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CONFERINȚEI PE ȚARA A MIȘCĂRII SPORTIVE

INTENSĂ ACTIVITATE

PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VA !

,?ud. RutlM - p' &>'

AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORI

A CONSILIILOR JUDEȚENE
de o mare forță mobilizatoare, Mesajul 

. "' ’ i nostru, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, participanților la recenta Confe
rință pe țară a mișcării sportive a fost primit cu entuziasm 

și recunoștință de către toți factorii cu atribuții în acest domeniu, 
printre aceștia înscriindu-se, cu deosebite răspunderi, si consiliile 
județene pentru educație fizică și sport, organisme chemate să 
aducă, pe plan local, o importantă contribuție la înfăptuirea 
unitară a politicii partidului și statului privind activitatea spor
tivă de masă și de performanță.

Puternic însuflețite de ideile și îndemnurile Mesajului, în 
spiritul documentelor Conferinței pe țară a mișcării sportive, 
consiliile județene pentru educație fizică și sport s-au angajat, 
cu hotărîre și cu obiective pe măsura responsabilităților ce le 
revin, în ampla acțiune de îmbunătățire substanțială â educației 
fizice și sportului, la nivelul cerințelor stabilite de partid.

In toate județele țării au avut, și mai au loc, dezbateri largi 
pe marginea documentelor Conferinței, în primul rînd în legă
tură cu sarcinile ce decurg din Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. De altfel, studierea aprofundată a aces
tor documente constituie o preocupare principală în activitatea 
consiliilor respective, care au reușit să angreneze în această im
portantă acțiune toate unitățile sportive din județe — asociații, 
cluburi, secții, școli sportive ș.a.

Paralel cu dezbaterea documentelor Conferinței pe țară, s-a 
trecut, pretutindeni, Ia inițierea, în colaborare cu ceilalți factori 
cu atribuții, a unui număr sporit de acțiuni practice, concrete 
și cit mai eficiente pentru îmbunătățirea activității sportive jude
țene. Sint de semnalat, în această direcție, preocupări susținute 
ale C.J.E.F.S. pentru organizarea cit mai multor crosuri, drumeții, 
excursii și alte asemenea acțiuni care se desfășoară în aer liber, 
fiind larg accesibile tuturor categoriilor de cetățeni. Pe agenda 
tot mai bogată a activităților sportive de masă, 
în rindurile tinerilor, se mai înscriu, în aceste : 
omagiale dedicate zilei de 9 martie și, bineînțeles, 
marilor competiții cu caracter republican, unele ; 
fazele finale.

Pentru aplicarea exemplară a prevederilor

A

Îndreptar prețios, de o mare forță mobil 
adresat de secretarul general al partidului 
NICOLAE CEAUSESCU, oarticipantilor la

, cu larg ecou 
zile, întrecerile 
cele din cadrul 
aflate acum in

documentelor 
Conferinței pe țară, consiliile județene desfășoară în prezent o 
intensă activitate de stabilire realistă și exigentă a obiectivelor 
pe acest an și pînă în 1980, asigurînd, firește, măsurile necesare 
pentru îndeplinirea lor. Prin aceste acțiuni și inițiative — desi
gur și multe altele întreprinse pină acum sau proiectate pentru 
zilele următoare — activul consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport, animat de dorința de a răspunde cu cinste înalte
lor 
isi 
de 
de

exigențe pe care partidul le-a pus în fața mișcării sportive, 
exprimă angajarea fermă de a munci mai mult și mai bine, 
a contribui în tot mai mare măsură la dezvoltarea sportului 
masă și de performanță din țara noastră.

(Alte ecouri și acțiuni practice întreprinse de diferite unități 
sportive — în pag. a 2-a).
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Joi seară, la Palatul sporturilor și culturii

GALĂ HANDBALISTICĂ Dl MARE AIRACT11!
@ în semifinalele C.C.E. :

Joi seara, Palatul sporturilor și 
culturii găzduiește unul dintre cele 
mai frumoase cuplaje ale handba
lului internațional. In eadrul se
mifinalelor Cupei campionilor eu
ropeni (meciuri tur) se intilnese 
formațiile feminine I.E.F.S. — 
SPARTAK KIEV si cele masculine 
STEAUA — BORAC BANJA 
LUKA.

La ora 18,30 începe confrunta
rea campioanelor feminine ale 
României și Uniunii Sovietice. Me
ciul va fi arbitrat de cuplul vest- 
german Ilans Werner Reimers — 
Gerhard Schunke. I.E.F.S. are 
greaua misiune de a onora renu- 
mele handbalului nostru feminin, 
performanțele anterioare ale cam
pioanelor României. în ediția 1960/ 
61 a C.C.E., Știința București cu
cerea locul I, performanță reali
zată și de Rapid București în e- 
diția 1963/64. O altă formație, ro
mânească, Universitatea Timișoa
ra, ajungea In ediția 1972/73 în fi
nala prestigioasei competiții con
tinentale. Fără îndoială, I.E.F.S. 
are o misiune dificilă și pentru 
faptul că întîlnește o cvadruplă 
cîștigătoare a C.C.E., Spartak Kiev 
— în rindurile căreia activează 8 
jucătoare din reprezentativa Uni
unii Sovietice — deținătoare a lo-

I.E.F.S. — Spartak Kiev și Steaua — Borac Banja Luka
cului I la edițiile din anii 1969/70, 
1970/71, 1971/72 și 1972/73. Anul tre
cut, însă, ea a fost întrecută, în 
finală, de S. C. Leipzig. Spulbe
rarea mitului invincibilității poate 
fi un stimulent pentru ambițioasa 
formație I.E.F.S. în tentativa ei

C.C.E. două echipe extrem de pu
ternice, în cadrul cărora se află' 
numeroși eomponenți ai reprezen
tativelor naționale. Steaua — care 
a mai gustat din nectarul victoriei 
în C.C.E. (locul I în ediția 1967/68; 
finala : Steaua — Dukla Praga

MariaBosi (in fotografie aruneînd. spectaculos la poarta lui Mora Swift; 
aparata de Gerda IDaemen) una dintre cele mai valoroase componente ale 

I.E.F.S.-ului.

MANIFESTĂRI SPORTIVE

DEDICATE ALEGERILOR

temerară. în cealaltă semifinală 
se întîlnese formațiile Vasas Bu
dapesta și Lokomotiv Zagreb.

La ora 20, pe podiumul Palatu
lui sporturilor și culturii își vor 
face apariția formațiile masculine 
Steaua (campioană a României) și 
Borac Banja Luka (campioana Iu
goslaviei), La fluierul arbitrilor 
Jan Vorreth și Cestimir Sladky 
(Cehoslovacia) î.și vor începe dis
puta pentru calificarea în finala 

15—11) și a mai ajuns; a dată în 
finală (1970/71 ; finala ! Glimmers, 
bach — Steaua 17—16) dorește a* 
cum să-și aproprie din nou tro-, 
feul. Ea dispune de un lot cornii 
piet (Orban a revenit, Tudosie 
este cvasirecuperat) și — sînteni 
siguri — va face totul pentru a- 
ceasta.

Așadar, joi seară, o super-gală 
handbalistică !

Hristoche NAUM

In întreaga țară continuă să 
aibă loc competiții de masă dedi
cate importantului eveniment de 
■Ia 9 martie. Atrăgind la start 
numeroși tineri și alți oameni ai 
muncii, întrecerile sportive sînt 
un important mijloc de fortifica
re a organismului și de întărire 
a sănătății. Deși ne aflăm în pli
nă iarnă, multe dintre manifestări 
se desfășoară in aer liber. lată 
eîtcva relatări ale corespondenți
lor noștri i

• La Institutul pedagogic și la 
l.M.F. Tg. Mureș s-au organizat 
mai multe întreceri sportive de 
masă studențești, manifestări do
tate cu „Cupa 9 Martie“. La în
trecerile de schi (probe alpine, sla
lom și coborire) au fost prezenți a- 
proape 100 de tineri.

Paralel, în sălile de sport ale 
celor două institute de învățămint 

„CUPA FEDERAȚIEI44 LA HOCHEI

CEHOSLOVACIA TINEBET 
A ÎNVINS POLONIA B 

DUPĂ UN JOC SPECTACULOS
i1 „Cupa federației" la ho
chei, ediția 1975, a debutat 
ieri în Capitală cu meciul 

; Cehoslovacia (tineret) — 
•Polonia B. Desfășurînd un 
■joc foarte spectaculos, ra- 
;pid, într-o continuă mișca- 
*re, cu combinații precise, 
tinerii hocheiști cehoslovaci 

‘(clasați recent pe locul III 
-8a C.M. din Canada) au re- 
pjpurtat o victorie clară cu 
I scorul de 6—0 (3—0, 1—0, 

2—0); Au marcat : Orszag 
(min. 4 și min. 49), Caldr 
(min. 16), Schejhal (min.20), 
Hanca (min. 33) și Prazak 
(min. 41). Au condus O. 
Barbu și Gh. Mureșanu 
(România).

au avut loc concursuri de mini- 
fotbal și atletism, la startul cărora 
s-au prezentat 12 și, respectiv, 18 
echipe. La întrecerile de natație, 
handbal, șah și tenis de masă s-au 
prezentat, de asemenea, aproape 
200 de studenți.

C. ALBU — coresp,.
• C.J.E.F.S. Neamț, în colabo

rare cu Consiliul județean al sin
dicatelor, Inspectoratul școlar jude
țean și redacția ziarului „Ceah
lăul" au organizat o competiție de 
schi dotată cu „Cupa alegătorului", 
întrecerile au avut loc în stațiunea 
Lacul Roșu, pe pîrtia de sub mun
tele Suhard, la start aliniindu-se 
peste 150 de tineri din localitățile 
Piatra Neamț, Tg. Neamț, Borca, 
Pipirig, Hangu, Dămuc, Bicaz-Chei 
și Ceahlău.

Printre cei mai buni concurenți 
au fost Gianina Popescu, Rudolf 

în programul zilei de 
astăzi i de la ora 16,00 Ceho
slovacia (tineret) — Elveția 
și de la ora 18,30 România 
— Polonia B. Miercuri, de 
la ora 16 vor avea loc par
tidele S.K.A. Sverdlovsk 
(din clasa A Liga I a cam- 
oionatului sovietic) — El
veția și Cehoslovacia (tine
ret)—România.

★
în cursul zilei de ieri, 

echipa de juniori a Româ
niei s-a deplasat în Polo
nia pentru două meciuri ce 
le va susține în compania 
reprezentativei similare de 
hochei a țării gazdă. (R. 
VIL.)

Hocheiștii cehoslovaci în atac. Fază din me
ciul inaugural, dintre echipele Cehoslovaciei 
(tineret) și Poloniei (B) Foto : V. BAGEAC

Schmidt, Florian Gruiță (Piatra 
Neamț), Elena Stan (Tg. Neamț), 
Ionel Chindea (Dămuc), Dumitru 
Creangă (Pipirig), Toader Tepeș 
(Bicaz-Chei) — care au eiștigat 
probele alpine și de fond.

prof. Radu TOMA — coresp.
• în cinstea alegerilor de la 9 

martie, în stațiunea balneară &lă- 
nești, clubul întreprinderii balneo
climaterice organizează competiții 
de șah și de tenis de masă, do
tate cu cupe.

La competiții participă un nu
măr mare de oameni ai muncii a- 
flați în tratament. Concursurile se 
bucură de o bună organizare și sînt 
urmărite de numeroși spectatori.

Concomitent, clubul întreprin
derii balneoclimaterice Olănești or
ganizează excursii la Curtea de 
Argeș, Porțile de Fier, Sibiu etc.

Pavel ȘODINCĂ — coresp.

Zilele dinaintea startului

TUR DE ORIZONT PRINTRE
DIVIZIONARELE A DE FOTBAL'

înaintea alinierii la star
tul „actului doi" al campionatu
lui de fotbal, start care se va 
da sîmbătă, prin jocul de la 
Iași, dintre Politehnica și Olim- 

1 pia Sațu Mare, pornim la un 
i tur de orizont al formațiilor de 

prima divizie.
, Pentru astăzi, primele „buleti- 
I ne informative" pe care le vom 
i completa; în numerele următoare, 
1 cu altele, din „taberele" necuprin

se în rindurile care urmează...

DINAMO RESIMTE NEVOIA 
IN CA UNUI TEST. Liderul pre
gătește cu maximă atenție derbyul 
de la Reșița. Dinamoviștii se an
trenează astăzi după amiază. Ei 
speră ca la ora antrenamentului 
stoperul G. Sandu, singurul res- 
tanțier al echipei la testul Cooper, 
să fie trecut pe lista absolvenților. 
Miercuri, la prînz, Dinamo plea
că spre Sibiu, unde, în cursul zi
lei de joi, va juca un ultim meci 
de pregătire cu Șoimii. Deși echi- 

, pa a jucat destul de bine în me
ciul cu Voința, în care s-au re
marcat în primul rînd tinerii, 
Dinamo va încerca la Sibiu o 
nouă apăsare pe accelerator. Me
ciul cu Șoimii trebuie să rezol
ve, între altele, dilema Moldovan 
sau Custov și să titularizeze 
doi fundași centrali din cei trei 
internaționali pe care liderul îi 
are la dispoziție.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
CINE Va ÎMBRĂCA TRICOUL 
CU NR. 1 ? Reîntorși, joi seara, 
din lungul lor turneu în Brazi
lia, jucătorii formației-cam- 
pioane au avut trei zile pentru 
refacere. Ieri dimineață, ei s-au 

reunit pentru primul antrenament 
de după turneu. Situația cea mai 
critică, dintre cele 11 posturi, o 
prezintă cel de portar ■ Oprea e 
sigur indisponibil (fractura unui 
deget) ; se fac însă eforturi penȚ 
tru însănătoșirea lui Purcaru. în 
cazul în care el nu va fi restabilit 
pînă duminică, se va face apel la 
Lung. E principala problemă care 
îi preocupă pe antrenorii Cernă- 
ianu și Oțet.

STEAUA RECAUTA DRUMUL. 
Antrenorul Constantin Tcașcă 
a alcătuit un program riguros

(Continuare în pag. 2-3)

BOBER1 ROMÂNI 
PESTE HOTARE
Două grupuri de boberi au ple

cat în Austria și în R. D. Germa
nă pentru a se’pregăti și a parti
cipa la unele concursuri interna
ționale. V. Bunea, M. Secui, M. 
Țupea, I. Popa, Gh. Crăciunescu 
(antrenor I. Panțuru) vor lua par
te — sîmbătă și duminică — la 
concursul preolimpic de la Inns- 
bruck-Igls, iar D. Panaitescu, C, 
Vulpe, E. Bogdap, Gh. Toader, H. 
Ilie.șu, B. Zabet, D. Pascu (antre
nor D. Focșeneanu) se vor antre
na la Oberhof. Tot aici se află, 
pentru antrenamente, lotul de sa
nie alcătuit din N. Stavarache, V. 
Paiescu, P. Săndulescu, I. Gales- 
cu, Gh Dumitrescu, N. Nieolae. 
(antrenor C. lovan).



In SPIRITUL DOCUMENTELOR ANGAJARE 
CONFERINȚEI PE TARĂ SARCINILOR■A MIȘCĂRII SPORTIVE

Cu fiecare zi care trece, prețioasele idei ți 
NICOLAE CEAUȘESCU participanților la Conferința 
ror unităților sportive, noi acțiuni practice, eficiente. 
numărul de astăzi, publicăm, —*!-------- —i-.x-i

ale celorlalți factori
numărul 
sportive,

in continuare, relatâri 
cu atribuții in acest

CEA MAI FRUMOASĂ BAZĂ ȘCOLARĂ
pe care tovarășul 

CEAUȘESCU l-a adre-
Mesajul 

NICOLAE 
sat Conferinței pe țară a mișcă
rii noastre sportive a avut un e- 
fect deosebit de stimulator și pen
tru colectivul școlii noastre. Una 
dintre direcțiile Mesajului se re
feră la necesitatea folosirii și lăr
girii continue a bazei materiale a 
activității sportive. Un obiectiv pe 
care și noi ni l-am propus să-l 
realizăm încă în acest an de în- 
vățămînt.

Școala este beneficiara unui 
spațiu larg pe care elevii prac
tică exercițiile fizice în cadrul o- 
relor de clasă sau de activități 
educative. Acest spațiu se află a- 
cum în curs de transformare în- 
tr-o frumoasă bază sportiva, mai 
precis într-un microcomplex pen
tru jocuri de baschet, handbal, 
tenis șl volei. Anul trecut, într-o 
primă etapă s-a lucrat la funda
ție, pe o platformă înălțată cu 
doi metri, și la împrejmuirea 
viitoarei baze sportive cu plasă 
din sîrmă. în primăvară, în etapa 
a doua, va fi turnat asfaltul și 
finisată întreaga lucrare. Inaugu
rarea el, în prima decadă a lunii 
iunie. Nădăjduim să fie cea mal 
frumoasă bază sportivă din județ.

puternică In Îndeplinirea
A

încredințate de partid
îndemnuri cuprinse în Mesajul adresat de tovarășul 
pe țară a mișcării sportive determină, la nivelul tutu- 

pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid. In 
din preocupările actuale ale organelor și organizațiilor 

domeniu.

DIN JUDEȚ
amprenta munciiTotul poartă 

patriotice a celor peste 1 000 de 
elevi al școlii, a comitetului de 
părinți (președinte, Anton Man- 
ciu, contabil, Petru Hogea) și a 
cadrelor didactice de specialitate 
(Mihai Purice, Valeriu Baraboi și 
Constantin Topîrjan), în dorința 
unanimă ca școala să obțină re
zultate bune nu numai în sportul

luptelor (la greco-romane am a- 
vut anul trecut doi elevi clasați 
pe locul 2 la campionatele repu
blicane ale juniorilor), ci și la 
jocuri sportive. începutul l-au și 
făcut voleibaliștii, cei mai buni 
activînd în prezent sub culorile 
școlii sportive din localitate. A- 
cum este rîndul baschetbaliștilor 
șl handbaliștilor...
Prof. ing. DIONISIE PlNZARU 

directorul Grupului școlar profe
sional și tehnic din Suceava

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA: ÎNTREAGA STUDENTIME

SA PRACTICE
produs de 

■ tovarășul 
Confe- 

sportive 
de spe- 
și spor- 
îndrep-

Puternicul ecou | 
Mesajul adresat de 
N1COLAE CEAUȘESCU 
rinței pe țară a mișcării 
reprezintă pentru cadrele 
cialitate, pentru activiștii 
tivii din județul Timiș un 
tar și un stimulent de mare preț. 
Chiar din primele zile după Con
ferință, obiectivele sportului din 
județul nostru au fost reanalizate, 
îndeosebi cele care vizează con
tribuția județului Timiș 
marea sportivilor români 
Internațional.

la afir- 
pe plan

SPORTUL I

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE FOND

SPERANȚELE SCHIULUI AU DEMONSTRAT
Timp de două zile, pe pîrtiile 

de pe Dealul Negru, din apropie
rea orașului Vatra Dornei, pe o 
zăpadă și o vreme excelente, s-au 
disputat campionatele republicane 
de schi-fond pentru juniori și ju
nioare. Pe măsura condițiilor cli
materice și organizatorice ,au fost 
și întrecerile propriu-zise, la care 
au fost prezenți 146 sportivi din 
18 cluburi, asociații, școli sportive 
etc. Disputele au fost extrem de 
interesante, iar cursa juniorilor 
mici de-a dreptul dramatică : titlul

a fost atribuit La doi sportivi care 
au terminat traseul în același 
timp, urmați de alți patru schiori 
Ia interval de cîteva secunde. An
trenorul federal Constantin Tiron, 
prezent la întreceri, a spus l „Ti
nerii fondiști au demonstrat reale 
calități. Antrenorilor nu le ră- 
mîne decît de a cizela și pregăti 
cît mai atent talentele autentice 
prezente aci, la Vatra Dornei. 
Realizarea acestui deziderat va 
scoate schiul românesc do fond 
din impasul în care se află de

mai multi 
părere co 
cialiștilor 
tradusă îi 
mai scurt 
CE : 10 k 
Pelin (St

I. Tamaș 
C. Terciu 
se (L.E.S.) 
roșu) 37.0 
1. Vilma 
20:25, 2.
Bv.) 21:36

C.S.M. IAȘI: GRIJĂ PENTRU DEPISTAREA TALENTELOR TINERE

Tradiții In sportul de masă

CUPA DRUMARILOR** LA CEA DE A... 24-a EDIȚIE!

Revenind de la lucrările Confe
rinței, am dezbătut în conducerea 
clubului nostru căile și mijloacele 
pentru a îndeplini cu succes va
loroasele indicații prevăzute în 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat participanți- 
lor la Conferința pe țară a miș
cării sportive. Considerăm că clu
bul nostru poate contribui mai 
mult la afirmarea sportului româ
nesc pe plan internațional, mai 
ales că loturile clubului sînt for
mate, în majoritate, din sportivi 
tineri, de perspectivă.
noastre (atletism, călărie, lupte și 
scrimă) pot da mai mult echipelor 
reprezentative, ele trebuie să aibă 
o pondere mai mare în activitatea

Secțiile

de performanță. Tinerii noștri spor
tivi Virgil Iurescu (atletism), Gio- 
conda Pînzaru (călărie). Constan
tin Albu, Adrian Neagu (lupte) și 
Mihai Michire (scrimă) se vor 
pregăti cu mai multă ardoare, 
neprecupețind nici un efort pen
tru a se număra printre sportivii 
fruntași, nu numai ai municipiului 
Iași, ci și al țării. Vom munci fără 
preget, în spiritul Mesajului, în 
toate domeniile, dar mai ales în 
privința depistării de noi elemen
te tinere de certă valoare. Atră- 
gind mal mulți tineri la sport, vom 
avea, în perspectivă, mai mulți 
performeri.

Constantin HERMAN 
președintele C.S.M. Iași

într-o discuție avută cu tov. 
conferențiar universitar Petre 
Stanciu, rectorul Universității și 
președinte al puternicului club 
studențesc din orașul de pe Bega, 
am aflat că a fost elaborat un 
plan de măsuri care să asigure 
realizarea obiectivelor propuse. 
Interlocutorul nostru ne-a spus i 
„Mișcarea sportivă studențească 
din Timișoara se bucură de tra
diție și avem obligația unei afir
mări care să contribuie mai con
sistent la reprezentarea sportului 
românesc. în acest sens, condu
cerea clubului Universitatea Timi
șoara și-a propus să pregătească 
mai mulți sportivi susceptibili de 
selecționare în loturile naționale, 
iar echipele noastre divizionare, 
îndeosebi, cele de handbal fete, 
rugby și pentatlon, să vizeze cu
cerirea titlurilor de campioni ai 
țării și participarea cu succes în 
competițiile continentale. Un punct 
de mare responsabilitate pentru 
un club universitar îl constituie 
antrenarea tuturor studenților în 
activitatea sportivă de masă. A- 
cestuia i se va crea o bază ma
terială corespunzătoare pentru ca 
intre vorbe și fapte să nu fie 
nici o distanță Vom căuta, așa 
cum ni se indică în Mesaj, să a- 
tragem întreaga studențime în 
practicarea exercițiilor fizice și a 
sportului".

Splendidă, fără nici un fel de 
rezerve, această „Cupă a drumari- 
lor“ desfășurată, între 20 și 22 
februarie, la Predeal. Ajunsă la 
cea de a 24-a ediție a sa, tradi
ționala întrecere, inițiată în ideea 
popularizării schiului, a menține
rii și întăririi sănătății proiectan- 
ților bucureșteni, a familiilor lor, 
a constituit și de astă dată un 
succes (merite speciale revin, fără 
îndoială, organizatorului i A. S. 
Proiectantul).

La start s-au 
echipe din 25 
ale institutelor 
bucureștene — 
A.N.A., ----------
total 470 
cord față 
Ceea ce 
competiția se bucură în prezent 
de atîta popularitate îneît schiorii 
din institutele bucureștene nu 
concep să lipsească de la startul 
ei, mulți dintre ei înscriind 
concurs... soția sau copilul, 
chiar pe ambii. Așa se explică de 
altfel și organizarea unei între
ceri pentru copii (pe două cate
gorii de vîrstă). După 3 zile de 
concurs, seara, cu prilejul unei 
frumoase și originale festivități, 
primii trei clasați au primit me
dalii și diplome. în acest an, cîș- 
tigători au fost i Ștefania Atana-

prezentat 32 de 
asociații sportive 

de proiectare 
I.S.P.H., I.P.T. - 

I.S.P.I.F. ș.a. — în 
sportivi, număr re

de edițiile anterioare, 
apare firesc, întrucît

1 
siu (A. S. Alfa), Romeo Nedelcu 
(Proiectantul) — la slalom spe
cial, Ștefania Atanasiu, Ion Gre- 
cu (I.P.U.C.) — la slalom uriaș ; 
Rodica Ștefan (I.C.P.I.L.A.) șl 
Gyorgy Fazekaș (I.P.A.) — la 
începători ; Crina Vasilescu (sub 
7 ani) și Cristian Liță (pînă la 12 
ani) — la copii. Iată și echipele 
clasate pe primele trei locuri i 
1. I.P.U.C.; 2. I.P.A.; 3. Proiec
tantul.

Felicitînd încă o dată pe orga
nizatori pentru reușita acestei e- 
diții, dorim să amintim numele 
cîtorva dintre cei care de 
mulți ani muncesc cu entuziasm 
pentru organizarea acestei com
petiții 1 Mircea Gheorghiu (iniția
torul 
Liviu 
cu și

kely (C. 
Marcela 
Nicoleta
5 km ji 
Bejenaru 
lung) și 
18:29, 3.

Petre ARCAN, coresp. județean

în 
ba

• A încetat din viața Teofil Pascu 
(nea Pitica). Născut în anul 1896, Teoiil 
Pascu a fost un inimos și neobosit prac
ticant și animator al schiului românesc. 
Pentru activitatea sa prodigioasă, Iul 
Teofil Pascu i s-a decernat, recent, Diplo
ma de onoare a C.N.E.F.S, înhumarea va 
avea loc miercuri 25 februarie, Io ora 13, 
la cimitirul din Sinaia.

TURNEUL PE CATEGORII
LA LUPTE GRECO-ROMANE

PITEȘTI, 24 (prin telefon).
Luni, în Sala sporturilor din lo- 

- calitate au continuat confruntă
rile turneului individual pe cate
gorii, din cadrul seriei a II-a a 
Diviziei de lupte greco-romane. 
întrecerile au fost din nou, ca și 
în prima zi, interesante 
disputate, lucru firesc, 
în seria a II-a activează 
buni luptători. Treptat, 
situația clasamentelor celor 10 ca
tegorii de greutate începe să se 
clarifice. De pildă, în momentul 
cînd transmitem, la cat. 48 kg 
pentru locurile fruntașe candidea
ză C. Alexandru (Steaua) cu 0 p 
penalizare, Gh. Viman (C. S; Pi
tești) și I. Coteanu (Rapid Buc.), 
care deși au fost învinși de cam
pionul continentului se mențin 
bine în concurs. La 52 kg, cam
pionul olimpic Gheorghe Ber- 
ceanu și-a întrecut principalii ad
versari (A. Tănase — Dinamo și 
C. Bădăian — C. S. Pitești) și 
concurează cu șanse evidente pen
tru primul loc, deși evoluează a- 
cum la o categorie superioară. A- 
cestui fapt i se datorează și „emo
ția" prin care a trecut Berceanu 
în meciul cu Bădăian cînd, la 
sfîrșitul reprizei a doua, a fost

și viu 
deoarece 
cei mai 
treptat,

condus. M. Boțilă (C. S. Pitești) 
domină cu autoritate întrecerile 
cat. 57 kg, în cadrul căreia a e- 
voluat și fostul campion al lumii, 
N. Gingă, retras- din 
în urma unei accidentări. 
(Dinamo), I. Dulică (C. S. 
și I. Gheorghe (Rapid), 
mai bună situație pe foile 
curs ale categoriei 62 kg. 
că disputa dintre dinamovist 
piteștean va decide învingătorul. 
C. Vîrtosu (Dinamo) și St. Coleaș- 
că (Steaua) domină categoria de 
68 kg., iar A. I’opa (Dinamo), du
pă victoria asupra lui E. Hupcă 
(Metalul Buc.) are toate șansele 
la primul loc la 74 kg. Meciurile 
dintre V. Prențiu (Steaua) — I. 
Enache (Dinamo) și St. Olteanu 
(Progresul Buc.) — N. Neguț 
(Steaua) vor hotărî învingătorii de 
la cat. 82 și, respectiv, 90 kg. Un 
meci așteptat cu viu interes este 
cel dintre campionul olimpic, 
N. Marținescu (Dinamo) și Z. Szi- 
lak (Steaua) la 100 kg. La 
V. Dolipschi (Dinamo) are 
șansele să-1 depășească pe 
Frujină (C. S. Pitești) și să 
pe locul I.

competiție
I. Păun 
Pitești) 
au cea 
de con- 
Credem 

ȘÎ

grea. 
toate

Al. 
ocu-

Mihai TRANCA

cupei în urmă cu 24 ani), 
Cutcutache, Hie Chirițes- 
Coriolan Grozescu.

Modesto FERRARINI

(L.E.S.) 18 
18:46, 6. D 
3 km jun 
gusis (Br. 
Ceposu ( 
Truță (L. 
Gârbacea 
Blotocea 
Gabriela 
Dornei) 1 
juniori n 
1 h 21:35, 
L.E.S. Pri 
juniori n 
56:12, 2.
3. Brașov 
oare : 1. 
Brașovia

Mihai

LUPTA STRINSA W „
AL

După un start foarte 
runda a 4-a a constituit 
„moment de acalmie" al „Turneu
lui maeștrilor". Cinci din cele șap
te partide au fost remize, destul 
de scurte și destul de incolore. 
Poate, pentru că s-a jucat dumi
nică după-amiază și majoritatea 
concurenților erau grăbiți să nu 
scape filmul de la televizor... E- 
galitatea a fost, așadar, consemna
tă în întîlnir'ile Ghițescu — Pa
vlov, Șubă — Griinberg, Stoica — 
Voiculescu, Szabo — Botez și 
Neamțn — Ilijin. în partidele în
trerupte, Ghindă are un pion în

animat, 
primul

plus la 
și comp 
taj deci

erată relu 
nate. O 1 
sântă s-a 
jucau Sto 
nai de tui 
culori dif

LA ÎNCHEIEREA PRIMULUI
ROMÂNIEICIRCUIT DE TENIS AL

sit resurs< 
prima vec 
pătul une 
cută în 
I-a învins 
cfnd cu o 
un avanti 
întîlnirea 
partida în 
rupere ar 
pe lingă 
însă, prin.

DE : 1—2.

RTCORDURI DL JUNIORI Șl
Pe pista naturală din Miercurea 

Ciuc s-au desfășurat întrecerile 
„Cupei F.R.P.", deschisă juniori
lor mici și copiilor. învingătorii i 
■junioare — 500 m, 1 500 m, 1000 
m și 3 000 m — Agnes Rusz (Șc. 
sp. M. Ciuc) 53,4, 2:51,9, ' “ ' '
respectiv, 5:57,6 ; juniori 
1 500 m și 1 000 m — 
(Agronomia 
nou record (v.r.
respectiv, 1:35,0, 3 000 m C. Mun- 
teanu (Șc. sp. M. Ciuc) 5:30,2. în 
probele rezervate copiilor s-au 
obținut următoarele recorduri : 
100 m și 200 m — Ibolia Szat- 
mari (Mureșul Tg. Mureș) 12,6 și 
23,5 (v.r. 12,7 și, respectiv, 24,3) ; 
1 000 m — Eva Molnar (Șc. sp. 
M. Ciuc) 1:53,8 (v.r. 1:53,9).

• La Zakopane, cîțiva dintre 
M. Ciuc, 
de aler- 

5 - — - —, Ungaria,
R.D.G. și Cehoslovacia, au obți
nut rezultate meritorii : 1 500 m

COPII LA PATINAJ VITEZĂ

Săptămîna trecută au luat sfîrșit 
întrecerile primului Circuit de te
nis al României, suită de turnee de 
sală, cu participarea majorității ju
cătorilor noștri fruntași. De la în
ceput trebuie subliniat faptul că ne 
aflăm în fața unei inițiative preți
oase a Federației de tenis, care 
vine astfel în întimpinarea unor do
leanțe exprimate mai demult — și 
în coloanele ziarului nostru — pri
vind instituirea unor competiții 
menite să popularizeze această dis
ciplină sportivă în toate regiunile 
tării.

Prima ediție a Circuitului de te
nis se încheie sub semnul succesu
lui. La cele șapte turnee — Brăila, 
Galați, Iași, Cluj-Napoca. Timișoa- 
ră7 Hunedoara, Pitești — spectato
rii au venit în număr mare, urmă
rind cu deosebit interes jocurile. 
Poate că acea cifră totală de 25 0000 
de spectatori prezenți în tribune ar 
fi fost depășită chiar, dacă organele 
sportive locale se îngrijeau mai 
bine de anunțarea din vreme a tur
neelor.

Nu numai pe plan propagandistic 
competiția aceasta trebuie privită 
ca o experiență reușită. Stimulul 
unor turnee în serie, cu participa
re puternică, a avut un efect bine
făcător asupra jucătorilor. I-am vă
zut la lucru, în frumoasa sală ti-

mișoreană și jocul lor s-a 
de o bună factură. Lovituri 
viteză de reacție sporită, în 
țiile tenisului pe parchet — 
ale unui nivel de pregătire 
care.

Pe primul loc în clasamentul 
neral al jucătorilor români se 
tuează Dumitru Hărădău, cu 
turneu cîștigat (Hunedoara) și

arătat 
rapide, 
condi- 
semne 
in ur-

CLASAMENT FINAL

gc- 
si- 
un 

trei

1. D. Hărădău 19 p ; 2. Tr.
Marcu 30 p ; 3. T. Ovici 39 p : 
4. V. Sotiriu 46 p ; 5. M. Tăbă
raș 52 p : 6. S. Mureșan 60 p ; 7. 
I. Sântei 64 p ; 8. M. Rusu 72 p.I. Sântei 64 p ; 8. M.

finale (Brăila, Galați, 
fost cel mai constant 
Dar merite au desigur 
clasați, în special Traian Marcu, 
cu două victorii (Brăila și Pitești). 
Toma Ovici, victorios la Timișoara, 
a evoluat oarecum sub posibilitățile 
sale cunoscute, inconstant. Rămîne, 
totuși, un jucător cu înalt poten
țial tehnic. Să mai amintim ascen
siunea _ tînărului Mihai Tăbăraș, 
prezent în fazele superioare ale în
trecerilor, atît la dublu cît șl 
simplu,

Iași). El a 
în evoluții, 

și următorii

La

1:47,4 și,
— 500 m, 

Gh. Pârv 
Cluj-Napoca) 44,8, 

45,3),' 2:32,8 și,

patinatorii de la S.C. 
care au evoluat alături 
gători din Polonia,

nut rezultate meritorii’:

— 1. I. Laszek (Pol.) 2:20,79... 3. 
Ii. Lazar 2:23,24, record la ju
niori mari (v.r. 2:29,7); 3 000 m
— 1. W. J6rg (R.D.G.) 5:00,3... 3. 
L. Lazar 5:06,6, record la juniori 
mici (v.r. 5:18,3). în cadrul unui 
alt concurs, la care au participat 
numai viteziști români șl polo
nezi, Andrei Okoș a cîștigat pro
bele de 500 m și 1 000 m cu 43,8 
și, respectiv, 1.32,6. (V. PAȘCA
NII — coresp).

„INDOOR" ÎN 1975-76
avut loc la Budapesta, s-a 
programarea anuală a unul 
internațional de tenis cuprin- 
turneele organizate de fede-

Budapesta, Plsen, Brno, Varșovia 
Moscova. încheierea Circuitului, 
28 februarie 1976.

și 
la

Evident, au fost și motive de in
satisfacție. Uneori, disciplina jucă
torilor a lăsat de dorit și am văzut 
astfel — în finala de la Timișoara 
— doi jucători „abandonînd" pe 
rînd partida, pentru a încheia to
tuși sub semnul nervilor abia stă- 
pîniți. Ne-am referit la T. Ovici 
și Tr. Marcu. Inconstanța unora 
dintre jucători poate 
secința deficiențelor 
natură.

Am fi dorit o mai__,________
pare a rachetelor consacrate. în 
primul rînd, a celor autohtone. 
Dacă obligațiile internaționale ale 
primilor noștri jucători — Ilie Năs- 
tase și Ion Tiriac — îi împiedică 
să ia parte la o suită de turnee în 
țară, ei puteau să-și rezerve totuși 
date din program și pentru unul 
sau două dintre acestea. De aseme
nea, prea puțini oaspeți de peste 
hotare. Deficiență care va fi reme
diată la viitoarea ediție, așa cum 
sîntem informați. Dar și acum, am 
avut prilejul să urmărim cîteva 
rachete bune, ca maghiarul Peter 
Szoke și campionul R. D. Germane, 
Th. Emmrich, cîștigător a trei tur
nee.

în sfîrșit, o mai atentă programa
re a competițiilor „indoor" ne-ar 
fi scutit de suprapuneri nedorite, 
cum au fost acelea de săptămîna 
trecută, cînd la București se dispu
ta concursul republican de sală, 
fără cei mai buni seniori, care ju
cau la Pitești, 
niorilor din 
participant! la

cu 2Yi p, ' 
2 p., 9—1 
l*/i p., 11
Griinberg 
(V. CH.).

fi și 
de

largă

ea con- 
aceaslă

partlcl-

ca și in absența ju- 
lotul reprezentativ, 
„Cupa Ausonla".

Radu VOIA

RESTAN
L

Sala Con 
ră, meclu, 
struct-ui,. 
a ca cin 
de baschet] 
scorul de J 
formației 1

CE I 
UN CIȘT 

DE JO

MAI MULTE TURNEE
In cadrul unei consfătuiri de lucru 

care a 
hotărît 
Circuit 
zînd și
rația noastră de specialitate. Startul 
se va da la Sofia, la 14 decembrie, 
continuînd la București (21—27 de
cembrie), Galați, Brașov, Timișoara 
(sau Cluj-Napoca), Beretyujfala,

CIȘTIGATORII CONCURSULUI REPUBLICAN DE SALA

BAREMURILE PENTRU C.E.-DE ATLETISM IN SALĂ
PARIS, 24 (Agerpres). Asociația e- 

uropeană de atletism a stabilit ha
remurile de participare la campiona
tele europene pe teren 
gramate în zilele de 8 
Katowice, în Polonia, 
remurllor (care pot fi 
cronometraje de mină)

acoperit, pro- 
șl 9 martie la 

Tabelul ba- 
stabilite prin 
este următo-

rul : masculin : 6”6/10 la 60 m plat ; 
6”l/10 la 60 yarzi plat ; 5”6/10 la 50 
m plat ; 7”9,'1O la 60 m garduri ;
7”3/10 la 60 yarzi garduri ; 6”7/10 la 
50 m garduri ; feminin : 7”4/10 la 60 
m plat : 6”8/10 la 60 yarzi plat ;
6”2'10 la 58 m plat; 8”4'10 la 60 m 
garduri și 7”8/10 ia 60 yarzi garduri.

Duminică seara s-au desfășurat 
ultimele meciuri ale concursului 
republican de sală, organizat 
timp de o săptămînă în Capitală.

Două dintre cele patru titluri 
puse în joc au fost cîștigate de 
reprezentanții clubului bucureștean 
„Tot înainte" (merită felicitări 
conducătorii tehnici ai aceste pe
piniere de tenis, antrenorii T. Bă- 
din și E. Modiano) : la juniori, 
E. Pană și-a adjudecat cu 6—2, 
6—4 întîlnirea finală cu R. Oprea- 
nu (T.C.B.), iar Lucia Romanov a 
întrecut-o cu 7—6, 6—1 pe Do
rina Brăștin (U. T. Arad).

La seniori, finala a avut loc în-

ai asociației 
A.

tenismani
Cuprom Baia Mare :
A. Viziru. A cîștigat 
6—0, 7—6, după un meci 
atît învingătorul cît și 

au realizat un tenis a- 
întrecerea senioarelor a 

reprezentantei clubului 
Valeria Balaj. Ea a în- 
cu 6—4, 6—4 în finală pe 
Nunweiller (Dinamo Bra-

tre doi 
sportive 
Siito și 
Siito cu 
în care 
învinsul 
tractiv. 
revenit 
Steaua, 
trecut-o 
Mariana
șov). Valeria Balaj cîștigă, astfel, 
al doilea concurs pe teren acope
rit, primul fiind cel dotat cu 
„Cupa Steaua" (7—6, 7—6 cu Elena 
Trifu, în finală).

...Pârtiei d 
cîștlgătoare 
duplicatele] 
Loto-Prond 
mătoarele 1

La Pronl 
ziu sîmbăt 
de reședinl 
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La Lotol 
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luni la ori 

importJ 
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’AȚI
fel, această 
uturor spe- 
ă ea va fi 
m timp cît 
PE TEHNI- 
ri : 1. loan 
B5:24, 2. I. 
u) 35:42, 3. 
) 35:55, 4.
5. I. Moi- 

[ln (Steagul 
pare mari : 
Lamo Bv.) 
I (Tractorul 
Lely (C. S. 
«liana Sze- 
I), 21:50, 5. 
I) 22:07, 6. 
Is.) 22:27 ; 
1—2. Vasilc 
Li Cîmpu- 
Ică (L.E.S.). 
L (C. s. 
I Gârbacca 
I (Brasovia) 
L.șu) 13:49 ; 
lElena Lo- 
I 2. Elena
■ 3. Maria 
I Mimișor
■ 5. Ioana 
K 13:15, 6.
■ S. Vatra
■ X 7,5 km 
■gul roșu 
■123:00, 3.
■ 3x5 km 
H. Predeal 
■enl 5&i32, 
H'.m juni-
■ 37:08, 2. 
■rul 40:19.
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Mai sînt, deci, cîteva zile •pînă la startul returului.

Fotbalul reintră in drepturi !
Așadar, vremea metrilor și a secundelor se încheie.

_ începe Fotbalul, care, de mai bine de 100 de ani, e mult 
mat mult decît un centimetru in plus sau o secundă în minus. 
O dovadă ? Una dintr-o mie. lată, de pildă, la Magdeburg, in 

cu 
un

------------- -- —--- — ~ ivi i’iviy ucuui y, 
compania celei mai atletice echipe a Europei, F. C. Argeș, 
cei 10 restanțieri ai săi intr-ale testului Cooper, a obținut 
0—0, din păcate la 500 de zile după Leipzig...

De-a lungul anilor, în fotbalul 
nostru au activiat sportivi care 
s-au afirmat nu numai pe terenul 
de sport ci și în viața de toate 
zilele, realizîndu-se pe deplin ca 
cetățeni respectați ți apreciați. 
Vom aminti doar pe inginerii Pe
tre Cojereanu și Paul Marcu, azi 
apreciate cadre universitare, me
dicul Traian Georgescu, inginerii 
Andrei Rădulescu șl Mircea Dri
dea, profesorul de matematici Oc
tavian Brinzei etc. Toți acești 
sportivi de performanță au fost 
și exemple în conduita pe gazon, 
animați mereu de gindul de a se 
autodepăși, de a se dărui cu trup 
și suflet sportului pe care l-au 
practicat. Convins fiind că talen
tul, chiar de excepție, nu este su
ficient în afirmarea deplină, spor
tivul de performanță trebuie să 
militeze pentru o atmosferă de 
muncă temeinică, îndîrjită, con
știincioasă, de seriozitate, de mo
bilizare cu înaltă responsabilitate 
și exigență.

Se cuvine a fi din nou preci
zate aceste imperative pentru că 
azi, în ciuda unor rezultate mai 
bune, dar izolate, în fotbalul nostru 
de performanță EXISTA O SLABA 
EXIGENȚA FAȚA DE MODUL 
DE PREGĂTIRE. Aceasta se ma
nifestă atît din partea conduceri-

lor cluburilor și secțiilor de fot
bal, cit și din partea unor antre
nori și, mai ales, SPORTIVI. Mulți 
fotbaliști, chiar din primul eșa
lon, Divizia A, din rîndurile că
rora se selecționează cei care tre
buie să reprezinte culorile țării 
în confruntările internaționale, se 
mulțumesc cu puțin, se limitează 
Ia bagajul atît de sărac cu care 
vin, de regulă, din categoriile in
ferioare sau din echipele de ju
niori. Foarte mulți jucători se 
străduiesc cu adevărat pînă promo
vează într-o echipă de Divizia A, 
după care încep să evite efortul, 
antrenamentele de mare intensi
tate, singurele posibilități de a 
dobîndi un bogat bagaj de cunoș
tințe tehnico-tactive și un ridicat 
potențial fizic. Aceasta este și 
explicația unor eșecuri suferite de 
jucătorii noștri în cupele europe
ne, adevăratele teste ale nivelului 
fotbalului practicat, așa se expli
că dispariția de pe scena fotbalu
lui nostru de performanță a unor 
jucători de la care se aștepta a- 
firmarea. De-a lungul anilor, am 
avut destule asemenea cazuri de 
neîmplinirl. Cîteva nume sînt su
ficiente i Raab, Țițeica, Petca, De- 
heleanu , Radu Ionescu, Ciurea, 
Bucaru, Cojocaru (Brăila), Bărbu- 
lescu (Tîrgoviște), Șumulanschi,

ROLUL DE EDUCATOR 
AL ARBITRULUI

Sîmbătă 
arbitri ai 
reunit la 
reuniunea 
campionatului și ea a fost privi
tă cu toată grija și atenția de fo
rurile conducătoare, fiind marcată 
de prezența factorilor de răspun
dere din C.N.E.F.S. și F.R.F. I-am 
revăzut, în plină formă, demon
strată elocvent de cifrele testelor 
prevăzute în dispozițiile F.I.F.A., 
atît pe „cavalerii fluierului" care 
și-au cîștigat o bine meritată re
putație cit și pe cei care compun 
grupul „speranțelor". Gheorghe 
Limona, Nicolae Rainea, Mircea 
Rotaru, Constantin Ghiță, Nicolae 
Petriceanu, Otto Anderco, V. To- 
pan, Nicolae Cursaru, Ion Rus, 
Constantin Bărbulescu, Constantin 
Petrea, Constantin Niculescu și 
alții i-ar reprezenta pe primii, Se
ver Drăgulici, Francisc Coloși. 
Romeo Stincan, Ion Chilibar, Mi
hai Moraru etc. pe cei care vin.

Arbitrii au trecut cu calificative 
excelente testele fizice, așa cum 
o mai spuneam. Acum urmează 
însă acele decisive teste pentru 
misiunea lor — jocurile din cam
pionat. în desfășurarea reuniunii, 
acest subiect, ai comportamentu
lui și rolului arbitrului în întreaga 
desfășurare a activității lui, a ocu
pat un loc însemnat. Pe bună 
dreptate. Pentru că, în noul sezon, 
care își deschide activitatea

și duminică cei mai buni 
fotbalului nostru s-au 

București. A avut Ioc 
de dinainte de reluarea

suh
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REPORT CATEGORIA 2 i 6.846 lei.
EXTRAGEREA a B-a : 

B : 10 variante a 7.106 lei 
45,50 a 1.562 lei ; cat. D : 4.uuu,uu 
60 lei ; cat. E : 105 a 200 lei ; cat. 
F : 2.055 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A X 735.801 
lei.

Cîștigul de 50.000 lei de la categoria 
1 Jucat pe o variantă 10% a revenit 
participantului Ursea Simion din 
București, iar cîștigul de 50.000 lei de 
la categoria 2 jucat pe o variantă 
100% a revenit participantei Gliișa 
Lina din București.

Categoria 
; cat. C : 
2.000,40 a

semnul atîtor înnoitoare și crea
toare idei și obiective născute din 
recenta Conferință pe țară a miș
cării sportive, arbitrul are un rol 
esențial. Rolul acesta e nu numai 
de a asigura o regulamentară des
fășurare partidelor. El are dimen
siuni mult mai mari și însemnea
ză și o contribuție de preț la e- 
ducarea sportivului, fie că e vor
ba de un copil care angajează pri
mul său joc la „pitici" fie că e 
vorba chiar de internaționali re- 
putați. Avea multă dreptate arbi
trul Constantin Bărbulescu atunci 
cînd spunea că „de modul cum un 
arbitru știe să se comporte în te
ren și în momentele de dinainte 
sau de după joc, depinde foarto 
mult îndeplinirea misiunii lui. Noi 
trebuie să știm să fim un exemplu 
prin întreaga noastră ținută și. în 
același timp, prin acționarea fer
mă față de incorectitudinile care 
țin nu numai de regulament ci de 
însăși educația sportivului".

„Cavalerii fluierului" încep, prin 
urmare, suita lor de teste dumi
nicale prin obligația de a demon
stra, atît prin comportarea lor 
morală — și aici trebuie să sub
liniem capitolul unor corecte ra
porturi cu cluburile, excluzînd 
orice tentativă, gest sau act care 
ar arunca vreo umbră asupra 
cinstei arbitrului — cît și prin 
dorința de a contribui la elimi
narea atitudinilor, faptelor inco
recte, a needucației. și nesporti- 
vității.

Sezonul de toamnă 1974, soldat 
cu bine din punct de vedere al 
calității arbitrajelor, trebuie nu 
numai confirmat ci și îmbunătă
țit de primăvara 1975 cînd și dele
gările pe plan internațional, așa 
de numeroase în anul trecut, vor 
apare iarăși, solicitînd „cavaleri
lor fluierului" din România repe
tarea frumoaselor prezentări de 
pînă acum. Toate auspiciile există 
pentru ca arbitrajul fotbalistic să 
facă un bun 
an. Primul și 
ei, „cavalerii

Szabados. Toți au fost internațio
nali de juniori. De altfel, echipe
le naționale de juniori, promoți
ile 1971, 1972, 1973 au intrat aproa
pe în grup în Divizia A, dar toți 
componenții lor au căzut, apoi, în 
anonimat. Alții au dispărut total, 
din multiple motive — lipsa u- 
nor calități tehnice corespunză
toare cerințelor moderne, dezin
teres în pregătire, viață nesporti
vă. Așa se face că multe divizio
nare A au loturi destul de res- 
trînse, ca două sau trei cluburi 
să se „bată" pentru un jucător, 
cum a fost cazul Iul Petrescu de 
la Flacăra Morenl, care azi nu dă 
satisfacție nici la Chimia Rm. Vîl- 
cea. Din cauza efectivelor sărace, 
a lipsei de concurență pe posturi, 
din lipsă de interes, de ambiție, 
echipele noastre nu reușesc să ai
bă o comportate constant bună. A 
devenit aproape o regulă, ca după 
un rezultat bun, obținut în fața 
unui adversar., cu firmă, să ur
meze un insucces. Inconstanța ca
racterizează campionatul nostru. 
Cel mai tipic exemplu, Sportul 
studențesc, care se mobilizează în 
partidele cu Dinamo șl Steaua și 
apoi este de nerecunoscut în întîl- 
niri cu adversari de o valoare 
modestă. Este și aceasta o dova
dă a slabului potențial psihic, a 
insuficientei puteri de concentrare.

Fără o activitate asiduă, fără 
miile de ore de antrenament, fără 
conectarea la tensiunea pe care o 
cere astăzi o întîlnire, fără su
tele de mii do repetări, efectuate 
de atitea ori peste „norma" pre
văzută in planurile de lucru ale 
antrenorilor, marii fotbaliști n-ar 
fi atins apogeul în acest frumos 
dar pretențios sport. „Fele, spu
nea în urmă cu cltva timp cele
brul Iui coleg Mauro, căpitan al 
reprezentativei Brazllei la C. M. 
din Chile, în afara talentului ie
șit din comun, este de o modestie, 
ambiție și conștiinciozitate excep
ționale". Și în fotbalul nostru au 
existat exemple de jucători care 
nu s-au considerat niciodată com- 
pleți și s-au pregătit cu intensi
tate. Petschovschi a fost unul 
dintre aceste cazuri. Din păcate, 
asemenea exemple sînt tot mal 
rare în ultimul timp și de aici 
rezultă nivelul nesatistăcător al 
fotbalului nostru. Primii care fug 
de pe teren, cînd se termină an
trenamentul, sînt, de 
cătorii tineri. Prea 
dispuși pentru efortul 
pregătire. Așa se face 
zia A își găsesc locul 
un minim bagaj tehnic, care se re
zumă doar la o anume calitate, in
suficientă însă să rezolve toate 
situațiile fotbalului modern care 
azi, mai mult ca oricînd, nu-i ac
ceptă pe superficiali și comozi.

Constantin ALEXE
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AL REVISTEI ILUSTRATE g
Spicuim din cuprins :

O SUB IMBOLDUL PREȚIOASELOR 
INDICAȚII CUPRINSE IN ...............
ADRESAT DE TOVARĂȘUL 
CEAUȘESCU CONFERINȚEI 
A MIȘCĂRII SPORTIVE.
• MARIA ALEXANDRU - 

na fără virată o „CASA SCRIMEI" - 
faceți cunoștință cu edificiul sportiv 
al „mușchetarilor” a Campioanele 
handbalului românesc — I.E.F.S. și 
STEAUA - CONTINUA CURSA VIC
TORIOASA IN C.C.E. a „UVERTURA" 
LA UN MECI DE HOCHEI - cu apa
ratul de fotografiat In intimitatea 
maeștrilor pucului A ÎNCEPE RETU
RUL I — o veste așteptată cu nerăb-

MESAJUL 
NICOLAE 
PE TARA

campioo*

dara de iubitorii fotbalului © COR
NEL DINU : „La Madrid .trebuie sâ 
ne construim jocul cu gindul la vic
torie" a ION REINHARDT explică 
succesele echipei sale. F.C.M. Reșița 
• IOVÂNESCU — un fotbalist caro 
iese din conul de umbră • Ritualul 
fotbalului englez — cîteva aintre ceie 
mai frumoase imagini din intîlnirile 
colegilor lui Bobby Charlton. • Pen
tru sănătatea și frumusețea dumnea
voastră. a THOENl sau KLAMMER î 
— duelul dintre cei doi ași al pîrtiik-r 
înzăpezite „ Culturism și... frumusețe 
fizică. o SPORT MAGAZIN etc. etc.

Procurați-vă din timp acest intere
sant număr al revistei.

i

Startul returului trebuie sâ dea cît mai curînd răspunsuri pe 
care le așteptăm. (Să recunoaștem că cele aproape 60 de zile 
de pregătire nu prea oferă un fir director care să permită apre
cieri pe marginea justeței antrenamentelor sau a orientării lor).

Ce putem reține, deocamdată, din cele aproape 60 de zile ? 
lată, de pildă, Politehnica Timișoara. O echipă care excelează 

— în general — prin riguroasa ei pregătire fizică. Rezultatul ? 
Un 0—7 în ultimele două meciuri. Iar pe deasupra, impresia unei 
oarecare oboseli de start. E cu putintă ? Primul răspuns va fi dat 
la 2 martie.

lată, de pildă, Universitatea Craiova. A făcut un foarte lung 
turneu, în Brazilia. A renunțat, practic, |a perioada fundamentală 
clasică.
roșu au 
turneele 
Craiova 
fotbalul 
fără să

care le așteptăm. (Să recunoaștem că cele aproape 60 de

Exemplele anterioare ale F. C. Constanței și ale Steagului 
sfîrșit prin a compromite sezonul acestor două echipe după 
intempestive din Japonia și Iran. Va fi oare Universitatea 

în aceeași situație ? Să sperăm că nu, în numele ideii că 
nostru ar face mai mult dacă ar juca în timpul iernii, 
se piardă pe potecile înzăpezite, departe de minge.

Iată, de pildă, Steaua. A început pregătirile într-un tempo 
frenetic. Intre timp, rezultatele au intrat într-o evidentă penumbră. 
Să fie oare această penumbră consecința unei frîne deliberate, 
pentru modelarea formei sportive ? Primul răspuns va fi dat tot 
la 2 martie.

Exemplele care fac din cele aproape 60 de zile mai mult un 
caleidoscop decît un ecran cu idee directoare se pot continua. 
Reinhardt a oscilat între un 0—3 cu Bratislava și un 3—2 cu o 
merituoasă echipă iugoslavă. Și nu e singura oscilație...

Acest caleidoscop stă prea mult doar sub semnul intuiției antre
norilor.

Rolul major al etapei de Ia 2 martie este de a armoniza, 
prin efortul jucătorilor, discrepanțele de pregătire evidente la tot 
pasul. Etapa de debut oferă o mare șansă, mai ales în perspec
tiva echipei naționale. Indiferent de stilul prea personal al antre
norilor care dau majoritatea jucătorilor, cele două derby-uri ale 
zilei de start (F.C.M. Reșița — Dinamo și Steaua — A.S.A. Tg. 
Mureș) sînt încărcate virtualmente cu o energie psihică oricînd 
capabilă să corecteze eforturile sau exagerările.

Fotbalul are, deci, șansa de a-șî impune — prin program — 
un tempo de joc fără prea multe calcule, dincolo de centimetri 
și secunde. Adică, adevăratul său tempo...

loan CHIRILA

I

I
ACTUALITĂȚI

« ORA DE ÎNCEPERE A PARTI
DELOR PRIMEI ETAPE A RETURU
LUI. Federația română de fotbal a 
stabilit ca meciurile din prima etapă 
a returului campionatului Diviziei A 
să înceapă la ora 16.

a MÎINE, PETROLUL PLOIEȘTI — 
F.C. CONSTANȚA. Revanșa meelu-

Mîine, la Sofia : 
BULGARIA — ROMANIA 
(dublu meci de juniori)

Astâzl pleacâ îa Sofia loturile republi
cane de juniori, pentru a susține doua 
meciuri amicale — în compania forma
țiilor similare ale Bulgariei — progra
mate mîine în capitala țârii vecine.

Duminica, selecționata noastrâ de Ju
niori, care se pregătește pentru prelimi
nariile Turneului U.E.F.A., a jucat la Slo* 
bozia (2—2, cu Azotul ; golurile juniori
lor au fost marcate de Câmâtaru și Chî- 
taru). In urma acestui meci de verificare, 
trei dintre titularii echipei ridica semne 
de întrebare. Este vorba de Blsoc, Ene 
și Toader. Nu se știe dacâ ei vor putea 
juca mîine în partida de la Sofia, fiind 
accidentați.

lui Petrolul Ploiești — F. C. Constan
ța se dispută mîine la Ploiești. Par
tida va avea loc pe stadionul Petrolul, 
cu Începere de la ora 15.

• O NOUA EXAMINARE „TEST 
COOPER". Astăzi, de la ora 10. pe 
stadionul Republicii din Capitală, va 
avea loc o reexaminare a aproxima
tiv 80 de Jucători divizionari A care 
nu au îndeplinit normele „testului 
Cooper" la examinarea efectuată în 
cadrul echipelor.

• ASTAZI, pe stadionul pro
gresul. O nouă partidă amicală se 
va desfășura astăzi pe stadionul Pro
gresul din București, între divizio
nara B Progresul și Viitorul Scorni- 
cești. Meciul va începe !a ora 16.

A.S.A. TG. MUREȘ, IN BULGARIA
Echipa A.S. Armata Tg. Mureș, aflatâ 

în turneu în Bulgaria, a susținut o în
tîlnire amicala la Blagoevgrad, în com
pania formației locale Pirin. Fotbaliștii 
bulgari au obținut victoria cu scorul de 
1-0.

J.

ZILELE DINAINTEA STARTULUI
(Urmare din pag. 1)

pentru această săptămînă dinain
tea meciului cu A.S.A. Tg. Mureș ; 
cu scopul de a aduce echipa la 
forța de joc demonstrată, nu de 
mult, după perioada de pregătire 
efectuată Ia munte. Astăzi și joi, 
formația bucureșteană va efectua 
două antrenamente, iar miercuri, 
vineri și sîmbătă, cite unul. Pen
tru miercuri este prevăzut și un 
joc de verificare în compania 
divizionarei B, Autobuzul. Un sin
gur indisponibil, la ora actuală, 
în lotul Stelei ; Smarandache, su
ferind de tendinită.

„POLI" TIMIȘOARA VREA 
SA REVANȘEZE NEAȘTEPTA-

PE MICUL ECRAN
JOI 27 FEBRUARIE, ora 20. 

Handbal : Steaua-Bora: Banja 
Luka în semifinalele ,,Cupei cam
pionilor europeni". Transmisiune 
directa de la Palatul sporturilor și 
culturii.

SiMBATA 1 MARTIE, ora 15,55. 
Fotbal : prima etapâ o returului 
diviziei naționale : Politehnica 
lași — Olimpia Satu Mare (Trans
misiune directâ de la lași). In 
pauza, volei feminin : Rapid — 
Dinamo (rezumat înregistrat de la 
Sala Floreasca).

DUMINICA 2 MARTIE, ora 15. 
Hochei pe gheața : România — 
Elveția. Selecțiuni înregistrate de 
la patinoarul „23 August" ; ora 
15,20 : rugby : Irlanda — Franța 

în turneul celor 5 națiuni (Trans
misiune de la Dublin).

TUL 0—4. Ieri dimineață l-am 
căutat la telefon pe antrenorul 
Ion Ionescu. Discuția noastră nu 
putea ocoli, evident, acel surprin
zător 0—4 de duminică, în compa
nia lui Gornik Zabrze. „Prima ex
plicație este ieșirea echipei noas
tre din formă, ceea ce, de fapt, 
declaram in ziarul de sîmbătă. 
Turneul din Iugoslavia a fost prea 
lung. O altă explicație ar fi _ și 
dereglarea ofensivă a formației, 
prin retragerea lui Bungău ca 
fundaș central, în locul lui Mehe- 
dințu, accidentat. Dacă mai adău
găm și carențele de omogenizare, 
mai exact randamentul psihic re
dus al unor jucători, și jocul ul
tramodern al echipei poloneze, în 
continuă mișcare, cred că putem 
explica, măcar în parte, acest 
nedorit rezultat care sper că a 
fost un simplu accident". Cu gîn- 
dul la reintrarea în formă, „Poli" 
îsi va urma programul de pre
gătire pînă la primul meci cu 
Chimia. Astăzi, sub controlul pre
paratorului fizic 
„restanțieri" la

V. Boiț, trei 
- testul Cooper 

(Voinea, Crîngașu și Arnăutu) vor 
încerca să atingă cei 3.200 de m 
în 12 minute ; 
echipă 
4 x 200 ........-
mul joc de pregătire cu Electro
motor.

miercuri întreaga 
va susține proba de 

iar joi va avea ulti-m,

C.F.R. CLUJ-NAPOCA, FARA 
INDISPONIBILI. întregul lot 
de jucători al echipei clujene este 
valid pentru a aborda partea a 
doua a campionatului. Inclusiv 
Mihai și Lupu, absenți din forma
ția lor o lungă perioadă de timp, 
din cauza unor accidentări mai 
vechi. Ei sînt complet refăcuți,

antrenorii C.F.R.-ului contînd 
mult pe reintrarea lor, cît mai ra
pidă, În formă pentru a prinde 

. echipa. Noutăți În lotul clu
jenilor ? Mijlocașul Moș, ve
nit de la Arieșul Turda, prin ro
cadă cu Sorin Bretan, fundașul 
central Voroneanu și portarul 
Botoș, ambii transferați de la 
Rapid Jibou. La C.F.R. a revenit, 
după cîțiva ani, șl Șoo. în aceas
tă săptămînă premergătoare cam
pionatului,. ceferiștii vor efectua 
zilnic antrenamente, azi și joi cîta 
două. Meciul cu F. C. Galați se 
va juca pe stadionul C.F.R.

F.C.M. REȘIȚA : ILIEȘ
LAR. în această săptămînă, 
norul I. Reinhardt are în 
de pregătire antrenamente zilnice. 
Astăzi și joi sînt programate cite 
două ședințe de Instruire. Mîine, 
reșițenii susțin, pe teren propriu, 
ultimul joc de verificare cu divi
zionara C Metalul Oțelu Roșu. 
Portarul I. Constantin a devenit 
indisponibil suportînd o smulgere 
de ligamente la genunchi care ne
cesită un repaus medical de 20 de 
zile. Terenul se prezintă în condi
ții excelente.

TRANDAFILON, SUB SEMNUL 
ÎNTREBĂRII. U.T.A. atacă ultima 
săptămînă a pregătirilor returu
lui, probabil fără Trandafilon, su
ferind, deplasat de altfel 
rești pentru un control 
complex. După meciul de 
re de duminică, echipa 
luni un program de 
(baie, masaj), iar după amiază a 
fost convocată, în prezența orga
nelor locale, într-o ședință cu 
profli educativ, mobilizator.

Joi d’rfliiteâță, U.T.A. va pleca 
la Deva, urmînd că în după-amia- 
za aceleiași zile să joace un meci- 
test cu Mureșul din localitate. Ple
carea la Petroșani, sîmbătă dimi- 
neță.

TITU- 
antre- 
planul

la Bucu- 
medical 

verifica- 
a avut 
refacere



Cu 17,37 m Valentina Cioltan a realizat un nou record republican de sală. 
Foto : Dragoș NEAGU

SPARTACHIADA DE IARNA
A ARMATELOR PRIETENE

DOUA SEZOANE ATLETICE
SAU UNUL SINGUR?

Oricare ar fi răspunsul, un lucru
mai multă muncă in

se impune categoric• 
pregătire 1

în momentul de față specialiștii 
atletismului din întreaga lume se 
află în fața unei probleme de or
din metodic, foarte controversată, 
care, practic, i-a împărțit în două 
grupe. Unii susțin cu ardoare utili
tatea unui sezon competițional de 
sală, în afara celui în aer liber 
cu implicațiile corespunzătoare : o 
formă sportivă de vîrf în lunile de 
iarnă, capabilă să-i ducă pe atleți 
la obținerea unor performanțe de o 
valoare cit mai ridicată. O altă gru
pă de specialiști susține, dimpotri
vă, că un sezon competițional pe 
terfen acoperit are efecte negative 
asupra rezultatelor în aer liber, că 
solicitările din sală influențează a- 
supra potențialului general al atle- 
ților, că două virfuri de formă în- 
ir-un an nu mai sînt convenabile 
etc. Ideea metodică acreditată de 
„purtătorii de cuvînt" ai acestei 
grupe este aceea de a utiliza con
cursurile de sală exclusiv în 
scopul pregătirii performanțelor 
din vară și, în acest sens, aproape 
că exclud din mijloacele lor de 
acțiune lucrul specific pentru pre
gătirea atleților, a concursurilor.

Deocamdată nu se știe de partea 
cui atîrnă balanța adevărului ! Pes
te Ocean, sezonul competițiilor de 
sală se bucură în continuare de o 
atenție deosebită. La fel se petrec 
lucrurile și în alte părți ale lumii. 
Rezultatele excelente care au fost 
obținute și în această iarnă, sînt în 
acest sens revelatorii. Iată, de pil
dă, cazul recordmanului mondial al 
săritorilor în înălțime, Dwight Sto
nes. în ultimele săptămîni el a ob
ținut o suită impresionantă de re
zultate înalte care a culminat — 
cel puțin pînă la această oră — cu 
un nou record mondial indoor 
(2,28 m). La fel se petrec lucrurile, 
cu fondistul belgian Emil Puttemans 
care într-o cursă pe 10 000 m (!) a 
obținut, la Paris, un rezultat de 
28:12,4. cu semifondistul tanzanian 
Filbert Bayi, recordman mondial pe 
1 500 m, cu cehoslovaca Helena Fi- 
bingenova etc.

De partea cealaltă, foarte mulți 
atleți nu mai folosesc concursurile 
de sală ca pe un scop în sine, ci 
— așa cum am arătat — ca pe un 
mijloc exclusiv de pregătire. Din a- 
ceastă categorie fac parte, din a- 
cest an, și cei mai mulți dintre at- 
leții noștri fruntași. în aceste con
diții s-a desfășurat acum cea de a 
VIII-a ediție a „Cupei de cristal". 
Tocmai de aceea și rezultatele în
registrate au fost Ia un_ nivel mai 
scăzut decît în 
țe au realizat, 
îndeosebi acei 
ideii sezonului 
tate de bază în acest an. Este vor-

primul rind, de Helena Fi-ba, în . 
bingerova, Nikola Hristov, Mihail 
Chiosev, Dorina Cătineanu și încă 
alți cîțiva (Erwin Sebestyen, Ana
toli Piskulin, Mihail Segal, Carol 
Corbu etc.) Au existat însă și per
formeri dintre ceilalți atleți al că
ror obiectiv principal este sezonul 
de vară. Ne vom referi la Valen
tina Cioltan, la săritorii în lungi
me (Ștefan Lăzărescu, Tudorel Va- 
sile. Dumitru Iordache) ale căror 
cifre sînt edificatoare, la săritorii în 
înălțime Constantin Cirstea și Doru 
Oprea (2,05 m).

Vedeta concursului a fost, indis
cutabil, Fibingerova. După ce sîm- 
bătă a obținut 20,49 m (19,82 m — 
D — 19,94 m — 20,49 m — D — 
20,45 m) și a avut, la încălzire, 
două aruncări de peste 21 de me
tri, duminică a fost din nou pre
zentă în sală. Dar nu ca spectatoa
re, ci la... antrenament. Timp de 
mai bine de două ore, într-una din 
nișele sălii, ea a lucrat cu halte
rele, cu o sîrguință deosebită. „Alt
fel nu voi putea arunca peste 22 m, 
cit mi-am propus pentru acest an" 
ne-a declarat această valoroasă 
sportivă. Exemplul ei ar fi bine să 
fie urmat și de către unii dintre 
atleții noștri al căror volum de 
pregătire nu se ridică încă la ni
velul cerințelor internaționale ! Or, 
a devenit „lege", fără un mare vo
lum de muncă performanțele înal
te sînt — practic — inabordabile !

Romeo VILARA

alți ani. Performan- ' 
cum era de așteptat, 
sportivi adepți ai 

de sală ca o activi-

m —

atletism • campionatele de sa
lă ale R.D.G. : 10 km marș — 41:37,0 
(rec. mondial) ; 400 m — Beck 48,44; 
800 m — Stolle 1:48,3 ; 1500
Straub 3:43,0 ; lungime — Daehne
7,61 ; feminin ; înălțime — Rosemarie 
-Witschas-Ackermann 1,93 m ; 60 m 
— Monika Meyer 7,29 m, Ren ate Sle- 
cher 7,37 ; greutate — Marianne 
Adam 20,42 m ; 100 y — Renate Ste- 
cher 10,65 ; lungime — Voelzke 

,m. • Campionatele de sală 
R.F.G. : 200 m — Weisenseel 
(rec. european) ; lungime — Buse 
7,91 : greutate — Schalclen 18,91 m ; 

feminin : înălțime — Ulrike 
tarii t 1,89 m ; 60 m — Annegret 
ter 7,29 ; lungime — Xalter 
m : 400 m — Barth 53,65 ; 800 
Kraus 2:05,61.

HANDBAL • Meciuri amicale 
culine, la Reykjavik : Islanda — 

■Iugoslavia 20—20 (13—11) ! ; la Be-
sanțon, .Franța — Elveția 15—14.

NATAȚIE • Campionatele Austra
liei (la Perth) : 400 m liber (f) — So
nya Gray (S.U.A.) 4:17,09, Jenny
Turral (Australia) 4:17,55 ; 100 m li
ber — Rick AbOtt (S.U.A.) 53,01 ; 800

6,27 
ale 

21,16

X Ill , 
Mey- 
Ricb-

6,36
m —

mas-

LENINGRAD, 24 (prin telefon), 
în Palatul sporturilor „Jubiliar" 
din. localitate a avut loc inaugu
rarea festivă a ediției a 5-a a 
Spartachiadei de iarnă a armate
lor prietene, dedicată celei de a 
30-a aniversări a victoriei împo
triva fascismului. Sînt prezenți 
sportivi din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, R.P. Mongolă, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S., din rîndul cărora se re
marcă numeroși campioni mon
diali și olimpici.

întrecerile vor dura o săptămî- 
nă și se vor disputa la Leningrad 
(hocheiul), Kavgolovo (schiul-fond, 
biatlonul și salturile de la tram
bulină) și la Kirovsk, aproape de 
Murmansk (probele alpine). Spor
tivii români sînt înscriși la „alpi
ne" (Brenci, Văideanu, Manta, 
Stinghe, Bucur și Vulpe), sărituri 
de la trambulină (Biriș, Bîrsan), 
biatlon 10 km, 20 km și 4x7,5 km 
(Voicu, Fontana, Vestea, Dihoi, 
Mîrzea și Cristoloveanu), precum 
și la hochei pe gheață, cu o echi
pă din care lipsesc jucătorii de 
bază aflați în pregătire pentru 
campionatul mondial (ca și colegii 
lor din celelalte selecționate pre-

aici). La turneul de hochei,zente
sînt înscrise echipele Cehoslova
ciei, Poloniei, României și U.R.S.S.

Primul start a fost dat la ho
chei, cu partida România — Po
lonia. întrecerea a fost aplaudată 
pentru ritmul ei vioi, tineresc, 
pentru numeroasele faze de gol 
care au alternat la cele două 
porți, precum și pentru spiritul de 
deplină sportivitate în care s-a 
desfășurat. Au cîștigat hocheiștii 
polonezi cu 4—1 (1—0, 2—1, 1—0), 
datorită unui evident plus de ex
periență. Golul formației țării 
noastre a fost înscris de Popa. 
Următoarele partide ale reprezen
tativei române vor avea loc în 
compania redutabilelor selecționa
te ale Cehoslovaciei și U.R.S.S.

Biatloniștii și săritorii de la 
trambulină intră în concurs marți 
dimineață.

Timpul este frumos, destul de 
eălduros. Temperatura urcă ziua 
pînă la 7—8 grade, iar noaptea nu 
coboară sub zero grade, ceea _ ce 
scade grosimea stratului de zăpa
dă, și așa nu prea mare.

Mircea COSTEA

DIN NOU
ANNEMARIE

PROELL-MOSER!

IN CLASAMENTUL EUROPEAN 74

Au luat sfîrșit în
trecerile concursului, 
internațional de schi 
de la Naeba (Japo
nia), unul dintre ulti
mele, 
„Cupa Mondială' 
ediția 
mărie 
(în fotografie) a ter
minat învingătoare în 
proba feminină de 
slalom uriaș, obținînd 
astfel a 11-a victorie 
din acest sezon și a- 
sigurîndu-și practic 
primul loc în clasa
mentul final, 
pentru a cincea 
consecutiv cînd 
bra campioană 
triacă cucerește 
toria în marea 
petiție. în proba 
culină de slalom 
cial, victoria a reve
nit lui Hans Hinter- 
seer.

în clasamentele generale femi
nin ; 1. Annemarie Proell-Moser 
(Austria) — 268 p. ; 2. Hanny
Wenzel (Lichtenstein) — 168 p. ; 3. 
Roși Mittermaier (R.F.G.) — 162 
p. ; masculin : 1. Gustavo Thoeni 
(Italia) — 206 p ; 2. Franz Klam
mer (Austria) — 190 p. ; 3. Inge- 
mar Stenmark (Suedia) — 175 p.

contînd pentru

1974/75. Anne-
Proell-Moser

Este 
oară 
cele- 
aus- 
vic- 

com- 
mas-
spe-

Cotidianul „Nepsport" din Buda
pesta publică tradiționalul clasa
ment anual european în sportul 
luptelor (libere și greco-romane). 
La alcătuirea ierarhiilor, statisti- 
cianu! a avut în vedere toate ma
rile competiții Internationale ale 
anului 1974, locurile pe care s-au 
situat sportivii în clasamentele 
respective. în acest clasament eu
ropean neoficial, dar 
F.I.L.A. ține totuși 
rează 453 de sportivi 
La ambele stiluri, în 
generale România se 
cui 3, după Uniunea 
Bulgaria (în tabloul 
1973, luptătorii noștri 
pe locul 3 la libere și pe locul 4 
la greco-romane). în clasamentele

de care 
cont, figu- 
din 17 țări, 

clasamentele 
află pe ]o- 
Sovietică și 
ierarhic pe 
se aflau tot

pe categorii, doi luptători români 
se află pe primul loc : Alexandru 
Constantin — cat. 48 kg la greco- 
romane — campion european și 
Ladislau Simon — cat. —100 kg 
la libere — campion mondial. 
Buna comportare a luptătorilor 
noștri în anul care a trecut este 
ilustrată 
zenți în 
nu mai 
greutate 
categorii 
gorii. Dintre reprezentanții noș
tri, pe locul 3 figurează N. Gingă 
(cat. 52 kg), R. Codreanu (cat. 
4- 100 kg) — la lupte greco-
romane, V. Iorga (cat. 82 kg) și 
E. Panaite (cat. 100 kg) — la lupte 
libere.

de faptul că ei sînt pre- 
primele șase locuri la 

puțin de 14 categorii de 
— la greco-romane la 8 
și la libere la 6 cate-

liber — Stephen Holland (Australia) 
8:15,2 ; 100 m fluture — Peter Smith 
(Australia) 58,45.

SCHI • Concursul de probe nor
dice de la Falun a continuat cu dis
putarea cursei feminine de 10 km, 
eare a revenit Galinei Kulakova 
(U.R.S.S.) — 33:39,54. In proba mas-

PE SCURT
culină de 30 km, pe primul loc s-a 
clasat schiorul suedez Seven-Ake 
Lundbaeck — 1 h 32:19, secundat de 
Anatoli Smigun (U.R.S.S.) — 1 h 32:33.

SCRIMA • Pentru a doua oară 
consecutiv scrimerul francez Didier 
Flament a terminat învingător in con
cursul internațional de floretă „Tro
feul Gilbert Duval", la Paris. El l-a 
Întrecut în finală cu 11—9 pe ma
ghiarul Jeno Papp, după ce în semi
finale îl eliminase pe compatriotul 
său Bernard Talvard cu 10—7.

ȘAH • Cea dg*a 12-a partidă (ulti
ma) a meciului dintre maestrele so
vietice Nana Aleksandria și Irina Le-

vitlna, pretendentele la titlul mondial 
feminin, a fost amînată din cauza 
îmbolnăvirii Nanei Aleksandria. în 
prezent scorul meciului este egal : 
5’/3—5'/a. Meciul va continua pînă la 
prima partidă decisă. • După 7 
runde, în campionatul Iugoslaviei, la 
Novl Sad, continuă să conducă Veli- 
mirovici, cu 5'/2 (1) p. urmat de Ma- 
tanovlci — 5 p, Llubojevici -
4*/t (1) P-

TENIS • Jimmy Connors a cîștigat 
turneul de la Boca Baton (Florida), 
învingîndu-1 în finală cu 6—4, 6—2 pe 
J. Fassbender. La dublu : Gisbert, 
Graebner — Țiriac, Fassbender 6—2, 
6—1 • Finala de la Fort Worth : J. 
Alexander — D. Stockton 7—6, 4—6,
6— 3. La dublu au cîștigat S. Smith și 
B. Luțz, învingători cu 6—7, 7—6, 6—3 
asupra perechii Alexander — Dent. 
• La Barcelona, în finala de dublu: 
Ashe, Okker — Panatta, Bertolucci
7— 5. 6—1. • în semifinalele turneului 
feminin de la Detroit : Margaret 
Court — Franqolse Durr 6—2, 6—2 ; 
Evonne Goolagong — Martina Na
vratilova 7—6. 6—3. Finala ; Goola
gong — Court 6—3, 3—6, 6—3.

SCRIMERII NOȘTRI 
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE 

Tradiționala competiție de sabie pe 
echipe „Cupa Santelli" s-a desfășu
rat în acest an la Foggia și a fost 
cîștigată de selecționata Ungariei, 
învingătoare cu 13—6 în finala sus
ținută cu formația Italiei. Echipa 
României s-a clasat pe locul trei, 
învingînd cu 12—3 formația Franței. 
Victoriile echipei române au fost re
alizate de Dan Irimiciuc, Cornel Ma
rin, Ion Pop (cîte 3), Ion Mustață 
(2) și. C. Nilcă. în semifinale s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Un
garia — Franța 19—6 ; Italia — Româ
nia 14—11 (cei mal buni din echipa 
română au fost Irimiciuc — 4 vic
torii și Mustață — 3 Victorii).

La Pleven, în „Cupa Prietenia", ti
nerii floretiștl români au avut o com
portare nesatisfăcătoare. In cori- 
cursul individual, care a deschis com
petiția, doar Aurora Crișu a reușit 
să se califice în finală (locul 4). 
In disputa pe echipe, reprezentativa 
noastră de băieți a obținut locul 6 
(pe podium : echipele U.R.S.S., Polo
niei, R.D.G.), iar cea de fete locul 
5 (pe podium : formațiile R.D.G.,
U.R.S.S. Poloniei).

ROMÂNIA - ITALIA
(tenis juniori)

ÎN „CUPA VASCO VALERIO-
La ediția din acest an a com

petiției internaționale de tenis 
pentru juniori, dotată cu „Cupa 
Vasco Valerio", reprezentativa 
României va lua parte la între
cerile grupei zonale organizată la 
Veneția, între 13 și 17 august. 
Iată meciurile, trase la sorți pen
tru primul tur al grupei : Italia
— România, Suedia — Elveția.

In total, competiția reunește 16 
reprezentative de țări, repartizate 
în patru grupe eliminatorii. E- 
chipele cîștigătoare ale grupelor 
își dispută turneul final, progra
mat tot în Italia, la 20—24 august.

BOXERII NOȘTRI
ÎNVINGĂTORI LA POZNAN

VARȘOVIA, 24 (Agerpres). — 
Boxerii români Jenei Vancea (ca
tegoria cocoș), Aure) Stana (mij
locie) și Nicolae Chipirog (semi
grea) au obținut medaliile de aur 
la categoriile respective în cadrul 
„Memorialului Aleksandr Polus", 
de la Poznan.

în finale, Aurel Stana l-a în
vins la puncte pe Vladimir Loza- 
kin (U.R.S.S.), iar Nicolae Chipi
rog a cîștigat prin K.O., în prima 
repriză, în fața danezului Daljan.'**

La turneu au participat 93 de 
boxeri din opt țări.

CAMPIONATE OE FOTBAL 
ÎN EUROPA

CEHOSLOVACIA (etapa a 16-a): 
Sparta Praga — Liaz Jablonec 1—0; 
Zbrojovka Brno — Slavia Praga 
1—0 ; Banik Ostrava — V.S.S. 
Kosice 0—0 ; Spartak Trnava — 
Sklo Union Teplice 0—0 ; A. C. 
Nitra — T. Z. Trjinec 3—0 ; Skoda 
Plsen — Z.V.L. Jilina 1—0 ; Bohe
mians Praga — ■ Inter Bratislava 
1—0 ; Slovan Bratislava — Dukla 
Praga 1—1. Clasament : 1. Slovan
— 21 p. ; 2. Zbrojovka — 19 p. ; 
3. Sklo Union — 19 p.

R. D. GERMANĂ (etapa a 14-a): 
Dynamo Dresda — Chemie Halle
1— 1 ; Wismut A.U.E. — F. C.
Leipzig 1—0 ; Rot Weiss Erfurt — 
Vorwarts Stralsund 4—0 ; Hansa 
Rostock — Stahl Riesa 3—1 ; Dy
namo Berlin — Vorwarts Frank
furt pe Oder 2—2; Sachsenring 
Zwickau — Carl Zeiss Jena 2—0 ; 
F. C. Karl Marx Stadt — F. C. 
Magdeburg 1—1. Clasament: 1.
F. C. Magdeburg — 22 p. ; 2. Carl 
Zeiss Jena — 22 p. ; 3. Stahl Riesa
— 16 p.

PORTUGALIA (etapa a 23-a) : 
Benfica — Espinho 2—0 ; Tomar — 
Belenenses 0—1 ; Farense — Spor
ting 1—2 ; Setubal — Academica
2— 0 ; Guimaraes — F. C. Porto
2— 0 ; Clasament : 1. Benfica Lisa
bona — 38 p. ; 2. Sporting Lisabo
na — 35 p. ; 3. F. C. Porto — 
32 p.

SPANIA (etapa a 21-a) : Real 
Sociedad — Betis 2—0 ; Cclta 
Vigo — Granada 3—0 ; Espanol — 
Elche 2—1 ; Atletico Madrid — 
Real Madrid 1—1 ; Valencia — 
C. F. Barcelona 1—0 ; Gijon — 
Malaga 1—1 ; Hercules — Atletico 
Bilbao 0—0 ; Las Palmas — Mur
cia 5—0 ; Salamanca — Saragossa^
3— 3. Clasament : 1. Rea! Madrid*.
— 32 p. ; 2. Saragossa — 25 p. ; 
3. Espanol — 24 p.

FRANȚA (etapa a 28-a) : St. 
Etienne — Reims 3—1 ; Red Star
— Lille 2—1 ; Strasbourg — So- 
chaux 1—1 ; Marsilia — Bastia 
3—1 ; Lens — Lyon 4—0 ; Troyes
— Rennes 2—0 ; Bordeaux — An
gers 1—1 ; Monaco — Metz 1—2 ; 
Nimes — Nisa 2—1. Clasament i 
1. St. Etienne — 42 p. ; 2. Nimes
— 35 p. ; 3. Bastia — 34 p. (două 
jocuri mai puțin disputate).

OLANDA (etapa a 22-a). : Twen
te Enschede — F. C. den Ilaag 
3—1 ; F. C. Amsterdam — Ajax 
Amsterdam 4—2 ; A. Z. ’67 Alk- 
maar — Feyenoord Rotterdam
1— 1 ; F. C. Utrecht — P.S.V. 
Eindhoven 0—0 ; Clasament : 1. 
P.S.V. — 35 p. ; 2. Feyenoord — 
34 p. ; 3. Ajax — 33 p.

• La Casablanca, în meci 
contînd pentru preliminariile tur
neului olimpic i Maroc —' Libia
2— 1 (1—0).

La C. E. de

PISTOLARII SOVIETICI AU
camploni continentali 
pittol cu aer com-

Titlurile de 
la probele de . 
primat din cadrul campionatelor 
europene de tir în sală — ediția 
a V-a, disputată zilele trecute la . 
Londra. — au revenit trăgătorilor 
sovietici. Iată rezultatele tehnice i 
pistol 40 „diabolouri" 
1. Igrișin 388 p. 2.
(ambii din U.R.S.S.), 3. Garschal 
(Austria) 386 p. ;
U.R.S.S. 1541 p„ 2.

— seniori :
Kosîh 387 p

echipe : 1.
Cehoslovacia

tir in sală
CÎȘTIGAT TOATE TITLURILE

1522 p., 3. Polonia 1520 p (Româ
nia a ocupat locul 6 cu 1515 p.) ; 
senioare : 1. Zarikova 379 p., 2. 
Stoliarova 378 p., 3. Simonian. 375 
p. (toate din U.R.S.S.) ; echipe :
1. U.R.S.S. 1132 p., 2. Suedia
1107 p., 3. R. I. Germania 1092 p; 
juniori : 1. Stolarciuk (U.R.S.S.)
386 p., 2. Romanowski (Polonia)
384 p.. 3. Ignatiev (U.R.S.S.) 383 
p. ; echipe : 1. U.R.S.S. 1154 p„ 2. 
Polonia 1129 p., 3. Finlanda 1126 p.
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