfel rezultatele obținute — 
în aceeași perioadă, în similare 
întreceri — de unele formații care 
ne-au vizitat țara, ca Honved 
Budapesta, Gornik Zabrze și Inter 
Bratislava.

Prestațiile sus-numitelor forma
ții pe terenurile din Timișoara, 
Cluj-Napoca, Satu Mare și Reșița 
— fără să forțeze vreo clipă re
zultatul de pe tabelă, dar și fără 
să-1 ignore — demonstrează cu 
prisosință că Ia atenția față de 
volumul antrenamentelor, obiec
tivul major al pregătirii de iarnă, 
ele au adăugat și altceva, acor- 
dînd. pe parcurs, importanță și ce
lorlalți factori, tehnicii, tacticii 
etc. Și asta, nu numai acum, ci 
dintotdeauna în asemenea perioade 
de pregătire temeinică, întrucît 
tehnicienii echipelor respective 
sînt conștienți de marele adevăr 
potrivit căruia doar antrenamen
tul, complex, de calitate, duce si
gur la jocuri de calitate.

însușirea unei pregătiri cit de 
cît unitară, la toți factorii de care

vorbeam, fizic, tehnic, tactic, a- 
pare ca absolut necesară — la a- 
proximativ o lună de zile de la 
startul antrenamentelor — întru
cît un turneu înseamnă o verifi
care prin joc, iar jocul înseamnă, 
la rîndu-1, ȘI EFORT FIZIC, ȘI 
GÎNDIRE, ȘI SIMȚUL BALONU
LUI ; toate trei într-un anumit 
raport care nu poate fi depășit, 
într-o anumită relație care nu 
poate fi ignorată. O spune și re
putatul tehnician al fotbalului 
vest-german, Helmuth Schon, a 
cărui bogată și rodnică experiență 
conferă și mai multă greutate o- 
piniei sale i ....Intr-un antrena
ment de fotbal, pe primul loc se 
află noțiunea privind cele trei 
componente principale ale jocu
lui : pregătirea fizică a jucătoru
lui, tehnica și tactica. Cu cît ju
cătorii și echipele sînt mai fami
liarizate cu aceste trei compo
nente, cu atît mai înaltă este clasa 
jocului lor". Și mai departe i „La 
baza tuturor activităților de in
struire se găsește jocul. Cu toate 
că pregătirea fizică, tehnica și 
tactica reprezintă diferite noțiuni 
atit in joc cît și în antrenament, 
ele sint strîns legate reciproc. E- 
talonul tuturor îl reprezintă me
ciul care „închide" circuitul : de 
la joc la antrenament și de la 
antrenament la joc".

La curent cu aceste principii 
ale fotbalului actual și prezent 
la ultimul turneu final al C.M., 
acolo unde practica a întărit teo
ria, președintele Colegiului cen
tral al antrenorilor, Nicolae Pe
trescu. conchidea, într-un referat 
la recenta consfătuire cu antre
norii : 
calitate duce 
acțiuni de joc 
consuni de <-----
eficacitate 
ceasta, în 
cesară formarea unor deprinderi 
corecte, fără fluctuații, așa cum 
observăm la unii jucători, la u-

nele echipe, din trecut și de as
tăzi".

Apoi, detailînd, președintele Co
legiului central al antrenorilor —1 
în dorința de a întări IDEEA AN
TRENAMENTULUI DE CALI
TATE — subliniază posibilitatea 
de a îmbina chiar în cadrul unuia 
singur dintre factori î „In materie 
de pregătire fizică, spune el, un 
antrenament superior calitativ 
impune o combinare a exercițiilor 
care măresc consumul de oxigen 
necesar proceselor energetice — 
efortului, deci — cu acele exer
ciții specifice jocului de fotbal. 
Dacă relația este bună, atunci ju
cătorul va fi apt de efort multă 
vreme. Or, la noi, majoritatea e- 
chipelor, din minutele 60—75, în
cep să aibă „timpi morți". Iar 
referitor la factorul tehnic i „îm
binarea exercițiilor de tehnică in- 

cele de 
antrena- 
sau mai 
ducă, în 

special, la scăderea erorilor care, 
în campionatul nostru, în materie 
de pase, variază intre 40—60 la 
sută, iar la trasul Ia poartă, în 
condiții de joc, deficiențele 
uneori, 80 la sută".

Statisticile tehnicienilor 
rali și, în ultima vreme,

dividuală, de bază, cu 
tehnică colectivă într-un 
ment sau într-un ciclu 
multe cicluri, trebuie să

ating,

.Numai antrenamentul de 
la obținerea unor 
: eficiente, cu un 

energie minim, dar cu 
maximă. Pentru a- 

antrenamente este ne

fede- 
aiupă 

cum am putut constata, și ale u- 
nora dintre antrenorii echipelor 
de club au forat mai adine, în- 
registrînd și numărul acțiunilor 
(presupunînd cel puțin două pase, 
firește) reușite și nereușite, din 
propriul teren sau în cel advers. 
Statistici utile în măsura în care 
deficiențele reperate în joc sînt 
remediate la antrenamente.

Calitatea acestora va conferi ca
litate și jocului, fotbalul de inaltă 
tehnicitate, 
in cele 
dorite 
ment !

spectaculos, aducind, 
din urmă, și punctele mult 
de către echipe în clasa-

Gheorghe NICOLAESCU

Incet-încet, și „B"-ul reintră în atenția generală. Se așteaptă, chiar 
din startul returului, ca disputele, atît pentru promovare, cît și pentru 
supraviețuire în eșalonul secund, să fie deosebit de aprige. Dacă în seria 
a ll-a situația în fruntea clasamentului e mai limpede, în schimb în se
riile I și a lll-a lucrurile sînt destul de încurcate, la supremație concurînd 
cite 4—5 echipe cu șanse aproximativ egale.

lată deci motivul pentru care am considerat interesant să efectuăm 
un sondaj de opinii, solicitînd antrenorilor formațiilor aflate în lupta 
directă pentru promovare răspunsuri la următoarele întrebări :

1. CE NOUTĂȚI AVEȚI ÎN LOT?
2. CARE CONSIDERAȚI CA SÎNT MECIURILE-CHEIE ALE ECHIPEI DV. 
RETUR ?
3. ÎN CE CONSTAU ATUURILE FORMAȚIEI Șl CARE SÎNT ȘANSELE 

DE PROMOVARE ?
începem sondajul nostru cu răspunsurile antrenorilor de la Sport Club 

Bacău, Progresul Brăila, Gloria Buzău și Petrolul Ploiești, fruntașele pri
mei serii.

ÎN

■w
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
V-AȚI COMPLETAT ȘI DEPUS BU

LETINELE PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT DE MÎINE, DUMINI
CA 23 FEBRUARIE 1975 ?

Concursul Pronosport de mîine cu
prinde interesante și atractive întîl- 
niri fotbalistice din campionatul ita
lian Diviziile A și B, întîlniri de riva
litate recunoscută prin marile sur
prize de rezultat.

, Pronosportiști ! Concursul de *mîine 
poate oferi substanțiale cîștiguri.

Concursul Pronosport de duminică 
2 martie 1975 vă oferă posibilitatea 
de a depune buletine cu pronosticuri 
pentru echipele favorite din campio
natul românesc și din campionatul 
italian de fotbal.

GHEORGHE
(S.C. Bacău)

CONSTANTIN

pe vechiul lot de1. Ne bazăm , 
jucători. O singură noutate, por
tarul Coman, transferat de la 
Steaua.

2. Printre principalii noștri ad
versari se numără Petrolul Plo
iești, Metalul Plopeni, Progresul 
Brăila și Gloria Buzău. Avînd în 
vedere faptul că vom susține la 
Bacău întîlnirile-cheie cu Petrolul 
Ploiești și Progresul Brăila sîntem 
îndreptățiți să sperăm că Sport 
club va reveni în Divizia A.

3. Experiența jucătorilor mai 
vechi și talentul ^noului val", din 
care fac parte Chitaru, Ilie, Popa, 
Cărpuci și Șoșu, toți cu un ran
dament bun în turul campionatu
lui. Modul superior în care s-a 
pregătit lotul în această iarnă este 
dovada dorinței de a termina pe 
primul loc în serie. Apoi, agre
sivitatea apărării, marele trava
liu la mijlocul terenului prin re
cuperarea lui Hrițcu, accidentat 
în toamnă.

ȘTEFAN ONISIE 
(Progresul Brăila)

I. Ascoli
II. Bologna

III. Fiorentina
IV. Lazio
V. Milan

VI. Napoli
VII. Torino

VIII. Varese
IX. Avellino 
X. Brindisi

XI. Perugia 
XII. Pescara 

XIII. Taranto

— Juventus
— Internazionale
— Cesena
— Ternana
— Roma
— Sampdoria
— Lanerossi
— Cagliari
— Brescia
— Verona
— Alessandria
— Foggia
— Arezzo

în această perioadă lotul 
completat cu următorii jucă- 

: Niculescu — portar (fost la

PagaGfl Sportul

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 21 FEBRUARIE 1975

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :
1.847.129 lei din care 889.546 lei
report.

Extragerea 1 :
76 63 2 46 50 65 87 45 16

Extragerea a ll-a :
37 55 1 67 84 78 9 83 68

1 
fost 
tori
F. C. Argeș), Cristache — fundaș 
(Steaua), Năsturescu — înaintaș 
(Rapid Buc.), Ologu — înaintaș 
(revenit de la F.C.M. Reșița). în 
plus, lui Prepurgel i s-a redus 
suspendarea din toamnă și astfel 
își va relua locul în formație.

2. Sînt mai multe. Voi aminti 
pe cele cu Gloria Buzău, pe te
renul nostru, eu Ceahlăul P. 
Neamț, C.S.M. Suceava, S.C. Ba
cău și Petrolul Ploiești — toate 
în deplasare.

3. în cadrul formației se îmbină 
dorința de afirmare a unor ti
neri, ca Tilihoi, Radu Dan, Gaș- 
par, — în care îmi pun speranțe 
— cu experiența unor jucători mai

de start. Și noi startul îl luăm la 
Brăila...

3. în foarte apriga dispută în 
patru, Buzău — Brăila— Bacău— 
Ploiești (la care ar trebui să adă
ugăm! zic eu, încă un pretendent, 
Metalul Plopeni). Gloria dispu
ne de un atu, pe care dacă va 
reuși să-1 valorifice corespunzător, 
își va vedea realizat obiectivul.

■ Este vorba de experiența compe- 
tițională a foarte multor jucători 
din lot : Iuhasz, Grozea, Oprișan, 
Pali, Stelian, Stan. Ei, împreună 
cu mai tinerii lor coechipieri, 
Zahiu, Radu Ionescu, Mureșan 
pot face din Gloria o primă 
zență a orașului Buzău 
Divizia A.

PAUL POPESCU 
(Petrolul Ploiești)

cum sînt Prepurgel, Ni-
Năsturescu. In ceea ce

vîrstnici, 
culescu, 
privește șansele noastre de pro
movare, le consider de a fi egale 
cu ale Sport Clubului Bacău, Pe
trolului Ploiești și Gloriei Buzău.

ADALBERT MAROȘI 
(Gloria Buzău)

1. Noutăți în lot ? Una singură, 
portarul Cristian Alexandru, ve
nit de la Victoria Roman.

2. Primele cinci etape ale retu
rului sint decisive pentru Glo
ria. Sînt etapele de „foc". întil- 
pim în această parte a returului 
pe toate pretendentele la promo
vare. Cu Progresul jucăm Ia Bră
ila, cu Petrolul și Sport Club, pe 
terenul nostru. între Petrolul 
(etapa a Il-a) și Sport Club (eta
pa a V-a) ne deplasăm la Tulcea 
și Galați (cu Oțelul). Dacă reușim 
să obținem 8 puncte din 10 posi
bile, socotim că Gloria va reuși 
să promoveze. Totul va depinde

etc., 
pre- 

în

1. Bălan, vîrf de atac (Univer
sitatea Craiova), Marcu, extremă 
stingă (care revine la Petrolul de 
ia Progresul Brăila), Idris —• vîrf 
de atac (Dunărea Cernavodă).

2. Mi-e teamă, sincer vorbind, 
de așa-zisele „meciuri mici", ct 
echipe fără hume sonore, care pol 
încurca multe socoteli, atunci cîn< 
te aștepți mai puțin. în mod evi 
dent, pentru noi, returul și îi 
bună măsură soarta locului I îi 
serie, se va decide în două etape 
cele 
juca 
cău, 
nici 
ferent de adversarul întîlnit sa' 
de locul 
trecerii.

3. Ne „batem", fără îndoiali 
pentru primul loc și sperăm s 
fim noi aceia care să reușim i 
final. Spunînd acest lucru, am î 
vedere experiența competițională 
jucătorilor mei, dorința lor de 
reveni în Divizia A, acumulări 
în ’pregătire dobîndite în aceasl 
iarnă, unitatea morală a echip> 
și creșterea agresivității ofensi' 
— prin venirea lui Bălan",.

în care echipa noastră vi 
la Buzău cu Gloria și, la Ba 
cu Sport Club. Dar, repet 

un meci nu va fi ușor, indi

de desfășurare a în



SPORTUL STUDENȚESC CU GÎNDUL
LA PRIETENII DIN TRIBUNA

Liviu Colceriu, Ion Voica, Angelo Niculescu și căpitanul echipei. Octa- 
, vian Ionescu, discută, bineînțeles,

1 Stadionul Republicii, la oră ma
tinală și sub ger, doar cu o mină 
de fotbaliști săgetîndu-i turnanta 
de astfalt, este dezolant, pare o 
farfurie imensă cu cîteva firimi
turi pe fundul ei. Fotbaliștii sînt 
cei de la Sportul studențesc, exe- 
cutînd lestul „4 x 200 m“, iar noi 
plecasem în căutarea lor pentru 
un reportaj „de probleme", dacă 
se poate spune așa. Mircea Sandu, 
înlîlnit pe drum, ni se confesase 
că antrenamentele sînt dure și de 
două ori pe zi, mai intensive ca 
anul trecut, că Angelo Niculescu, 
sub aparența sa molcomă, nu ad
mite fisuri și concesii. Lesne de 
înțeles că un antrenor cu firmă 
dorește să realizeze un retur su
perior, la nivelul etalat de echipă, 
atunci cînd a îngenunchiat, în tur, 
pe .Steaua sau pe Dinamo. Care 
să fie problemele ce agită viața 
acestei formații aflată 
dreaptă a pregătirilor ? 
progresivă a meciurilor 
ficare 
tentă a pretendenților 
post •> - ■ ■
tori, Olteanu și Roșu ? Sancțio
narea temporară a lui Cassai pen-

despre relurul care se apropie

tru o abatere disciplinară ? Ni se 
par aspecte comune întregului 
pluton divizionar, cu un picior în 
blocstartul returului.

Și, stînd așa, în 
stadion pustiu, ne 
dată că Sportul studențesc a cam 
fost părăsită de suporteri, că ea 
a înfruntat de multe ori în 
pionat ostilitatea unor 

mai 
demobilizatoare 

galerie potrivnică, 
după antrenament, 

linei măsuțe pitită 
jucătorilor, frunte

decorul unui 
gîndim deo-

ostilitatea 
desăvîrșlre goale, 
mai 

întreagă 
strîns,

jurul 
cabina

cam- 
bănci 

rele 
decît

și împuținarea

Legitimarea a 
Olteanu

în linia 
Frecvența 

■ de veri- 
concomi- 

pe același 
doi jur-ă-

cu 
și 
o 
Am 
în 
în 
lingă frunte, trei responsabili ai 
Sportului studențesc : .prof. An
gelo Niculescu, antrenorul forma
ției, Liviu Colceriu, vicepreședin
tele clubului și Mircea Radulescu, 
antrenorul echipei de tineret-spe- 
ranțe, mai bine de un deceniu 
purtător al tricoului alb-negru cu 
nr. 4. Le-am adus aminte de cele 
doar c-îteva sute de spectatori o- 
bișnuiți ai. meciurilor susținute de 
studenții 
parte a sezonului 
dureros.
espectativă.

bucureșteni în ultima 
și au tresărit 

N-au rămas însă în 
nu și-au cumpănit

Revenită dîn turneul în Iugoslavia

POLI" TLdOĂRA SPERĂ... SĂ REINTRE ÎN FORMĂ!
Joi aupă-amiază, Politehnica Ti

mișoara s-a întors din 
jectuat in Iugoslavia, 
mai importante le-am 
vremea respectivă.

Impresiile despre acest turneu 
ne-au fost oferite de antrenorul 
Ion Ionescu : „Turneul a durat 15 
zile, fiind mai lung decît ne aș
teptam. Voiam să fie un turneu 
de jocuri, dar pînă la urmă a fost 
un turneu de pregătire. Am sus
ținut cinci meciuri, trei școală și 
două publice : 0—0 cu Buducnost 
Titograd și 0—3 cu Radnicki Kra- 
gujevac : despre ultimul trebuie 
să precizez că in ajun echipa că
lătorise 
timpul 
credibil 
care în

turneul e- 
Rezultatele 
publicat la

mult cu autocarul, iar în 
partidei noi am ratat in- 
cîteva ocazii, la 0—0. după 
ultimele zece minute, am

prirait trei goluri datorită și unei 
căderi psihice. în jocurile școală 
cu echipe de Divizia B și C am 
realizat un golaveraj de 13—0 
(9—0 ; 2—0 ; 2—0). Am impresia 
că in acest turneu s-a cam dimi
nuat curba de intrare in formă. 
Sperăm, insă, să reintrăm in for
mă. prin jocul de duminică, in 
compania unei echipe puternice 
cum este Gornik Zabrze. și prin 
cel de la mijlocul săptâminii vii
toare. Jucătorii cu cea mai bună 
comportare au fost : Jivan, Maier, 
Dembrovschi și Cringașu. In pri
vința formației utilizate, iat-o : 
Jivan — Popa (Mioc), Mehedințu 
(Păltinișan). Arnăutu. Maier — 
Dembrovschi. Cringașu, Giuchici 
(Bungău) — Anghel, Bojin (Cotec ; 
Dașcu), Petrescu".

cuvintele, fiind niște oameni care 
simt de mult pe coloana verte
brală, sloiul de gheață al acestei 
realități. Iată ce ne-au declarat, 
cu promptitudine :

ANGELO NICULESCU : „Spor
tul studențesc are o tradiție teo
retică, una doar de hîrtie, din mo
ment ce

\ ani, dar 
scenă a fotbalului postbelic, 
nu și-a ‘
în actuala generație de spectatori 
bucureșteni, care preiau din tată 
în fiu afecțiunea pentru un Rapid, 
pentru Steaua, Dinamo, chiar pen
tru Progresul. Este un handicap 
obiectiv pe care echipa îl poate în
vinge, numai etalînd virtuți în 
dreptunghiul verde. Dar. din păcate, 
noi am fost campionii inconstan
ței, noi am învins pe Dinamo, dar 
am capotat în fața lui C.F.R. 
Cluj-Napoca, eveniment propice 
pentru a alunga din tribună pe 
mulți dintre simpatizanții cîștigați 
după prima ispravă. Le-am repe
tat băieților, pînă la obsesie : re
zultatele și jocul de valoare, iată 
singurul magnet pe care-1 putem 
plasa lîngă casa de bilete. Am 
însă o echipă cam răsfățată, com- 
ponenții ei sînt rulați în diverse 
loturi, cu satisfacțiile de rigoare, 
se cred mai mult copiii fotbalu
lui românesc decît ai echipei 
Sportul studențesc".

LIVIU COLCERIU : „Ne preo
cupă remedierea acestei stări de 
fapt și am întreprins următoarele 
măsuri ; completarea materialelor 
de propagandă cu un set masiv de 
fotografii ale echipei, lip carte 
poștală ; amenajarea de panouri 
foto în toate facultățile și a unui 
avizier în centrul Bucureștiului ; 
sporirea cotei de bilete cu preț 
redus pentru elevi și studenți ; 
editarea unei broșuri cu istoricul 
clubului ; închirierea stadionului 
Republicii pentru meciuri oficiale, 
mai accesibil, prin poziția sa cen
trală ; disputarea la mijlocul săp- 
tămînii a 
selecționate 
întîlniri cu 
respective".

MIRCEA
Divizia B fiind, dar cu perspec
tiva promovării, se stîrnise o anu
me emulație în jurul nostru. Pa
radoxal, în prima divizie supor
terii ne-au părăsit. Sînt convins 
că au fost dezamăgiți de startal 
nostru anevoios, n-au mai avut 
nici încredere și nici răbdare. Ne 
mai lipsește un jucător-doi, de 
mare personalitate, de mare spec
taculozitate. Pe suporteri îi cîș- 
tigi greu și îi pierzi repede. In 
doi ani și jumătate am pierdut 
mai mulți decît am cîștigat. Mă
surile organizatorice sînt necesare, 
dar reprezintă doar complementul 
a ceea ce pot 
încolo, „cei 11“ 
și negru".

transferări, ou mai depus cereri următori' jucători: 
C.S.U. Brașov, Istrătescu (Petrolul Ploiești) pentru

Ieri, în ultima zi a perioadei de
Jenei (Steagul roșu Brașov) pentru . . . ... ___  ,______  ____ ,__________
Electromotor Timișoara, Enescu (Steaua) pentru Șoimii Taiom, Lâzârcanu (,,U" Cluj-Na- 
poca) pentru C.I.L. Sighet, Dobrin (Univ. Craiova) și lorga (Soortul studerlesc) pentru 
F. C. Argeș, Stoica (F. C. Galați) pentru Dinamo București, Sălceanu (Dinamoj pentru 
F. C. Galați, Duha (Dinamo) pentru ,,U" Cluj-Napcca, Ciupitu (Petrolul Ploiești) pentru 
Univ. Craiova, Dincuță și Tudoiie (ambii de la Petrolul Ploiești) pentru Metalul Plopeni, 
Gojgaru și Bucurescu (ambii de la Dinamo Slatina) pentru Chimia Rm. Vilcea.

are o vechime de 60 de 
n-a contat în prima 

................. ..... ‘ " El 
creat încă poziții solide

unor jocuri-școală cu 
de facultăți, urmate de 
studenții facultăților

RADULESCU : ,Tn

realiza, de acum 
îmbrăcați în alb

Ion CUPEN

Corespondență

din Italia

VESTI DE

ARBITRUL GHEORGHE UMONA
LA ORA TESTULUI COOPER.

Ieri la prânz, la secția „fotbal" 
ziarului nostru. Gheorghe Li-a

mona este ușor emoționat la gîn- 
dul că în această dimineață ia 
startul anului 1975, cu probele fi
zice impuse arbitrilor. Reporterii 
noștri se află in jurul acestui băr
bat de aproape 50 de ani, care, cu 
numai o jumătate de oră în urmă, 
a încheiat ultimul antrenament.

Rep. I : Aveți probleme cu tim
pii obligatorii ?

Lim. : Nu e 
de emoții. Mă 
tul că aceste 
pentru mine, 
date fiind prevederile regulamen
tare care-i pensionează pe arbitri 
după vîrsta buletinului și nu după 
cea a arterelor.

Rep. II : Ce ne puteți spune des
pre Cooper-ul arbitrilor ?

Lim. ; îmi este accesibil, F.I.F.A. 
cere 1 750 m în 12 minute. Eu do
resc să parcurg 2 200. Vă promit că 
n-am să mă opresc la 1 750.

Rep. III : E adevărat că proba de 
400 m plat este cea mai grea ?

Lim. : Nu e prea ușoară. Cele 
75 de secunde nu sint întotdea
una nici la îndemîna fotbaliștilor. în 
ceea ce mă privește, am obținut 
74 la antrenamente, și nu cred că 
am -să capotez datorită... febrei de 
concurs.

Rep. I : E adevărat că veți pre
zenta un referat ?

Lim. : Da. Voi vorbi despre 
etică. Și despre curaj, adică des
pre ceva care reprezintă arma ar
bitrului în slujba eticii.

Rep. II : Pentru că ați vorbit 
curaj... Ați tremurat vreodată ?

Lim. : Am tremurat. Acum 
ani, la Moinești. Am luat și 
teva croșeuri. Erau vremuri grele 
pentru arbitri. în aceeași duminică 
au fost făcuți k.o. alți doi arbitri, 
Mihai Popa și Fierți.

Rep. III : Care a fost cea mai 
gravă greșeală de arbitraj pe care 
ați comis-o 1

Lim. : 1970. Finala Cupei, Steaua 
— Dinamo 2—1. La 1—0 pentru 
Steaua, Dinu a marcat. Am acor-

vorba de acest fel 
gindesc doar la fap- 
probe fizice vor fi 
probabil, ultimele,

de

19 
cî-

dat golul. în acel moment, Vigu a 
venit 
Dinu 
uitat 
virile 
vistul 
recunoștea greșeala, 
imediat golul. N-am să 
moment crucial, poate, pentru ca
riera mea.

Rep. I : Care e cea mai frumoa
să decizie pe care ați luat-o vreo
dată ?

Lim. : Tot în 1970. La Cagliari. 
Se juca meciul Cagliari — Saint 
Etienne, în C.C.E. La iun atac al 
gazdelor, Riva a fost ras literal
mente, la 20 m de poartă. Stadio
nul a erupt. Eu. insă, am avut un 
moment de mare inspirație. Am 
simțit că mingea se va duce spre 
Nene, coechipierul lui Riva. Dar, 
cele citeva zecimi de secundă au 
fost o veșnicie. Din fericire. Nene 
a marcat. ................. - .. .
care m-a 
secundă, a

Rep. II
Ce înseamnă etică in

Lim. : Să uiți cine 
gazdă și încă alte o 
cruri...

Rep. III : Ați arbitrat 
victorii ale oaspeților ?

Lim. : Mi s-a intimplat in r.-Ț?- 
tate rânduri. Niciodată. însă, n-am 
avut o satisfacție profesională mii 
mare decît la Napoli, in noiem
brie trecut. Arbitram Naooti — 
Bannik Ostrava. Napolitanii 
neinvinși de la începutul 
natului. Aveam o misiune d!fieilă. 
Gazdele sperau, cred eu, in aluto- 
rul meu. Ele contau pe faotul că 
voi ..pedepsi", ca român, arbitra ml 
meciului de la Kbln. und» Dim- 
mo a pierdut în condițiile cunos
cute, fiind condus de Jalin-’k, .com
patriotul celor de la

Rep. I : Rezultatul 1
Lim. r 2—0 pentru 

trava.
Rep. I : Mulțumim,

spre mine ; „Nu se poate ! 
a marcat cu mina !“ M-am 
reflex spre Dinu. Cînd pri- 
ni s-au încrucișat, dinamo- 
a ridicat ambele miini. Isi 

Am anulat 
uit acel

Stadionul din Cagliari, 
huiduit o jumătate de 
izbucnit in urale.

Ați vorbit despre etică, 
arbitrai ?
este
mic

eehioa 
de lu-

deseori

erau 
camnio-

Limona !

loan CHlRilA

LA RAPID

ȘTIR?... CONFIDENȚE... MECIURI AMICALEL_.
• CONSFĂTUIREA 

'ARBITRILOR DIVI
ZIONARI A. Astăzi și 
mîine se va desfășura 
la București — la se
diul federației — 
consfătuirea arbitrilor 
divizionari 
cest prilej 
zenta o 
despre 
prestate în
pionatelor și se vor a- 
răta obiectivele cole- 

. giului central pentru 
perioada 1975—1980. 

.De asemenea, la 
: dioniul Republicii 
Ivalerii fluierului"

Si

A. Cu a- 
se va pre- 
informare 
arbitrajele 
turul cani

(2—0). MINERUL 
MOLDOVA NOUA — 
BAK BELA TRKVA 
(IUGOSLAVIA) 2—1 
(0—0), MINERUL LU- 
PENI — LECH POZ
NAN (POLONIA) 0—0 

DINAMO SLATINA - 
DINAMO BUCUREȘTI 
2—2 (1—1). Peste 7000 de 
spectatori au asistat la 
un joc frumos. Au mar-

cat : Petrescu (min. 4). 
Pană (mln. 58) pentru 
gazde, Custov (min. 44), 
Eftimescu (min. 84, 
autogol) pentru bueu- 
reșteni. DINAMO BUCU
REȘTI : Constantinescu 
— Cheran, Sătmăreanu 
II (Dobrău), G. Sandu, 
Deleanu — Dinu, Cus
tov, R. Nunweiller — 
D, Georgescu (Marlti- 
cel), Zamfir, Lucescu.

Voi începe cu cite va vești care 
îi interesează, sint sigur, pe su
porterii fotbalului din România, 
mai cu seamă pe cei ai Rapidului. 
Cunoscuta echipă bucureșteană se 
află de citeva zile în italia, ca 
oaspe a lui U.I.S.P. și s-a stabi
lit la Riolo Terme, o frumoasă lo
calitate situată la jumătatea dru
mului dintre Bologna și Ravenna. 
Bucureștenii șe antrenează cu sîr- 
guință și nu mai e nevoie să spun 
că in centrul atenției se află cu
noscutul internațional Răducanu. 
Rapid a și început seria unor par
tide de antrenament. Joi a jucat 
cu Vis Pesaro (din Liga a IV-a),

pe care a învins-o cu 1 — 0 (1 — 0). 
Autorul golului : M. Stelian. Iar 
formația prezentată de antrenorul 
Motroc, aceasta : Răducanu — Pop, 
Grigoraș, FI. Marin, Niță — Miha- 
lache, Bișniță, Angelescu — Manea, 
M. Stelian, Bartales. Au mai fost 
perfectate întîlniri cu Padova (Di
vizia C), Teramo (Divizia C) și 
Castelbolognese (din campionatul 
de amatori). Nu este 
meci-antrenament și cu 

' prima divizie, Bologna.
Să trecem acum la 

campionatul italian. Lazio a sal
vat competiția. Prin acea victo
rie asupra lui Sampdoria, dețină-

exclus un 
echipa de

etapa din

toarea titlului se menține la 
puncte de Juventus, care se de
plasează mîine, la Ascoli. Or se 
știe ce veritabil k.o. a aplicat în 
etapa trecută, Ascoli, iui Inter ! 
In vreme ce Lazio va juca acasă 
cu Ternana. Mai găsim in pro
gram partida Bologna — Inter 
care poate oferi un frumos spec
tacol. în întîlnirea Fiorentina — 
Cesena vom urmări două formații 
care nu reușesc să realizeze o- 
dată meciul cel mare așteptat de 
la ele. Va fi, apoi, acest Milan — 
Roma care trezește interes și prin 
faptul că s'e va juca la Verona, 
stadionul San Siro fiind suspen
dat. Celelalte partide ale _etapei 
sînt : Napoli 
— Lanerossi
Cagliari.

— Sampdoria, Torino 
Vicenza, yarese —

CESARE TRENTINI

sta- 
„ca- 
vor 

teo-fi testați fizic 
««etic.

• MECIURI 
CALE. F. C.

USTANTA — 
3T.ILCEA 6—4

’Golurile au fost reali- 
>2ate de Ion Nicolae 
(min. 7). Peniu (min. 

t’17, 40), Negoescu (min. 
5'34, 38). Tănase (min. 
>44), respectiv Tufan 
Hm in. 36), Roșu (min. 
rt>2, 64). și Stoicescu
Xmin. 80). ARIEȘUL
turda ----------
‘ALBA 
(0-1).
P. NEA MȚ - 
MIA BUZĂU

AMI- 
CON- 

S. C. 
(6-1).

— UNIREA 
TULIA 1—2 

CEAHLĂUL
CHI-

5—0

9 Vă mai amintiți, desigur, 
stoper ol echipei din Cimpia 
reprezentativei naționale. Recent, el 
de tovarășii lui de muncă cu prilejul ieșirii sale la 
pensie după o activitate foarte apreciată, ca maistru. 
Dar nici de aci înainte Mari nu va cunoaște odihna. 
El va continua să activeze, ca antrenor al Centrului de 
copii și juniori din Cîmpia Turzii, unde va căuta să 
furnizeze fotbalului românesc jucători valoroși, după 
modelul fostului stoper.
• Revenită joi după-amiază din turneul efectuat in 

Brazilia, echipa Universitatea Craiova are probleme... 
cu portarii. De ce ? Pentru că, pe parcursul turneului, 
Oprea și-a fracturat un deget și are mina in ghips iar 
Purcaru este suferind din cauza unui accident. Dint,e 
ceilalți jucători, Marcu este și el indisponibil, avind o 
întindere musculară. După cum se vede, pentru primele 
etape ale returului, actuala campioană va apela pro
babil din nou la serviciile juniorului Lung. O șansă 
pentru acest talentat portar de a recăpăta încrederea 
antrenorilor șî coechipierilor soi.

« Intîlnîre intîmplătoare în holul F.R.F., între doi foști 
jucători de aceeași generație, cunoscuti la vremea lor : 
Raksi, fost atacant la Steaua, și Stancu, fost mijlocaș 
al Rapidului. Aproape concomitent, a țîșnit aceeași în
trebare : ,,Unde antrenezi ?"

— In „Promoție", pe Oțelul București, răspunde Raksi.
— Eu pe Dunărea Tulcea din Divizia C, a spus Stancu. 
Doi antrenori tineri, de la care așteptăm rezultate

»e măsura aportului dat ca jucători activi.

de Alexandru Mari, fostul 
Turzii, al Rapidului și al 

a fost sărbătorit 
ieșirii sale la

Corespondență 
din Bulgaria ÎN PREAJMA RELUĂRII CAMPIONATULUI

Echipele din primul eșalon al 
fotbalului bulgar se află' în pli
nă pregătire în vederea reluării 
campionatului, programată la 9 
martie. Cele 16 componente ale 
primei divizii își desfășoară an
trenamentele într-un ritm intens, 
accentul punîndu-se în primul 
rînd pe îmbunătățirea pregătirii 
fizice. Mai multe echipe au efec
tuat, iar altele întreprind turnee 
peste hotare.

Turul actualului campionat 
și clasamentul Ia jumătatea aces
tuia oferă unele aspecte inedite, 
în primul rînd, a fost ruptă tra
diția de lungă durată ca lupta 
pentru titlu să fie dominată de 
eternul duel dintre 
Levski Spartak. în
1974—1975 nu mai puțin de 9 e-

Ț.S.K.A. și
campionatul

chipe, aflate doar la 3 puncte di
ferență după tur, pot asp’ira la 
titlu. Pentru prima oară după 
război, populara formație Slavia 
din Sofia, mult întinerită, a reu
șit o comportare foarte bună în 
sezonul de toamnă. Urmînd e- 
xemplul Slaviei în privința înti
neririi formației, și alte echipe 
și-au remaniat loturile, iar fotba
liști de valoare consacrată și 
componenți ai naționalei bulgare 
ca Jekov și Gaganelov (Ț.S.K.A.), 
Jecev și Veselinov (Levski Spar
tak) s-au retras din activitatea 
competițională. înverșunată va fi 
și lupta pentru evitarea retrogra
dării, care amenință 7 echipe în
șirate pe distanța de numai 3 
puncte. E greu de dat un pro
nostic, atîl în ceea ce privește e-

chipa care va cîștiga laurii de 
campioană, cît și indicarea celor 
două formații clasate pe ultimele 
locuri la sfîrșitul campionatului.

Reluarea 
precedată 
cupă. Cele 
cursă sînt 
urmînd ca 
joace fiecare cu fiecare, pe sta
dioane neutre din orașele din ju
mătatea de sud a Bulgariei. Echi
pele clasate pe primele două 
locuri în grupe vor continua dis
puta după sistemul eliminatoriu.

TOMA HRISTOV

campionatului va fi 
de întrecerile pentru 

16 echipe rămase în. 
împărțite în 4 grupe, 
în cadrul acestora să

Sportul Pag.o7o j
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Printr-un puternic atac, Gabriel Udișteanu va depăși blocajul echipei 
Steaua Foto : V. BAGEAC

OPTIMISM IN RINGURILE IA SPARTAK, 8 JUCĂTOARE
FORMAȚIEI BORAC BIN ECHIPA U.R.S.S.!

în momentul în care s-a aflat că în semifinalele 
C.C.E , echipa Borac Banja Luka, reprezentanta Iugo
slaviei în această competiție, va întîlni pe campioana 
României, Steaua București, majoritatea comentato
rilor iugoslavi, ca, de altfel, și majoritatea jucăto
rilor de la Banja Luka au fost unanimi în a aprecia 
că formația lor 
acest sens este 
PERO JANICI, 
riștilor : „Puteți 
vingătoarea din 
Steaua va fi câștigătoarea C.C.E. !“

Borac Banja Luka este una din
tre cele mai puternice echipe iugo
slave de handbal, în rîndurile ei 
activînd cunoscutul portar Abas 
ARSLANAGICI, pivotul POPOVICI 
excelentul inter RADJENOVICI, 
KARALICI si SELEC — toți com
ponent de bază ai reprezentativei 
Iugoslaviei. Antrenorul Pero Ja- 
nici face intense antrenamente cu 
elevii săi, dorind să nu iase fructificarea șansei de 
calificare doar pe jocul de la Banja Luka. El își pu
ne speranțe și în partida de la București. După cum 
se vede, în tabăra handbaliștilor iugoslavi domnește 
optimismul, declarația căpitanului echipei, Abas Ars- 
lanagici fiind edificatoare în această privință : „Noi 
am jucat bine întotdeauna împotriva românilor. De 
ce n-am face-o și de data aceasta ?“

a avut... ghinion. Semnificativă în 
declarația antrenorului lui Borac, 

care a spus zia- 
fi convinși că in- 
meciul Borac — Adversarele

noastre în

C.C.E. la

în sferturile de finală ale C.C E. la handbal femi
nin am fost delegat de F.I.H. să arbitrez, împreună 
cu colegul meu Vladimir Cojocaru, meciul dintre 
RUCH și SPARTAK KIEV, desfășurat la Chorzow 
(Polonia). Au cîștigat handbalistele sovietice cu 15— 
12. Campioana U.R.S S. a aliniat formația : Natalia 
Serstiuk, Larisa Bobrova — portari, JLudmila Bobrus, 
Zinaida Turcina, Galina Zaharova, Zvetlana Pinciuc, 

Tatiana Makareț, Tatiana Gluscen- 
ko, Ludmila Panciuc, Draga Liubov^ 
Nadejda Lozbina și Tatiana Mi- 
roniuc. Cele mai multe goluri au 
fost înscrise de Turcina (6) și Ma
kareț (5). Deosebit de 'puternică 
(cuprinde 8 jucătoare din echipa 
reprezentativă), formația Spartak 
Kiev — multiplă învingătoare în 
C.C.E. — își bazează forța de atac 
pe linia de la 9 m, extrem de 
percutantă. în apărare folosesc un 
5 +1 agresiv și insistent. O ca
racteristică a acestei redutabile 

formații este iureșul de la începutul meciului. Este 
pentru a clncea oară cînd o arbitrez și de 
fiecare dată a forțat rezultatul în prima parte a 
meciului. La Chorzow, de pildă, după 7 minute 
conducea cu 4 — 0.

Sint convins că partida LI 
oferi iubitorilor handbalului 
înalt nivel tehnic, o dispută

echipelor
semifinalele

handbal

DUȘAN BUGARIN'Turneele campionatelor de volei

JOCURILE DE IERI
MASCULIN

•E.F.S. — Spartak Kiev va 
de la noi o întrecere de 
spectaculoasă, palpitantă.

CONSTANTIN CĂPAȚINA 
arbitru internațional

PE SCURT

Ieri, la Constanța și București, 
au continuat turneele de volei ale 
echipelor din primele grupe va
lorice. Iată rezultatele :

FEMININ
CONSTANȚA, 21 (prin telefon). 

Cea de-a doua zi a turneului fe
minin al primei grupe valorice la 
volei, ce se desfășoară în Sala 
sporturilor din localitate, a prile- 
iuit derbyut acestei prime etape a. 
luotei pentru titlul de campioană : 
Fapid — Dinamo. A fost un meci 
de tensiune și luptă, în care s-au 
confruntat un sextet bine sudat 
— cel la maestrului emerit al 
sportului, Davila Plocon — si... 
sase jucătoare (plus rezervele), 
conduse de maestra emerită a 
sportului Doina Ivănescu. Cum era 
si firesc, echipa rapidistă a depă
șit individualitățile dinamoviste, 
’n primul rînd datorită acestei 
înalte coeziuni, care în partida 
derby s-a făcut din plin remar
cată. în plus, campioanele au de
monstrat un arsenal tehnico-tactie 
mai bogat și o mai mare capaci
tate de mobilizare. Asa că, victo
ria lor eu 3—1 (14, —9, 12. 8) nu 
ni se pare surprinzătoare. RAPID s 
Martha Szekely (Tatiana Minea), 
Mariana Baga, Florica Fugigi, Ru- 
xandra Vraniță. Constanța Bălă- 
șoiu, Eugenia Rcbac. DINAMO î 
Irina Petculet (Constanța Dinculi- 
tă), - Helga Bogdan, Alexandrina 
Constantinescu, Mariana Ionescu 
(Ioana Șiclovan), Venera Hoffmann 
(Gabriela Popa), Emilia Stoian.

în cel de al doilea meci ! Peni
cilina Iași 
(8, —12, 3,

Azi. de 
Penicilina

— Farul Constanța 3—1
13).
la ora 17 : Dinamo — 
și Rapid — Farul.

Aurelian BREBEANU

In Sala Floreasca a fost prezent 
un numeros public, dornic să ur
mărească în special partida 
Steaua — Dinamo, care promitea 
un spectacol de înaltă ținută. Dar, 
conform zicalei „la pomul lăudat 
să nu te duci cu sacul", meciul 
nu s-a ridicat la nivelul așteptat, 
întîlnirea a fost dominată net de 
voleibaliștii de la Dinamo, hotărîți 
să nu lase nici o speranță adver
sarilor. Și, după mai puțin de o 
oră și. jumătate, ei au terminat 
învingători cu 3—0 (8, 7, 5), scorul 
pe seturi oglindind evoluția tot 
mai ștearsă a steliștilor. Cu o 
evidentă omogenitate și forță su
perioară de atac, sextetului antre
nat de G. Eremia nu î-a fost greu 
să se impună, mal ales că adver
sarii s-au arătat deficitari, cu deo
sebire, în apărare (imobilitate în 
linia a doua, preluări greșite din 
serviciu, blocaje ușor de depășit, 
neatenție Ia dublaj, intervenții 
tardive), iar în atac fără decizie 
și orientare. în ceea ce privește 
echipa Dinamo, să menționăm și 
mai bogata varietate a combina
țiilor la fileu și rapiditatea în 
execuții, care au permis o deta
șare ușoară de partenerii de în
trecere. Iată formațiile: DINAMO i 
Tutovan, Udișteanu, Oros, Dumă- 
noiu (Marinescu), Păușescu, Schrei
ber ; STEAUA: Chițigoi, Dudu- 
ciuc (P. Ionescu), Iuhasz (Gîrlea- 
nu), Bartha (Chifu, D. Ionescu), 
Cr. Ion, Pop (Macavei).

în ultimul meci î C.S.U. Galați 
— Explorări B. Mare 3—1 (—5, 8, 
H, 14}.

Emanuel FANTÂNEANU
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TOTUL DESPRE C. E. 
Șl C. M.

Recent, a văzut lumina 
tiparului, la Budapesta, 
sub semnătura cunoscutu
lui publicist și cercetător 
Zoltan Antal, o vastă lu
crare documentară care 
cuprinde rezultatele cam
pionatelor mondiale și eu
ropene, începînd din anul 
1893. Cartea, care are pes
te 1 000 de pagini și o su
medenie de fotografii, 
prezintă statistic 34 de dis
cipline sportive. Valoroa
sa lucrare a putut fi rea
lizată cu sprijinul federa
țiilor internaționale de 
specialitate și a experților 
din lumea întreagă.

răuvoitor — cu voce tare 
— o decizie a arbitrului 
de centru. Firește o nouă 
dovadă că pe teren 
bitrul de centru este 
veran !

BOB DE 4 LA 
KONIGSSEE

ar- 
su-

Primarul Jean Drapeau
LAUSANNE, 21 (Agerpres). — 

Primarul orașului Montreal, Jean 
Drapeau, a sosit la Lausanne pen
tru a. conduce delegația canadi
ană care va purta convorbiri cu 
reprezentanții C.I.O. și va pre
zenta un raport în legătură cu 
Olimpiada de vară din anul 1976.

La sosire, Jean Drapeau a de
clarat că toate instalațiile olim
pice vor fi gata în timpul prevă
zut. „Noi nu venim la Lausanne 
cu probleme, ci doar cu soluții", 
g precizat oficialul canadian. „Am 
găsit și posibilitatea de a rezol
va creșterea bugetului nostru o- 
limpic datorată inflației. Sîntem 
realiști și vom căuta să învingem 
dificultățile ce se vor mai ivi.

a sosit la Lausanne
Sperăm ca raportul nostru să dea 
satisfacție Comitetului executiv 
al C.I.O. în ceea ce privește mer
sul lucrărilor la marele stadion 
olimpic, arhitectul francez Roger 
Tallibert, însărcinat cu îndepli
nirea acestui proiect, va da toate 
explicațiile tehnice necesare".

La convorbirile de la Lausanne 
participă președintele C.I.O., lor
dul Killanin, cel trei vicepreșe
dinți, Herman van Karnebeek, 
Willi Daume și Juan Antonio 
Samaranch, precum și prințul 
Tsuneyoshi Takeda, Vitali Smir
nov, Mohamed Mzali și Silvio 
Padilha, membri al Comitetului 
executiv al C.I.O.

A ÎNCEPUT TURNEUL DE POLO
DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 21 (prin telex). 
Vineri seară a început turneul 
internațional de polo dotat cu 
„Cupa Eliberării", la care iau par
te primele reprezentative ale 
U.R.S.S., României. Ungariei și 
selecționata de tineret a țării gaz
dă. în meciul vedetă al zilei, s-au

general al tuturor concur
surilor pe primul loc se 
află săritorul Hans-Georg 
Aschenbach (R.D.G.) cu
970.8 p., urmat de Jiri
Raska (Cehoslovacia)
948.8 p și Bjărn Wirkola 
(Norvegia) 924,5 p.

CARTONAȘ ROȘU 
PENTRU ARBITRUL DE 

LINIE I

La un meci din campio
natul regional dintre e- 
chipele S.S.V. Haan și 
T.S.V. Wuppertal, din 
R. F. Germania, arbitrul 
Kottmann din Diisseldorf 
a arătat, la un moment 
dat, cartonașul roșu... ar
bitrului de linie ! Ca ur
mare, acesta a părăsit te
renul. Ce se întîmplase, 
pentru ce a fost sancțio
nat tușierul ? Pentru că a 
comentat în mod vădit

Centrul de sport de 
formanță do la Konigssee 
(R.F.G.), cunoscut pentru ce
lebra sa pistă comună de 
bob și săniuțe, înghețatâF ar
tificial încă din 1963 - și 
care a oferit modelul pistei 
olimpice similare de la Igls- 
Innsbruck — anunță că în 
cursul acestui an se vor între
prinde lucrări de refacere 
care să permită participarea 
la concursuri pe pîrtie și a 
boburilor de 4 persoane. Po
trivit planurilor inițiale, lucră
rile de refacere vor fi duse 
Intr-un tempo atît de rapid 
încit chiar de la 1 noiembrie, 
anul acesta, preparativele 
preolimpîce să pootă fi efec
tuate și la Kănigssee.

per-
ASCENSIUNE SOLITARA

dependent de categorie) Io 
box și la lupte. La recent 
desfășuratul turneu de Io 
Moscova du luat parte 24 de 
puqiliști (semiqrei și nrei), 
învingător fiind Evgheni Gorst- 
kov, care l-a depășit in (>• 
nalâ pe Igor Visoțki prin a- 
bandon în repriza a treia. 
Arbitru în ring a fost cam
pionul olimpic de la Mel
bourne : Vladimir Enghiba-
rian. Paralel, campion abso
lut al U.R.S.S. la lupte a 
devenit Anatoli Selenko (123 
kg și 1,90 m), care, deși în 
vîrstă de 33 de ani, l-a în
vins la auncte, în finală, po 
vlcecampîonul mondial 
Morciladze.

întîlnit echipele U.R.S.S. și Româ
niei. Victoria a revenit poloiștilor 
sovietici cu scorul de 8—6 (2—2, 
2—*2, 3—1, 1—1). Au înscris Nasta- 
siu 3, Popescu 2 și Kusu pentru 
România, respectiv Barkalov 4, 
Iselidze, Gorșkov, Dreva și Melni
kov. A arbitrat Pohlmann (R. F. 
Germania).

în deschidere, Ungaria — Unga
ria (tineret) 7—3 (1—0, 2—1, 2—0, 
2—2). Pentru învingători au mar
cat Konrad, Saroși, Pastrai cite 2, 
Csapo.

în continuare, ' formația română 
va juca sîmbătă cu Ungaria și 
duminică cu Ungaria-tineret.

CEI MAI BUNI 
SĂRITORI DE LA 

TRAMBULINA
înDupă cum se știe, 

fiecare an se organizează 
tradiționalul turneu al ce
lor 4 trambuline la schi. 
După cele' 23 de ediții de 
pînă acum. în clasamentul

BOB • Ultimul antrenament oficial 
înaintea C.M., pe pista de la Cervinia : 
cel mai bun timp (1:10,89) — echipajul 
R.F.G. pilotat de Wolfgang Zimmerer.

CICLISM • Prima ediție a cursei ,,Tro
feul Mediteranean* s-a încheiat la Anti
bes ; învingător : rutierul belgian Joseph 
Bruyere.

FOTBAL a Meci amical : Peruaia (din 
divizia secundâ italiana) — Norvegia 
1—0 (0—0), a înscris Vitulano (min. 85). 
4* Antrenorul iugoslav Blagoe Vldinic» 
(care a preaâtlt echipa Zairului pentru 
C.M.) a preluat pregătirile selecționatei 
Columbiei în vederea preliminariilor vi
itorului C.M.

HANDBAL • Amical (m) la Copen
haga : Danemarca — R. D. Germană
18—22 (9—11) • Turneul triunghiular (m) 
de la Paris a fost cîstîqat de 
Cehoslovaciei, care a învins în 
meci Franța cu 17—12 (9—5).

echipa 
ultimul

POLO 4» Turneu la Barcelona 
ri) : luooslovia — Itotia 9—6 (1—1.
3—1, 2—2). Spania — R.F.G. 6—4.

SCHI 
slaTorn 
(0 : 1.

(prima
3-2,

ALPIN o Compîonotele Canodel. 
sneclat (m) : 1. fim Hunter si
Kothy Krelner, "2. Susan Clifford.

NORDIC «A Tradiționalul festivalschi ,
de la Falun (Suedia) ; proba de 5 km, 
(f) : 1. Raisa Smetanlna, 2. Galina Ku
lakova, 3. Ludmila Baranova (Hate
U.R.S.S.) ; 15 km (m) : 1. Oddvar B'aa, 
2. Ivar Fnrmo (ambii Norvpaiol Con
curs la Oberwiesenthal (R.D.G.) : proba 
de 30 km : 1. Gerhard Grimmer (R.D.G.) : 
combinata 
(R.D.G.) ;
(Fini.).

nordică : 1. Ulrich Wehiing
sărituri : 1. Rauno Miettinen

* ,,CuDa Beaumont", la flo-
1. Annie Max

SCRIMA
retâ feminină, la Londra : 
Madsen (Danemarca).

ȘAH ® în turneul pretendentelor, la 
Moscova. Jpartida 11-a întreruotă ; scor : 
Nana Aleksandria — Irina Levitina 5—5 p.

TENIS a |on Țiriac a 
turul 2 la Boca Raton 
polonezul W. Fibak : 6—7, 
rezultate : Belkin — Kodes 
Fassbender — Slozil 7-6, o-/, /—j ; ri-
secki — Gottfried 7—6, 2—6, 6-1 ; Con
nors — Kukl 7—5, 3—3 într. Turnee
W.C.T., Barcelona : Pa run — Dominguez 
6—3, 6—4 ; Krulewitz — Panatta 6—4, 6—4, 
Fort Worth • Solomon — Smith 6—1, 6—1 ; 
Edfefson — Riessen 5—7, 6—4, 6—1 ; Drys
dale — Hrebec 4—6, 6—4, 6-2. La Costa : 
Metreveli — Moore 6—3, 6—7, 6—1 ; Case — 
Ramirez 7—6, 6-1* In turneul feminin 
de la Detroit ; Navratilova — Stove 6—1, 
6-2 ; Durr — Morozova 6-2, 6—2.

fost învins în 
(Florida) rie
6- 1, 1-6. Alte
7- 5, 1-6, 7-6 ; 
6-7, 7-5 ; Pi-

Alpinistul vest-german Bern- , 
fried Diekmann, în vîrstă de 
32 de ani, a realizat o per
formanță remarcabilă, izbu
tind să escaladeze singur cei 
6 959 m al celui mai înalt 
munte din America do Sud 

— Aconcagua. Ascensiunea s-a 
desfășurat în condiții atmosfe
rice nefavorabile, deși în e- 
misfera australă această pe
rioadă coincide cu miezul ve
rii. Din cauza vremii nepriel
nice, după un urcuș istovitor 
de șapte zile, alpinistul solitar 
și-a putut permite, pe piscul 
veșnic acoperit de zăpadă al 
colosului Anzilor, un răgaz 
de numai zece minute, după 
care a început coborirea.

TRADIȚIA 
CAMPIONULUI

ABSOLUT

După cum s-a mai anun
țat, in U.R.S.S. a fost relua
tă, după o întrerupere de 
30 de ani, disputarea titlu
lui de campion absolut (in-

Recent, !a un concurs 
schi desfășurat la Klingenthal, 
In Austria, două prezente în 
probele feminine de schi au 
atras atenția: învingătoarele 
în probele d© 5 șî 10 km. 
Cine au fost acestea? Bion
ica Paula (Cehoslovacia) șl, 
respectiv, Marjatta Kajosmaa 
(Finlanda), cu mențiunea in
teresantă că diferența de 
vîrstă dintre cel© două spor
tive este de 17 anii Blanka 
Paulu are 20 de ani. Iar Mar
ietta Kajosmaa — 37. Despre 
excelenta sportivă finlandeză 
vom soune cîteva cuvinte în 
plus. Este mama a doi copii, 
dintre car© cel mare, în vîrstă 
de 15 ani, poate fl conside
rat de pe acum un excelent 
schior, el fiind membru ai 
lotului finlandez de iunîori. 
Nu este exclus ca, în anul 
viitor, mama și fiul să fie 
orezenti, îmoreună, la startul 
Olimpiadei albe...

MAMA SI F1U 
LA OLIMPIADA

PUNCTAJ AUTOMAT
Ziarul moscovit „SOVIETSKI 

SPORT" publică un extrem de in
teresant articol al lui Evgheni Fro
lov, fost boxer (medalie de argint 
în 1964 la .1.0. de l,a Tokio) și 
astăzi candidat în științe pedago
gice, din care reproducem urmă
toarele :

„Cu prilejul campionatelor unio
nale de box din 1973, am consta
tat că 34,6% dintre deciziile date 
nu au întrunit unanimitatea. Iată 
de ce ne-am grăbit să înfăptuim 
vechea idee a punctării automate 
a loviturilor valabile. în acest scop, 
arbitrii au la dispoziție două bu
toane (după culorile colțurilor ce
lor doi combatanți). Semnalele ar
bitrilor se centralizează la masa 
juriului cu ajutorul unei mașini 
automate de calculat. La primul 
test, cu ocazia campionatelor unio
nale din 1974, mecanismul a dat 
rezultate bune, de vreme ce, din 82 
de meciuri, doar la 3 învingătorul 
menționat de aparat nu a cores
puns cu cel înscris de oficiali pe

foile de punctaj. Din cercetări a 
reieșit că cel mai adesea arbitrii 
greșesc aprecierile in repriza ulti
mă. In acest rund 3, aparatul a 
exagerat doar în 3°/n din cazuri, iar 
arbitrii au greșit în 45°/n. întrucit 
la alte sporturi (lupte, scrimă), a- 
tît sportivii cit și publicul cunosc 
pe parcurs Situația întrecerii (punc
tele fiind consecutiv afișate), nc-am 
gindit că ar fi interesant să cu
plăm mecanismul de punctaj la ta
bela electronică, in așa fel incit 
după fiecare repriză să se poată 
face cunoscut totalul punctelor ob
ținute de fiecare borer în parte. 
Sperăm ca în acest fel să se poată 
instaura in box un arbitraj mai 
puțin... arbitrar ca pini acum !"
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