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Astăzi, la Palatul sportur ilor și culturii, in semifinalele C.C.E. la handbal
I
I
I

SI STEAUA
O

Astăzi, începînd de la ora 18.30, 
Palatul sporturilor și culturii găz
duiește un cuplaj handbalistic de 
prim rang. In semifinalele C.C.E. 
(meciuri tur) evoluează echipele 
feminine I.E F.S. — SPARTAK 
KIEV și cele masculine STEAUA 
— BORAC BANJA LUKA.

ORA 18.30. în primul meci al 
cuplajului se vor întîlni echipele 
feminine I.E.F.S. și Spartak Kiev. 
(Cealaltă semifinală opune lui 
Vasas Budapesta pe Lokomotiv Za
greb). Campioana României a fă
cut — printre altele — și două

I

Aidoma tuturor județelor țării, și cel mărgi
naș Deltei Dunării, Tulcea, s-a bucurat de spri
jinul generos al consiliilor populare orășenești 
și comunale în ceea ce privește dezvoltarea ac
tivității sportive. Una din direcțiile în care s-a 
manifestat acest sprijin a constituit-o amenajă
rile de baze sportive, capitol la care consiliile 
populare orășenești și comunale din județ și-au 
depășit obiectivele stabilite pe anul 1974.

Este o realitate relevată pregnant în aceste 
zile din ajunul evenimentului de la 9 martie, 
cînd oamenii muncii își vor da votul candidați- 
lor Frontului Unității Socialiste, viitorilor depu- 
tați în Marea Adunare Națională sau 'tați în Marea Adunare 
liile populare.

în consi-

RADIO : pe programul I, în 
cadrul „orelor serii", aspecte 
din desfășurarea partidei 
I.E.F.S. — Spartak Kiev ; de 
la ora 20, transmisia integrală 
a meciului Steaua — Borac 
Banja Luka.

T.V. : de la ora 20, transmi
sie in direct a întilnirii Steaua 
— Borac Banja Luka.

jocuri de verificare cu echipe mas
culine. Antrenorii Elena Jianu și 
Haralambie Firan sînt — ca și ju
cătoarele — optimiști : „Dorim să 
dăm totul în acest meci, să ne 
dovedim la înălțimea onorantei si
tuații de semifinalistă a _ C.C.E." 
Lotul I.E.F.S. : Viorica Ionică, Ele
na Oprea 
Natalia 
Lăcustă, 
Ionescu, 
Bunea, 
Doina
(Jucătoarele subliniate fac parte 
din lotul reprezentativ). Campioa
na Uniunii Sovietice a sosit ieri 
în Capitală, handbalistele de la 
Spartak efectuînd aseară un antre
nament la Palatul sporturilor și 
culturii. Antrenorul Igor Turcin 
ne-a spus : „Nu cunosc echipa 
I.E.F.S. România este însă o forță 
în handbalul mondial, așa incit 
campioana sa trebuie să fie o for
mație puternică". Lotul lui Spar
tak Kiev : Natalia Serstiuk, Larisa 
Bobrova — portari, Zinaida Tur- 
cina, Liubov Draga, Tatiana Mi- 
roșnik Tatiana Makareț, Maria 
Litoșenko, Ludmila Bobrusi, Tati
ana Gluscenko, Nadejda Lozbina, 
Galina Zaharova, Zvetlana Pin- 
ciuk, Ludmila Panciuk. (Jucătoa
rele sublimate fac parte din lo
tul reprezentativ).

Arbitrii : Hans Werner Reimers 
și Gerhard Schunke (R.F.G.).

V IUI ltd 
portari, Maria Boși, 

Alexandrescu, Georgeta 
Elena Frincu, Valentina 
Iuliana Hobincu, Rodica 

Maria Bota, Marfa Luca, 
Radu și Maria Vărgălui.

iBORAC BANJA LUKA

apariția

I
I

Radu Voma, deși blocat de 
doi adversari, încearcă totuși 
să arunce la poartă. (Fază din 
meciul Steaua — Skoda Plsen, 
disputat in sferturile de finală 
ale C.C.E.).

Foto : S. BAKCSY

ORA 20. îșl vor face 
formațiile Steaua și Borac Banja 
Luka, campioanele României șl 
Iugoslaviei. (în cealaltă semifinală 
se află față-n față Vorwărts 
Frankfurt pe Oder și VfL Gum. 
mersbach). în acest meci, repre
zentanții noștri vor trebui să lup
te cu multă ambiție, să se auto- 
depășească pentru a putea să-și 
realizeze o zestre de puncte sufi
cientă abordării în liniște, cu 
șanse, a meciului.

Oaspeții iugoslavi au sosit ieri 
după-amiază, deplasînd lotul lor 
cel mai bun. Antrenorul Pero 
Ianici a întîmpinat unele dificul
tăți datorită faptului că Arslana- 
gici, Radjenovlci, Karalici și Se- 
lec au lipsit mult timp, efectuînd 
un lung turneu cu reprezentativa 
Iugoslaviei în R. P. Chineză.

Iată cele două loturi :
STEAUA : Dincă, Orban — Ga- 

țu, Birtalan, Stdckl, Kicsid, Voi- 
na, Drăgăniță, Tudosie, Capră, 
Marinescu, Coasă.

BORAC : Arslanagici. Kekero- 
vici — Karalici, Selec, Radjeno- 
vici, Golici I, Golici II, Uncianin, 
Bijelici, Vujanovici, Jancici, Vuk- 
sa, Jelici.

Arbitri : Jan Vorreth și Cestmir 
Sladky (Cehoslovacia).

„Membrii asociațiilor 
in frunte cu deputății, 
pat, cu toții, la acțiunea de ame
najări sportive — ne spunea to
varășul Marin Tripceff, vicepre
ședinte al Consiliului popular ju
dețean Tulcea. Acum există in toa
te localitățile terenuri simple, pe 
care tinerii și adulții au acces".

în sprijinul celor spuse de in
terlocutorul nostru, precizăm că 
în anul 1974 s-au amenajat în în
tregul județ 75 de baze, terenuri 
și solarii. Totul prin munca pa
triotică a cetățenilor, muncă esti
mată la 7 636 000 lei. Și totul, din 
dorința de a contribui la transfor
marea în faptă a sarcinii trasate 
de Programul partidului : „Cultu
ra fizică și sportul vor face parte 
integrantă din măsurile privind 
dezvoltarea fizică armonioasă 
păstrarea sănătății poporului".

în municipiul Tulcea s-au a- 
menajat 17 asemenea obiective. 
Complexul sportiv al pionierilor 
și stadionul sindicatelor, aflate în 
imediată apropiere, la bariera 
Mahmudiei, sînt două dintre a- 
cestea. Locurile de joacă pentru 
copiii din zona de vest și cele din 
cartierul „23 August" sînt îngri
jite, împrejmuite cu puieți. în plus, 
10 asociații sportive, create anul 
trecut, au construit, prin muncă 
patriotică, terenuri de fotbal, 
handbal, volei, baschet și tenis 
de cîmp. Frumusețea lor invită a- 
proape singură la practicarea spor
tului. Ele dovedesc cum nu se poa
te mai clar preocuparea cetățenilor 
localității de la „poarta Deltei Du
nării" pentru amenajările spor
tive.

Și în celelalte orașe din județ

de locatari, 
au partici-

S‘

(Macin, Isaccea, Babadag, Sulinaj? 
s-au amenajat obiective sportive, 
întîlnirile deputaților cu locuitorii 
au dat, în această privință, roa
dele scontate.

Nici cei care locuiesc în mediul 
rural — după cum am văzut din 
raidul întreprins împreună cu to
varășul Ion Iorgulescu, inspector 
al Consiliului popular județean — 
nu s-au lăsat mai prejos. Frumoa
sele baze sportive din comunele 
C. A. Rosetti, Dăeni, Cema, Mah- 
mudia, Murighiol și Sarichioi sînt 
citeva dintre realizările menite să 
înfrumusețeze — prin sport — via
ța locuitorilor.

Un suflu deosebit I-au adus în 
această privință întrecerile primei 
ediții a „Cupei Scînteii tineretu
lui" la tenis de cîmp, ocazie cu 
care meșterii locali au intrat în 
acțiune, munca lor coroborîndu-se 
cu cea prestată de tineri. Așa s-a 
semnat certificatul de naștere a 
unor noi terenuri pentru practica
rea acestei discipline în tot jude
țul, dintre care cele mai frumoa
se sînt la Beidaud si Carcaliu.

Numărul celor care au contri
buit prin ore de muncă patriotică 
la ridicarea celor 75 de baze spor
tive din județ este de ordinul ze
cilor de mii. Transcriem însă doar 
numele a cîtorva depuitați, exem
ple elocvente de hărnicie : Paul 
Teodorescu, Ntchifor Uțanu, Ide 
Tatu, Gheorghe Moroianu...

Județul mărginaș Deltei Dună
rii cunoaște în acești ani un ritm 
de dezvoltare nemaiîntîlnit. îl do
vedesc cu prisosință și noile di
mensiuni ale bazei materiale a 
sportului tulcean.
Ponipiliu COMȘA, coresp. județean

ZILELE DINAINTEA STARTULUI

Tur de orizont printre divizionarele A de fotbal
Vă prezentăm, astăzi, informații din taberele celorlalte divizionare A 

de fotbal care nu au fost cuprinse în |

SPORTUL STUDENȚESC — AN
TRENAMENTE ASIDUE. Jucătorii 
bucureșteni au efectuat pregătiri 
zilnice în această săptămînă. După 
meciul-școală de ieri, ei vor par
ticipa, astăzi și mîine, la antre
namente tactice. Plecarea spre 
Brașov este prevăzută pentru sîm- 
bătă dimineață. în lot, o singură 
indisponibilitate — Roșu, care este 
gripat.

precedentul nostru „tur de orizont".

A. S.A. Tg. MUREȘ A REVE
NIT DIN BULGARIA. Zilele tre
cute s-a înapoiat în țară și ulti
ma echipă din prima divizie afla
tă peste hotare. Este vorba de 
A. S. Armata Tg. Mureș, care a 
disputat două partide în Bulga
ria. în prima, disputată la 20 fe
bruarie în localitatea Petrici, for
mația locală Belașița din divizia 
secundă a Bulgariei a învins cu

.3—0 (1—0) ; în cea de a doua, 
după cum s-a anunțat, A.S.A. a 
pierdut cu 1 — 0 (0 — 0) la Blagoev- 
grad, în compania formației Pirin 
din prima divizie. După cum apre
cia antrenorul Tibenu Bone, în 
ciuda faptului că rezultatele au 
fost negative, turneul s-a dovedit 
util, cele două formații întîlnite 
constituind parteneri foarte buni 
de verificare. Dintre jucătorii ali- 
niați de A.S.A. în cele două parti
de, Both II, Gligore și Fazekaș 
s-au arătat a fi cei mai în formă.

IN „CUPA FEDERAȚIEI44

Hocheiștii noștri 
au obținut două inimoase 
victorii, cu Polonia B 

și Cehoslovacia (tineret)
începute luni, pe patinoarul „23 

August", întrecerile din cadrul 
„Cupei federației" la hochei au 
continuat marți și miercuri, fur- 
nizind confruntări spectaculoase, 
pline de dinamism, disputate în 
viteză și într-un deplin angaja
ment fizic. Iată consemnări de la 
ultimele partide.

ROMÂNIA — POLONIA B 4—0 
(1-0, 2-0, 1-0)

r "Prima apariție a hocheiștilor ro
mâni in această competiție a co
incis nu numai eu un succes des
tul de net (este cazul să preci

Tureanu se dezechi
librează și ratează 

o mare ocazie...
Foto : D. NEAGU

zăm, chiar de la început, că sco
rul nu reflectă nici pe departe su
perioritatea echipei noastre, care 
a ratat cit pentru... trei meciuri), 
ci și cu un joc bun. reușit din 
punct de vedere tactic. Selecționata 
noastră a manifestat o mai mare 
coeziune în mod deosebit cu cea 
de a doua linie de atac (Ioniță, 
Justinian, Costea, Tureanu și A- 
xinte), care a creat faze de reală 
valoare tehnică și tactică, precum 
și, în unele momente doar, cu pri
ma formație (Varga, Zgincă, Pană, 
Huțanu I, Pisaru sau Bandaj). Au

existat în evoluția jucătorilor ro
mâni și citeva carențe, dintre care 
ne vom referi doar la una : gra
dul îngrijorător de superficialitate 
cu care ei acționează uneori în a- 
părare. Dacă portarul Dumitraș 
nu ar fi avut o zi excelentă, a- 
tunci este cert că hocheiștii polo
nezi ar fi putut înscrie și ei. Au 
marcat : 1—0 (Gh. Huțanu, min. 8), 
2—0 (Ioniță, min. 32), 3—0 (Mi- 
kloș, min. 37). 4—0 (Costea, min. 
51). Au condus corect A. Zaharov 
(U.R.S.S.) și FI. Gubernu (Româ
nia).

CEHOSLOVACIA (tineret) — ELVE
ȚIA 8—3 (2—1, 1—2, 5—0)

Timp de două reprize am fost 
martorii uneia dintre cele mai 
atractive partide văzute în ultima 
perioadă de timp pe patinoarul 
„23 August". Tinerii hocheisti ce-

Romeo VILARA 
Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

„U“ CLUJ-NAPOCA, FARA 
IIURLOI ȘI COCA, DAR CU VAC- 
ZI ȘI ClMPEANU II. Ieri, „U“ a 
jucat pe teren propriu cu Indus
tria sîrmei Cîmpia Turzii, „revan
șa" partidei de miercurea trecută. 
N-au participat la acest joc doi 
dintre titularii formației, Hurloi și

(Continuare în pag. 2-3)

Azi, la Constanța 

PRIMA IEȘIRE PUBLICĂ 
A LOTULUI REPUBLICAN DE BOX

întors în țară după un scurt 
stagiu de antrenament în Bulgaria, 
lotul republican de box va efec
tua prima sa ieșire publică la 
Constanța, astă seară, începînd de 
la orele 18, în Sala sporturilor. 
Parteneri vor fi boxerii de la clu
bul Farul. Vor evolua următoa
rele perechi : A. Turei — A. Săli, 
I. Gavrilă — I. Faredin, G. Po- 
meteu — I. Adam, S. Cuțov —< 
A. Iacob, C. Cuțov — C. Lică, L 
Fuicu — Gh. Agapșe, V. Didea — 
V. Filip, D. Citnpoieșu — Al. Tîr« 
bol, P. Istrate — M. Banu, C. Da« 
finoiu — I. Bănceanu, A. lancu — 
I. Dascălu.

Peste două zile, sîmbătă, con
comitent, la Brăila și Galați, lotul 
împărțit In două va susține me
ciuri în compania selecționatelor 
locale.



Documentele Conferinței pe țară a mișcării sportive,
r FLORETA FEMININĂ ÎN PERSPECTIVĂ

PRELUAREA ȘTAFETEI Șl 0... SUPAPĂ N
stimulent și îndreptar pentru o activitate mai bogată

LA BRAȘOV, AMPLĂ RECONSIDERARE A FORȚELOR
Evident că și la Brașov marea 

forță mobilizatoare a Mesajului 
adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Conferinței pe țară 
a mișcării sportive a declanșat 
reacții constructive imediate, o- 
bligînd conducerea sportivă jude
țeană, pe toți activiștii și factorii 
cu atribuții în domeniul sportului, 
să analizeze cu resppnsabilitate 
rezultatele obținute, „mâi ales în 
perioada celor doi ani trecuți de 
la Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie — martie 
1973, starea prezentă â sportului 
de masă și a celui de perfor
manță.

Inspirîndu-se din prețioasele 
îndrumări programatice cuprin
se în Mesaj, ne mărturisea prof. 
Vasile Lăzăruț, prim-vicepreședin- 
te al1 C.J.B.F.S. Brașov, Consiliul 
județean a inițiat și realizat în 
scurtul răstimp de la Conferință 
o amplă analiză a sportului de 
masă la nivel județean, la care 
au participat reprezentanți ai sin
dicatelor, organizațiilor de pio
nieri și de tineret, ai Inspectora
tului școlar etc. Constatîndu-se 
că există încă mari posibilități

VOM RĂSPUNDE PRIN

nefolosite, că sînt serioase defi
ciențe și rămîneri în urmă în co
mune și în sate, s-au stabilit sar
cinile etapei actuale și ale celei 
imediat viitoare, atît sub aspectul 
participării, cît mai ales pentru 
asigurarea caracterului perma
nent, sistematic, al practicării 
exercițiului fizic de către mase 
largi de tineret, de oameni ai 
muncii.

Aceeași reconsiderare a forțelor 
și posibilităților județene a fost 
inițiată și realizată și în domeniul 
sportului de performanță. Ținînd 
cont de criticile adresate la Con
ferință în legătură cu aspectele 
organizatorice, de instruire, edu
cative și competiționale ale fot
balului, C.J.E.F.S. Brașov, în co
laborare cu F. R. Fotbal, a orga
nizat o ședință de lucru cu toate 
echipele divizionare A și B din 
județul Brașov, în scopul redre
sării fotbalului local. Au fost pre
lucrate sarcinile ce revin fiecă

rei unități sportive în domeniile 
amintite, probleme legate de mun
ca de instruire pentru ridicarea 
valorică a întregului fotbal ro
mânesc. In aceeași zi, toți fotba
liștii au participat la trecerea nor
melor de control în vederea re
turului campionatului.

In prezența președinților clu
burilor sportive, directorilor șco
lilor sportive, s-au transmis sar
cinile de urgență ce au decurs 
din lucrările Conferinței privind 
performanța brașoveană sub latu
rile organizatorice și tehnice; dis- 
cutîndu-se sistemul unic de nor
me și cerințe pentru sportul de 
performanță. Această reconside
rare a energiilor brașovene ne 
face să credem că în viitor ac
tivitatea sportivă de masă și de 
performanță va realiza saltul do
rit, salt la care obligă prețioasele 
îndrumări și indicații cuprinse în 
Mesajul secretarului general al 
partidului.

Mihai BARĂ

PREOCUPĂRI PENTRU NOI AMENAJĂRI
SPORTIVE LA HUNEDOARA

PERFORMANTE DE VALOARE 
SARCINILOR

PUSE DE PARTID 
ÎN FAȚA NOASTRĂ

După studierea de către ac
tivul și sportivii clubului nostru 
a Mesajului adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU partici- 
panților la Conferința pe țară a 
mișcării sportive, am trecut la 
acțiuni menite să ducă la trans
punerea cît mai repede în viață a 
indicațiilor atît de prețioase date 
de secretarul general al, partidului 
nostru. Primul angajament ce ni 
l-am asumat este de a mobiliza 
toate forțele de care dispunem 
pentru a realiza 1.200 — 1 300 de 
ore de pregătire anuală, ceea ce 
va permite sportivilor noștri să 
facă față cu succes întrecerilor la 
care vor lua parte.

In mod concret, antrenorii și 
sportivii clubului municipal din 
Baia Mare se angajează ca în anul 
1975 să obțină 85 de medalii la 
competițiile Ia care vor participa. 
Printre semnatarii acestui angaja
ment sînt : Amalia Cimpan, Car
men Leucean, Costela Mureșan și 
Iuliana Simonfi (gimnastică),’ Cris
tian Pintilie și Vasile Erdos (tir- 
haltere), Alexandru Papi, Alexan
dru Kos și Virgil Albu (atletism), 
Petru Kașa și Radu Baciu (scri
mă) și alții.

Tiberiu KATOMA — 
președintele Clubului sportiv 

municipal Baia Mare

Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU Conferin
ței pe țară a mișcării sportive a 
suscitat un larg interes și printre 
oamenii care nu activează în 
mod direct în acest domeniu, dar 
care, prin preocupările lor de or
din social și profesional, prin 
funcțiile de conducere ce le dețin, 
pot contribui la ridicarea pe noi 
trepte a acestei activități de inte
res național.

In legătură cu una dintre ideile 
Mesajului, aceea a dotării locali
tăților, cartierelor, marilor colec
tivități cu terenuri, baze sportive 
și instalații simple, am solicitat, 
recent, cîteva opinii unor hunedo- 
reni. Iată ce ne-au declarat inter
locutorii noștri :

Ing. Costache Trotuș — director 
general al Combinatului siderur
gic Hunedoara, candidat pentru 
Marea Adunare Națională în Cir
cumscripția electorală Hunedoara 
3 Vest : „Este o obligație cetățe
nească și patriotică a tineretului 
de a contribui la îmbogățirea pa
trimoniului de baze sportive sim
ple a localităților. îndemnul se
cretarului general al partidului a 
găsit ecou și în rîndul tinerilor 
hunedoreni. Cu munca patriotică 
a acestora, precum și a altor ce
tățeni, se va reamenaja pista de 
atletism a stadionului „Corvinui", 
iar în comuna Toplița se vor rea
liza terenuri de fotbal, handbal 
și baschet".

Ștefan Tripșa — maistru oțelar 
la C.S.H., Erou al Muncii Socialis
te, apreciind mai întîi preocupările 
tinerilor de a răspunde chemării 
menite să îmbogățească zestrea 
de baze sportive a Combinatu
lui, ne-a declarat în continuare t

„Noi știm cît de bună este prac^ 
ticarea sportului în vederea întă
ririi capacității de efort a side- 
rurgiștilor pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție. De aceea, 
activitatea asociației noastre spor
tive va trebui să se îndrepte în
spre întărirea sistemului compe- 
tițional din cadrul combinatului. 
La nivelul C.S.H. va continua des
fășurarea campionatului intern Ia 
fotbal, volei și popice. Gimnasti
ca la locul de muncă, ale cărei 
roade sînt atît de bune, se va ex
tinde la secțiile de laborator*, 
tcrmotehnică și centrul de pro
iectări".

loan Vaida, președintele Co
mitetului de cetățeni din sătul 
Cinciș, și Anton Pupăza, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție, s-au referit la acțiu
nile ce le vor întreprinde pentru 
mobilizarea tineretului în -vederea 
amenajării de terenuri simple; în; 
această localitate.

Ion VLAD — coresp.

Echipa feminină de floretă a 
României, medaliată cu bronz 
la ultima ediție a C.M., de la 
Grenoble, a debutat în campa
nia pentru „mondialele" din iu
lie, de la Budapesta, într-o nouă 
formulă. In timpul întîlnirii a- 
micale cu reprezentativa _ R. F. 
Germania, Ileana Gyulai-Jenei, 
Ana Pascu, Ecaterina Stahl și 
Olga Szabo erau în tribună, pe 
planșă evoluînd din vechea și 
consacrata garnitură doar Suzana 
Ardeleanu. Alături de campioana 
națională erau Magdalena Bartoș 
—- prima trăgătoare care s-a im
pus din . „noul val“, cîștigîndu-și 
un loc în reprezentativă _— Vio
rica Draga și Elena Pricop, a- 
flate în plină cursă pentru titu
larizare.

Motive serioase, deci, pentru 
ca antrenorii echipei. Andrei 
Vîlcca și Gheorghe Matei, să fie 
circumspecți, iar conducătorii e- 
chipei oaspete să nu-și disimuleze 
convingerea că, în atari con
diții, vor putea să-și ia revanșa 
pentru înfrîngerea de la Gre
noble. Și chiar dacă Suzana Ar
deleanu, nr. 1 în echipa noastră, 
nu. a fost în plenitudinea forțe
lor, Magdalena Bartoș a preluat 
ștafeta, dueînd-o victorioasă 
spre sosire, eforturile fiindu-i 
susținute de celelalte tinere tră
gătoare, Viorica Draga și Elena 
Pricop. Astfel, echipa României 
a întrecut fără echivoc pe cea 
a R.F. Germania, în pofida efor
turilor prodigioase ale campioa
nei Ute Kircheis.

In finala turneului individual, 
o apariție surprinzătoare pentru 
unii : Olga Szabo. Constituind o 
pildă pentru mai tinerele sale 
coechipiere, prin luciditate și 
mobilizare, maestra emerită a

Echipa feminină de floretă intr-o nouă form 
Magdalena Bartoș, Viorica Draga, Suzana Ardele 
la dreapta), condusă de antrenorul Andrei Vâlcea

sportului Olga Szabo a și Con
tribuit prin victoria decisivă și 
spectaculoasă asupra Utei Kir
cheis (5—2 !) la evitarea unui ba
raj pentru locul I, între Viorica 
Draga și scrimera vest-germană. 
Viorica Draga a fost lidera re
prezentantelor noastre în turneul 
individual, evoluînd cu decizie 
și variat din punct de vedere 
tactic (a cîștigat la unu în fața 
lui Szabo, kircheis, Bethmann, și 
la doi în fața Suzanei Ardeleanu, 
pierzînd doar la Bartoș, cînd s-a 
angrenat în maniera nervoasă de 
luptă a adversarei).

Faptul că greul luptei poate 
fi dus cînd de una, cînd de alta 
dintre coechipiere (bine s-a mai 
comportat și Aurora Crișu din

selecționata B 
meniul pozitiv 
test dinaintt 
fruntări ale 
să se întreva 
Joi urilor Olin 
să pentru u 
tivă, intre ab 
tă confruntări 
tuale și cele 
gătoare din 
singură cAăecjM 
cu care se c<M 
lege de lot tfl 
odată, de + ■ 
Bartoș cu M 
Szabo j este ■ 
de a tranșa B 
aduiind pe B 
tensiune nesjB 
astfel, gratuiB

FONDIȘTII SE PREGĂTESC PENTRU 
CROSUL BALCANIC

La Băile Felix, pe traseul unde, 
la 30 martie, se va desfășura 
Crosul Balcanic, a avut loc un 
concurs de verificare a alergăto
rilor din lotul republican. Deși 
condițiile de concurs au fost ne
prielnice (frig, teren înghețat), în
trecerile au dovedit buna pregă
tire: a atleților. Rezultate : 600 m 
(b) : Wilhelm Kraus 1:20,5, Dorin 
Melinte 1:20,5 ; 600 m (f) : Ibolya 
SlaVik 1:38,5 ; 800 m (f) : Erzsebet 
Ambrus 2:20,0 ; 1000 m (f) : Ra- 
fira Fița 3:02,0 ; 1 600 m (f) : Ta
tiana Bălan 5:06,6; 3 000 m (b) : 
Paul Copu 8:26,0 ; 5 000 m : Petre

Lupan 14:56,2 ; 8 000 m : Nicolae 
Onescu 24:13,5 ; 12 000 m : Ilie Flo- 
roiu 36:50,6, Ilie CiOca 37:05,2 ; 
14 000 m : Cătălin Andreica
44:13,2.

Miercuri 5 martie, tot la Băile 
Felix, va avea loc concursul re
publican de cros (seniori . și ju
niori), care va constitui-și crite
riu de selecție în vederea Crosu
lui Balcanic.

CAMPIONATELE DE SALĂ
ALE ATLETILOR JUNIORI

nervoase ne 
performanțe, 
asemenea „su 
în alte conc 
șansele rea 
noastre ?

DIVIZIA

LUPTĂTORII WNAMOVISTI AU DOMINAT 
ÎNTRECERILE DE LA PITEȘTI

• Evoluția lui Gh. Berceanu — o surpriză plăcută

• PESTE 4 000 DE OAMENI Al 
MUNCII, tineri și virstnici, din 
întreprinderile și instituțiile jude
țului Bacău au participat la pri
ma etapă, pe asociații sportive, a 
competiției polisportive organizate 
de Consiliul județean al sindica
telor. La faza a Il-a, pe localități, 
s-au întrecut la popice, șah șl 
tenis de masă aproape 700 de cîș- 
tlgătorl din prima etapă. Finala pe 
județ va avea loe în zilele de 1—2 
martie, la Slănic Moldova a 
PLATFORMA CU GHEAȚA AR
TIFICIALĂ de la baza sportivă 
Petrolul Brașov a găzduit un reu
șit carnaval pe gheață, la care 
au fost prezenți 400 de copii și 
părinți, iar 60 de patinatori au e- 
voluat la parada... măștilor, cîști- 
gată de Brîndușa Popa, costu
mată în... cenușăreasă „ CONDU
CEREA SECȚIEI DE TENIS de la 
A. S. Metalurgistul Cugir a între
prins o serie de măsuri pentru 
redresarea acestui sport. Baza ma
terială va fi lărgită, prin amena
jarea a încă trei terenuri (aflate 
deja în pragul finisării), iar efec
tivul secției va l'i mărit cu noi ti
neri talentați a LA i.R.A. CÎM- 
PINA, atît conducerea asociației 
sportive cît și comitetul U.T.C. au 
în centrul preocupărilor activitatea 
turistică, organizînd lunar cîte o 
acțiune de drumeție. Recent, peste 
100 de tineri cîmplneni au fost 
Intr-o frumoasă excursie la Pre
deal, unde, în marea lor majori
tate, au participat la întreceri de 
schi și săniuș e PE LINGĂ CASA 
PIONIERILOR DIN IAȘI a Juat 
ființă, recent, o nouă asociație 
sportivă, „Cutezătorii", cel peste 
600 de pionieri, membri al noii 
asociații, vor activa în secții de 
tir, fotbal, șah, tenis de masă, 
scrimă, volei, tenis șl judo a TI-

NERH LUPTĂTORI de la Școala g: 
sportivă din Odorheiul Secuiesc g; 
s-au întors dintr-un fructuos tur- sg 
neu întreprins în R. D. Germană, 
unde, în orașul Luckenwald, au g: 
participat la un concurs interna- g: 
țional de libere, cîștigînd patru < 
locuri I, prin P. Mihai (cat. 43 kg), g 
I. Gereb (52 kg), A. Kemenes (74 g: 
kg) și Al. Szell (+87 kg) a 340 g; 
DE STUDENȚI de la Institutul de 
subingineri din Hunedoara, mem- gî 
bri ai asociației sportive, au par- g; 
ticipat la reușite întreceri de șah gg 
și tenis de masă dotate cu „Cupa "g 
9 martie". Au terminat învingători g: 
Elena Igna și Florin Popovici, la
tenis de masă, Clara Mogory șl 
Constantin Zup, la șah o ASO
CIAȚIA SPORTIVA RAPID SATU 
MARE a organizat recent cîteva 
competiții la popice, șah și tenis 
de masă, la care au fost prezenți 
un mare număr de tineri fero
viari, Printre unitățile care au 
avut o comportare meritorie la 
aceste întreceri s-au numărat Re
vizia de vagoane, Mișcarea șl Sec
ția L din gara Satu Mare • INS
PECTORATUL ȘCOLAR AL JU
DEȚULUI COVASNA a Inițiat 
pentru elevii liceelor, școlilor pro
fesionale șl școlilor generale (cla
sele a Vnr-a) un interesant con
curs de schi. Pe pîrtia de la mar
ginea orașului Sf, Gheorghe s-au 
întrecut. lacprobe de fond și al
pine, peste 150 de schiori. Dintre 
el, cei mai buni au fost Maria 
Barton — fond, Tunde Szasz șl 
Benedek Kibedi — la slalom spe
cial. Organizatorul principal a 
fost profesorul Laszlo Keresztes.

CORESPONDENȚI : Fl. Ene, C. 
Gruia, I. Nicoară, C. Vîrjoghle, 
Al. Nour, A. Pialbga, L Vlad, I. 
Toth și Gh. Briotă

Turneul individual din cadrul 
Diviziei de lupte greco-romane 
care a reunit, în sala sporturilor 
din Pitești, formațiile din seria a 
Il-a a demonstrat oportunitatea 
hotărîrii forului de specialitate de 
a repartiza în această serie cele 
mai bune echipe din țară. Cu a- 
cest prilej, pe saltelele de concurs 
au evoluat majoritatea celor mai 
valoroși luptători, componenți al 
lotului republican. în aceste con
diții, firește, meciurile au consti
tuit pentru concurenți un examen 
destul de dificil, căruia i-au făcut 
față cu succes numai sportivii 
bine pregătiți pentru o competi
ție de acest gen. întrecerile au 
fost frumoase, spectaculoase, pre
sărate cu multe procedee tehnice 
de atac.

Cu mici excepții, în rîndul că
rora trebuie să menționăm. înfrân
gerile suferite de N. Gingă în 
fața lui M. Boțilă și Z. Szilak în 
disputa cu I. Silvestru, componen- 
ții lotului republican au ieșit în
vingători, dovedind o bună formă 
sportivă pentru etapa actuală. Și 
totuși, concursul n-a constituit 
pentru toți sportivii fruntași o 
verificare reală a potențialului lor 
de luptă. Aceasta pentru că, din 
lipsă de reprezentanți valoroși la 
toate, categoriile de greutate, an
trenorii i-au determinat pe unii 
luptători să concureze la categorii 
superioare, așa cum a fost cazul 
sportivilor Gh. Berceanu, N. Gin
gă, I. Dulică, I.' Baciu, E. Hupcă 
etc. O surpriză plăcută a consti
tuit-o evoluția campionului olim
pic Gh. Berceanu, care, după o 
îndelungată absență, deși a luptat 
în compania unor adversari mai 
grei, a reușit să cîștige concursul. 
Dar, iată-i pe primii trei clasați 
la cele 10 categorii : 48 KG.: 1.
C. Alexandru (Steaua), 2. Gh. Vi- 
man (C. S. Pitești), 3. I. Coteanu 
(Rapid) ; 52 KG. : 1. Gh. Berceanu 
(Steaua), 2. A. Tănase (Dinamo), 
3. S. Marinescu (Aluminiu Slati
na) ; 57 KG. : 1. M. Boțilă (C. S. 
Pitești), 2. N. Mareș (Aluminiu 
Slatina), 3. Gh. Alexe (Rapid) ; 
62 KG. : 1. I. Păun (Dlnamo), 2. 
I. Baciu (Steaua), 3. I. Dulică 
(C. S. Pitești) ; 68 KG.; 1, C. „Vîr-

tosu (Dinamo), 2. Șt. Coleașcă 
(Steaua), 3. G. Nica (Rapid) ; 
74 KG.: 1. A. Popa (Dinamo), 2. 
E. Hupcă (Metalul), 3. I. Rădoi 
(C. S. Cîmpulung) ; 82 KG. : 1. 
I. Enache (Dinamo), 2. V. Pren- 
țiu (Steaua), 3. V. Gabor (Alumi
niu Slatina) ; 90 KG. : 1. N. Neguț 
(Steaua), 2. M. Vlad (Aluminiu 
Slatina), 3. Șt. Olteanu (Progre
sul) ; 100 KG. : 1. N. Martinescu 
(Dinamo), 2. I. Silvestru (C. S. 
Pitești), 3. Z. Szilak (Steaua) ; 
+100 KG. : 1. V. Dolipschi (Di
namo), 2. Al. Frujină (C. S. Pi
tești), 3. I. Preda (Dacia Pitești).

Pe echipe, clasamentul se pre
zintă astfel : 1. Dinamo 71 p., 2. 
Steaua 66 p., 3. C. S. Pitești 58 p., 
4. Aluminiu Slatina 58 p., 5. Ra
pid 50 p., 6. Progresul 41 p., 7. 
Dacia Pitești 38 p„ 8. Metalul 
35 p., 9. C. S. Cîmpulung Muscel 
33 p.

Mihai TRANCĂ

IN PARCUL SPORTIV Dl- 
NAMO s-a desfășurat 

,,Crosul 9 Martie", lată cîștigătorii probe
lor : seniori : E. Nacu (Steaua), juniori 
I: E, Manole (C.S. Tîrgoviște). juniori 
ill: V. Manolache (Metalul), senioare : 
Maria Ghilea (Constructorul-Olimpia), 
junioare I : Rodtea Găvan (Dinamo), 
junioare II : Livia Burmas (Dinamo), ju
nioare HI: Cristina Gheorghe (Dinamo). 
In concursul rezervat reprezentanților aso
ciațiilor Dinamo din București a cîștigat 
Valerian Goraș (Dinamo Obor), Iar pe 
echipe primul loc a revenit asociației Dl
namo Obor (Nicolae D. Nicolae — co
resp.) © MIINE, IN SALA „23 AUGUST", 
cu începere de la ora 18, se va desfășura 
concursul dotat cu „Cupa 9 Martie" des
chis studenților din Capitală • LA CLUJ- 
NAPOCA s-a inaugurat sala de atletism 
din parcul Babeș-Bolyaî, a cărei pistă 
este acoperită cu coritan. Condițiile su
perioare de pregătire și concurs vor per
mite obținerea de rezultate mai bune de 
către atleții clujeni. Le așteptăm I

ATLETISM

A
DIVIZIEI B au fost înregis

trate următoarele rezultate : MASCULIN : 
Știința Mediaș — Voința Timișoara 63—62 
(34—37), Dinqmo Oradea — Politehnica 
Cluj-Napoca 67—61 (33—31), A.S. Univer
sitară Sibiu — C.S.M. Reșița 101—74 
(36-48), P.T.T. - Arhitectura 72-69 
(28—31), Voința București — Mine-Energîe 
80-58 (47-27). 1REMQAS s Automatica

BASCHET IN ETAPA A 15-A

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
în sala „23 August" din Bucu
rești se vor desfășura campiona
tele republicane pe teren acoperit 
ale atleților ’ juniori de categor.a 
I. La întreceri și-au anunțat pre
zența o serie de atleți remarcați 
în concursurile acestei ierni, în
tre care Doina Spînu, Niculiua 
Ilie, Tudorel Vasile, Virgil Costa
che. Sîmbătă, concursul începe 
la ora 16, iar duminică la ora 9.

De astăzi, la Predeal 

CAMPIONATELE 
ȘCOLARE DE SCHI

începind de astăzi, peste 200 de 
schiori școlari își vor disputa titlu
rile de campioni republicani în 
probele alpine și fond pe pîrtiile 
din Predeal. La întreceri vor fi 
prezenți cei mai buni schiori elevi 
din întreaga țară, care au obținut 
dreptul de a participa la finale în 
urma concursurilor preliminare. 
Organizatorii au stabilit ca dispu
tele să aibă loc pe pîrtia Clăbu- 
cetului (probele de slalom spe
cial, slalom uriaș și coborire) și 
pe traseul din Poliștoacă (probele 
de fond și ștafete).

74—61 (36-33), A.S.A. Bacău - C.S.O. 
Botoșani 109-69 (49—33), C.S.M. lași — 
Știința Ploiești 73—61 (31—29), Electrica
Fieni - C.S.U. Pitești 82-61 (44-38);
FEMININ : Știința Sf. Gheorghe — Medi
cina Timișoara 54—60 (24—35), Progresul 
București — Arhitectura 86—44 (48—26),
Olimpia-Constructorul l| — A.S.E. 49—38 
(23—13), Sănătatea Ploiești — C.S.M. lași

din toate sportunie
95-40 (33—23), Universitatea București — 
P.T.T. 88-91 £37—42), Voința Oradea - 
Metalul Salonta 51-59 (28-30), Voința
Tg. Mureș — Universitatea Craiova 78—51 
(39—21), Sănătatea Satu Mare — Con
structorul Arad 86-61 (33—31). (Rezulta
tele au fost transmise de corespondenții : 
I. |ancu, I. Toth, C. Albu, Em. Suranyl, 
N. Tokacek, D. Moraru, Daniel Diaco- 
nescu, Gh. Briotâ, I. Caraiman, I. lonesCu, 
N. Stere, Z. Rîșnoveanu, C. Averchi și O. 
Ciorâscu).

HALTERE
verificare în

A.S. RAPID ORADEA a 
organizat un concurs de 

vederea alcătuirii echipei
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FRĂMÎNTĂR1

Șl DISCUȚII ACTUALE Politehnica Timisoara — Chi
mia Km. Vîlcea : f. COLOȘI 
■(București);

ARBITRII PRIMEI ETAPE
A RETURULUI DIVIZIEI A

După „acalmia" din runda a. 
4-a (șase remize din șapte întil- 
niri 1), lupta în „Turneul de șah 
al maeștrilor" a fost puternic re
lansată în partidele disputate luni 
și marți. Doi au fost jucătorii 
care au dat un asemenea curs 
întrecerii i Mihai Ghindă și Iuliu 
Szabo. Căile urmate de ei au fost 
diferite. Ghindă — prin formație 
și temperament — este adeptul 
jocului teoretic, metodic, exact, 
al luptei poziționale lungi, aparent 
plicticoase și — oricum — destul 
de obositoare. Szabo, în schimb, 
a rămas fidel, ca și cu ani în ur
mă, partidei vii, sclipitoare, ne
convenționale, pe muchie de cu
țit, în care se plătește adesea tri
but fanteziei. Așa s-au întîmplat 
lucrurile în rundele a 5-a și ă 

................ învins
Botez, 
mini- 

casca- 
foarte 

dar a și 
la Griin- 
ai clasa-

6-a. In timp ce Ghindă i-a 
foarte metodic pe Ilijin și 
valorificînd niște avantaje 
male, Szabo s-a aruncat în 
dele combinației, a cîștigat 
frumos la Voiculescu, 
pierdut... spectaculos, 
berg. Ceilalți fruntași 
mentului se mențin, pe mai de
parte, în espectativă, joacă pru
dent, evită riscul. Dar, turneul a 
și ajuns la jumătate... (V. Ch.)

REZULTATE TEHNICE i Ghin
dă — Bena >/,—>/2, Ott — Reicher 
1—0 (runda a 4-a) ; Ilijin — Ghin
dă 0—1, Voiculescu — Szabo 0—1, 
Bena — Ott 1—0, Reicher — Ghi- 
țescu, Botez — Neamțu. Griinberg
— Stoica, Pavlov — Șubă, re
mize (runda a 5-a) ; Ghindă — 
Botez 1—0, Ott — Ilijin 0—1, Sza
bo — Griinberg 0—1, Ghițescu — 
Șubă, Stoica — Pavlov, Neamțu
— Voiculescu, remize (runda a 
6-a).

CLASAMENTUL : Ghindă 4y2 
p, 'Stoica, Szabo 4 p, Pavlov, Șu
bă, Chițescu 3% p, Voiculescu, 
Neamțu 3 p, Bena (1). Griinberg 
2% p, Reicher (1), Ilijin, Botez 
2 p, Ott 1 p.

patru etape, decisive, vor oferi în
treceri deosebit de echilibrate, dîr- 
ze, în care nervii jucătoarelor și ai 
antrenorilor vor fi foarte solicitați, 
motiv pentru care apreciem că ar 
fi indicată programarea la partide
le hotărîtoare a celor mai buni ar
bitri.

CLASAMENT
1. I.E.F.S.
2. Politehnica
3. Rapid
4. „U“ Timiș.
5. Crișul
6. Olimpia-Constructorul

9
7

16 14 2 1106- 936 30
15 13 2 1216- 826 28
16 10 6,1078-1031 26
16 9 7 1090-1031 25
15 9 6 958- 915 24

15
7. Voința Buc. 15
8. „Vu Cluj-Napoca

15
16
16

Mureș
15

9. C.S.U. Galați
10. „U“ Iași 
IL C.S.U. Tg.

5
3

6
8

10
13 

3 13

3 12

1035- 968 24
919- 936

962-1101 
977-1075 
792-1077
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7. Farul 16 9 7 1228-1238 25
8. Poli. Buc. 16 7 9 1130-1192 23
9. I.C.E.D. 16 6 10 1126-1147 22
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UN GEST ONORANT
Luni seară, secția de baschet 

a clubului sportiv Olimpia-Cons
tructorul a organizat (înaintea 
meciului cu I.E.F.S.) o festivita
te, în cursul căreia junioarelor de 
la Școala sportivă Bacău le-a 
fost dăruit un rînd de echipa
ment, iar antrenoarei acestora — 
Maria Ghenade — i-au fost a- 
dresate mulțumiri pentru faptul 
că a depistat-o și pregătit-o pe 
Camelia Tănăsescu, transferată 
de curînd de la Școala sportivă 
Bacău la Olimpia-ConstructoruL

Subliniem cu satisfacție gestul 
onorant al clubului bucureștean, 
care a căutat să mulțumească 
Școlii sportive Bacău și profesoa
rei Maria Ghenade pentru efor
turile depuse în scopul instruirii 
unei jucătoare cu certe perspec
tive și pentru înțelegerea mani
festată cînd s-a solicitat transfe
rul acesteia.

Bine ar fi să vedem cît mai 
des astfel de festivități !
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SENSUL REAL AL TESTULUI COOPER
F.C.M. Reșița — 

CHITA (Brașov) ;
Jiul — U.T.A. ; 

(București) ;

Dinamo : C.

C. PETKEA
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sp. 

pii |
sp.
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le-al 
brice 
pro- 
ilina
ucu-

Din păcate, în multe cazuri, pentru fotba
liști testul Cooper a ajuns o sperietoare. De 
multe ori aceștia s-au sustras de la trecerea 
testului, fără să se știe măcar despre ce este 

vorba în esență și, astfel, n-au făcut decît să-și aducă 
prejudicii. Nu-i mai puțin adevărat că în unele ca
zuri s-a și exagerat pretinzindu-se parcurgerea, cu 
olrice preț, cu orice efort, în orice condiții, a 3 200 m 
în 12 minute. Ca unul care am popularizat în pre
mieră acest, test la noi în țară, după, ce am asistat 
la lecțiile teoretice și practice făcute la Rio de Ja
neiro, în februarie 1970, de către Claudio Coutinho, 
preparatorul fizic al echipei de fotbal a Braziliei, aș 
vrea să spun fotbaliștilor noștri că acest control de 
rezistență fizică este în propriul lor interes, că ei 
înșiși ar trebui să-1 facă din cînd în cînd, fără an
trenor, pentru a constata în ce măsură sînt capabili 
să susțină 
medie.

Părintele 
Cooper, de 
cu începere 
a stabili o măsură a capacității de rezistență a tineri
lor piloți și viitori astronauți. El a testat peste 100 000 
de tineri militari și, apoi, a determinat această perioa
dă de 12 minute în care trebuie parcursă, cu efor
turi medii, o anumită distanță care să indice «așa 
zisa „Endurance" (în românește rezistență) a unui 
tînăr, a unui sportiv, care trebuie să susțină eforturi 
prelungite. Scara alcătuită de autorul testului care-i 
poartă numele are următoarele trepte : de la 1 800 la 
2 000 m SLAB, de la 2 200 la 2 500 m ACCEPTABIL, 
de la 2 500 m la 2 800 m BINE, de la 2 800 m la 3 200 m 
FOARTE BINE. Aceste distanțe parcurse trebuie însă 
in mod OBLIGATORIU CORELATE CU STAREA IN 
CARE SPORTIVUL A TERMINAT CELE 12 MINU
TE DE ALERGARE, cu consumul de oxigen și cu

pe termen lung eforturi de intensitate

acestui test, colonelul american Keneth 
la centrul spațial de la Huston, a făcut, 
din anul 1962, îndelungi cercetări pentru

pulsul, mai scurt, cu gradul de extenuare. Prin ur
mare, testul Cooper nu este un scop în sine, NU ARE 
CARACTER COMPETITIV, ci este o probă a gradului 
de rezistență fizică, o verificare a capacității de efor
turi de intensitate medie pe termen lung. Distanțele 
maximale în 12 minute se pot obține prin antrena
ment și TREBUIE PARCURSE ORICIND, nu numai la 
început de campionat.

După ce și-a petrecut vacanța, Iotul brazilian de 
fotbal a fost convocat înaintea pregătirilor pentru 
„El Mundial", la Rio de Janeiro, la 12 februarie 1970. 
După controalele medicale care au durat cîteva zile, 
selecționabilii brazilieni au dat testul Cooper la 19 
februarie. Cîteva exemplificări i Dirceu Lopez si Piaz
za au parcurs 3 100 m, Jairzinho 2 950 m, Pele 2 800 m, 
Rivelino 2 750. Deci, după o vacanță de vară, ei au 
efectuat testul Cooper cu calificative de la bine spre 
foarte bine, ceea ce presupune o conștiinciozitate 
exemplară.

Federația noastră a procedat bine atunci cînd ă «e- 
rut jucătorilor noștri fruntași ca după 45 de zile de 
antrenament să parcurgă distanțe maximale ale tes
tului Cooper dar, dacă aceștia au trecut haremurile 
extenuați, ÎNSEAMNĂ CĂ MAI ESTE DE LUCRU.

Testul Cooper s-a dovedit, de-a lungul anilor, o 
probă de rezistență foarte semnificativă pentru fot
bal (autorul ei a demonstrat-o în anul 1968, la un 
curs de fotbal în Franța) și, de aceea, este necesar 
ca fotbaliștii noștri fruntași, IN MOD SPECIAL CEI 
INTERNATIONAL!, să ajungă să alerge și să ter
mine RELAXAT cei 3 200 m în 12 minute. Deci să 
susțină această probă de control FĂRĂ MARI EFOR
TURI. La cîteva secunde după ce a încheiat testul 
Cooper, Pele ne oferea un interviu, CU DEZINVOL
TURA. Acesta este sensul real al testului Cooper.

Aurel NEAGU

Universitatea Craiova -_ U*
Cluj-Napoca : N. RAINEA (Bir-

xt.F* £• Argeș — F. C. Constanta ] 
N, PETKICEANU (București) ;

Steagul roșu — Sportul studen
țesc : I. RUS (Tg. Mureș) ;

C.F.R. Cluj-Napoca — F. C. 
Galați : A. MUNICH (București) ;

Steaua — A.S.A. Tg. Mureș ; 
L CÎMPEANU (Cluj-Napoca) ;

Politehnica Iași — Olimpia Satu 
Mare : GH. LIMONA (București).

OGLINDA ECHIPEI...
Să mai rămînem cîteva clipe 

alături de figura centrală a fot
balului, antrenorul. într-unul din 
numerele trecute, s-a vorbit despre 
empirismul practicat — din pă
cate ! — de foarte mulți dintre 
antrenorii noștri. Un empirism de
terminat de faptul că antrenorii 
păstrează în noua lor activitate 
doar experiența lor de jucători, 
fără să mai considere utilă pro
pria lor reciclare, intr-un domeniu 
dinamic prin excelență, în care a- 
devărurile ,șe corectează cu o vi
teză deseori imperceptibilă.

Acceptînd ideea că majoritatea 
antrenorilor nu reușesc să fie în 
pas cu noutățile, teoretice ale fot
balului, trebuie să subliniem fap
tul că ei nici nu au posibilitatea 
unei permanente reciclări, ațît ..de. 
necesare. Cursurile de calificare 
profesională sînt foarte rare și in- . 
suficiente, iar reîntâlnirile opera
tive pentru dezbaterea noutăților 
fotbalului sînt mult prea... opera
tive, ele reducîndu'-se, în general, 
las un referat abstract și la cîteva 
exerciții practice reprezentînd în 
general foarte puțin din bagajul 
minim necesar.

Antrenorul nostru are nevoie de 
această reciclare, indiferent de va
loarea sa ca jucător. Ba mai mult, 
s-ar putea spune că fosta mare 
vedetă resimte și mai mult ne
voia acută a acestei reciclări, pen
tru a putea elimina tentația înghe
țării evoluției fotbalului la mo
mentul de vîrf al carierei sale.

in- 
păre- 

nu

de

va 
la 

idei 
Din

Un internațional spunea 
tr-o bună zi : „După 
rea mea, un antrenor 
putea depăși niciodată 
capitolul orizontului său
— condiția sa de jucător, 
acest punct de vedere, aș putea 
spune că jucătorul mediocru este 
mai' periculos, in munca sa de an
trenor, chiar decit un fost nefotba- 
list, așa cum am întilnit destule ca
zuri in practica fotbalului. Cină 
spun orizontul de idei, nu mă gin- 
desc la randamentul general al an
trenorului. Vreau să spun numai că 
in privința ideilor o echipă este în
totdeauna oglinda antrenorului său. 
Echipa Angliei a jucat, in perioa
da Ramsey, ca fostul fundaș englez 
Ramsey. S-a simțit mereu lipsa de 
imaginație a fundașului. Echipa In- 
ternazionale a jucat ca fostul fun
daș Herrera, un fundaș dur și as
pru, care a refuzat stilul combi
nația in fotbal. Și exemplele pot 
fi continuate. După părerea mea, 
marii înaintași, adică marile ve
dete ale fotbalului, pot fi și mari 
antrenori, cu o singură condiție : 
să-și verifice ideile și imaginația 
prin intermediul unor cursuri foar
te severe, care să-i oblige să eva
lueze lucid toate modificările fot
balului și să admită că ce a fost 
bun ieri nu mai e bun astăzi. Re
pet, insă, acel „grăunte de nebu
nie" al marii vedete va fi mereu 
acumulatorul din care se vor naște 
ideile de care vorbeam. Nici un

curs din lume nu va putea semăna 
acest grăunte de nebunie intr-un 
om care n-a trăit intens aventura 
de pe gazon".

Aceste cîteva 
listului rezolvă 
vechea dispută 
tea suficientă" 
stăruitoare". Ele contestă celebri
tății dreptul de a se impune în 
fotbal exclusiv prin aureola tre
cutelor sale performanțe, respin- 
gînd In același timp îngustimea 
fostului jucător mediocru, căruia 
i se recunoaște cel mult un rol de 
meșteșugar.

Antrenorul este oglinda echipei, 
iar echipa este oglinda antrenoru
lui. Această osmoză se face sim
țită la tot pasul în viața fotbalu
lui nostru. Din păcate, mulți din
tre conducătorii noștri de club 
subestimează acest adevăr și sparg 
oglinda, la prima ocazie, fără să se 
gîndească la dificultățile pe care le 
presupune conturarea unei noi 
imagini. în loc să recurgă la me
toda facilă a „scoaterii tăciunilor" 
prin sacrificarea antrenorului și în
locuirea lui cu o nouă victimă vir
tuală, conducătorul de club ar tre
bui să se simtă obligat și în direc
ția reciclării antrenorului său. In 
ultimii zece ani, echipa noastră na
țională a schimbat destule oglinzi. 
Dar imaginea ei continuă să facă 
ape, ape—

cuvinte ale fotba- 
în mare măsură 
dintre „celebrita- 
și „mediocritatea

loan CH1RILA

ACTUALITĂȚI
MTINE, TRAGEREA LA SORTI A 

SEMIFINALELOR „CUPEI ROMÂNI
EI . Cu ocazia ședinței Colegiului di
vizionar A, va avea loc tragerea 
la sorți a semifinalelor „Cupei Româ
niei". Tragerea se va desfășura vi
neri, de la ora ÎS, la sediul federa
ției. După cum se știe, în această 
fază s-au calificat echipele Steaua, 
A.S.A. Tg. Mureș, Universitatea Cra
iova și Rapid București. întîlnirile 
semifinale vor avea loc la 25 iunie, 
pe terenuri neutre. Finala „Cupei 
României" este programată la 6 iulie 
la București.
• ÎN PERIOADA de transferări 

excepțională, recent încheiată, au 
fost operate de F.R.F. aproape 400 
de transferări, după cum urmează : 
321 la Divizia C. 62 la Divizia B și 
11 la Divizia A.

La cererea consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport, Biroul 
F.R.F, a acordat și pentru echipele 
din campionatele județene o perioa
dă de transferări excepțională, între 
10 și 15 martie a.c. Se menține prin
cipiul de la echipele divizionare : nu
mai cu dezlegare.
• VINERI 28 februarie, la ora 11, 

va avea loc la sediul F.R.F. o ședin
ță a Colegiului divizionar A, a re
prezentanților cluburilor și condu
cerii federației. Se vor discuta o 
serie de probleme legate de relua
rea campionatului.

• INTR-O RECENTA ședință a Bl- 
roului federal, tov. Cornel Cazan a 
fost numit președinte al Comisiei de 
competiții și disciplină, tov. Gh. 
Dragomir — președinte al Comisiei 
de juniori, iar tov. Mircea Dridea 
a fost numit membru al Colegiului 
central de antrenori. .

• BILETELE DE INTRARE pentru 
meciul de fotbal dintre Steaua și 
A.S.A. Tg. Mureș, care se dispută 
duminică 2 martie 1975 pe stadionul 
Steaua, cu începere de la ora 16 
(în deschidere, de la ora 14,15, jo
cul echipelor de tineret-speranțe), se 
pun în vînzare. de mîine, vineri 28 
februarie, la casele obișnuite de la 
agenția C.C.A., stadioanele Steaua, 
Dinamo, Giuleștl, „23 August" și la 
Agenția Loto-Pronosport din str. 
Halelor.

JOCURI AMICALE
în meciurile de verificare susținu

te ieri de divizionarele A s-au obți
nut următoarele rezultate :

GLORIA BUZĂU — A.S.A. TG. MU
REȘ 3—1 (1—0).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — OLIMPIA 
SATU MARE '

PETROLUL
STANȚA 2—1

F.C. ARGEȘ 
0—1 (0—1).

1-1 (1-1).
PLOIEȘTI—F.C. CON- 
<0—1).

— DINAMO SLATINA

TUR DE ORIZONT PRINTRE DIVIZIONARELE A
. (Urmare din pag. I)

Coca, accidentați. Hurloi are o 
întindere musculară, Coca o en
torsă. Nici unul din ei nu va juca 
duminică, la Craiova. Tot ieri, după 
meci, a avut loc analiza compor
tării echipei în turul campionatu
lui. Astăzi, antrenament obișnuit. 
Mîine, plecarea spre Craiova, cu 
autocarul. Echipa se va opri pen
tru o noapte la Cozia sau Rm. 
Vîlcea, iar sîmbătă își va conti
nua drumul pînă la Craiova, unde 
va efectua un ultim antrenament 
înaintea debutului în retur. Cine-i 
va înlocui pe accidentați ? Proba
bil Cîmpeanu II și Vaczi.

steagul roșu : indisponi
bil DOAR... ANTRENORUL 
PRINCIPAL. La Stefigul roșu si
tuația a devenit din nou destul 
de dificilă. Antrenorul principal 
Nicolae Proca nu poate conduce 
pregătirile echipei din cauza re
cidivei unei mai vechi afecțiuni 
renale. A rămas să se ocupe de

echipă Al. Meszaroș, antrenorul 
secund. La antrenamente, participă 
toți jucătorii și se speră ca pînă 
duminică să nu intervină nici o 
indisponibilitate. Miercuri, la 
Steagul roșu, a avut loc o întîlni- 
re cu membrii susținători ai clu
bului. La ora convorbirii noastre 
telefonice, la Brașov ningea și un 
strat de zăpadă se așternuse pes
te oraș.

F. C. CONSTANTA SE PREGĂ
TEȘTE LA PLOIEȘTI. După me
ciul amical pe care l-a susținut 
la Galați, echipa F. C. Constanța 
a plecat Ia Ploiești. în această lo
calitate, constănțenii au efectuat 
antrenamente zilnice, iar ieri du
pă-amiază au susținut o partidă cu 
Petrolul. Antrenorul Hașoti inten
ționează ca formația sa să mai sus
țină la Ploiești un joc vineri și 
apoi să plece la Pitești. La aceste 
ultime ședințe, antrenorul Hașoti 
va face retușurile necesare.

LA JIUL, UN INDISPONIBIL. 
Lotul Jiului a fost completat cu

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
S-AU PUS ÎN VtNZARE BILETE

LE PENTRU TRADIȚIONALELE 
TRAGERI EXTRAORDINARE ALE 
MARTIȘOARELOR — LA PRONO
EXPRES, DIN 5 MARTIE ȘI LA 
LOTO DIN 7 MARTIE 1975.

BILETELE CU NUMERELE PRE
FERATE POT CONSTITUI PLĂCUTE 
SURPRIZE PENTRU CEI DRAGI.
ClȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 23 FEBRUARIE 1975

Categoria I : (13 rezultate) 1 va
riantă 19% a 50 090 lei.

Categoria 2 : (12 rezultate) 9,10 va
riante a 11 855 lei.

Categoria 3 : 
variante a 892 lei.

(11 rezultate) 181,45

■
Report categoria 1 : 39 900 Iei.
Cîș+igul de categoria 1 a revenit 

participantului Ion Dlaconescu din 
Pitești.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA PRONOEXPRES DIN 26 FE

BRUARIE 1975 :
FOND GENERAL DE CÎȘTIGUBI9 

2.383.582 lei.
Extragerea I : 15 17 4 12 21 38 
Extragerea a n-a : 9 10 5 26 1.
Plata cîștigurilor de la această tra

gere se va face astfel : în munici
piul București, de la 6 martîe 1975 
pînă la 26 aprilie 1975 ; în țară, în- 
cepînd de la 10 martie pînă Ia 26 a-

prille 1975 inclusiv. Plata cîștigurilor 
prin mandat poștal începe de la 1D 
martie 1975.
CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIO

NALE DIN 16 FEBRUARIE 1975 S
Faza I : Cat. A: 1,20 autoturisme 

Dacia 1300 ; Cat. B : 6,50 variante a 
20.000 lei sau la alegere o excursie 
In Italia șl diferența In numerar ; 
Cat. c : 14,85 a 3.285 lei ; cat. D : 
86,90 a 561 lei ; Cat. E : 188,90 a 500 
lei ; Cat F : 983,65 a 200 lei 1 Cat. 
G. 3.040 a 100 lei.

Faza a Il-a : Cat. 1:1 variantă 
25% a 13.425 lei ; Cat. 2 : 8,65 varian
te a 10.000 lei, sau la alegere o 
excursie în U.R.S.S. sau Turcia plus 
diferența în numerar ; Cat. 3 : 22,40 
a 5.422 lei ; Cat. 4 : 48,55 a 2.502 lei ; 
Cat. 5 : 692,60 a 400 lei ; Cat. 6 :
2.589,10 a 100 lei.

cîțiva tineri i Homan — portar, 
Schmidt — mijlocaș, Popa — îna
intaș. Dar, de cîteva zile, Rusu a 
devenit indisponibil, fiind operat 
de flebită. Ieri după-amiază, echi
pa antrenată de Titus Ozon a 
susținut un joc amical cu divizio
nara B Mureșul Deva. In progra
mul din această săptămînă mai fi
gurează un antrenament astăzi. 
Pentru mîine sînt prevăzute două 
ședințe de pregătire. Ultimul an
trenament va avea loc sîmbătă.

F.C. ARGEȘ: OLTEANU INCERT. 
Antrenorul Halagian speră intr-un 
start reușit al echipei pe care o 
pregătește. „AIb-violeții“ se an
trenează zilnic cu gîndul de a cu
ceri ambele puncte în întîlnirea cu 
F.C. Constanța, o altă echipă în... 
suferință de puncte Azi, F. C. 
Argeș susține un joc-școală în 
compania divizionarei C Dacia Pi
tești, urmărindu-se în mod special 
definitivarea „ll“-lui de dumi
nică. Un semn de întrebare există , 
totuși i fundașul central Olteanu 
acuză o întindere de ligamente 
după meciul cu Minior Pernik 
(Bulgaria), disputat duminica 
trecută.

LA OLIMPIA, REINTRĂRI PO
SIBILE : BOTH și BATH ORI n. 
După ce a jucat duminică la Su
ceava cu divizionara B C.S.Mi, joc 
cîștigat cu 2 —1, prin golurile mar
cate de Kaiser și Iancu, formația 
sătmăreană s-a oprit la Piatra 
Neamț, unde a susținut în compa
nia echipei Ceahlăul din Divizia 
B ultimul joc amical înaintea 
startului de sîmbătă. E probabilă 
reintrarea lui Both și a lui Bat- 
bori II.

CHIMIA
CEARCĂ 
Antrenorul

ne-a pus la curent cu problemele 
actuale ale formației pe care o 
va conduce in retur, în tentativa 
de a evita retrogradarea. El ne-a 
spus că, în această săptămînă, an
trenamentele continuă cu cceeași 
intensitate, că meciul de miercuri, 
cu echipa de tineret-speranțe, a 
avut ca scop realizarea ultimelor 
retușuri, că va încerca — 
nie de înaintare
— Gojgaru — C. 
dea mai multă 
echipei.

POLITEHNICA 
LUAT ÎN BULGARIA, 
studenții au revenit 
efectuat în Bulgaria, turneu în
cheiat cu următoarele rezultate 1 
0—1 cu Cerpan Novozagora, 3—2 
cu Zogorețu Novozagora și 2—2 cu 
Lokomotiv Dreanovo. Marți ffi avut 
loc un joc-școală cu formația de 
juniori, iar miercuri jucătorii au 
fost supuși unei probe de control. 
Pentru astăzi și mîine sînt prevă
zute alte antrenamente, de inten
sitate medie.

F. C. GALATI JOACA ĂZI EA 
MEDIAȘ. Echipa antrenată 
Ștefan Coidum a plecat ieri di
mineață, cu autobuzul, pînă 
București, de unde și-a continuat 
drumul^ cu trenul, spre Cluj-Na
poca, cu o escală la Mediaș. Aici, 
divizionara A va întîlni, intr-un 
ultim joc de verificare, formația 
locală Gaz metan. Gălățenii vor 
rămîne încă o zi la Mediaș, unde 
vor efectua un antrenament fi- 
zico-tactic, urmînd să plece 

în dimineața zilei 
Pentru jocul

CU O li- 
nouă (Bucurescu 
Nicolae) — să 
eficiență jocului

IAȘI. A EVO-
Duminică, 

din turneul

de

la

la

rm. vîlcea în- 
UN ATAC INEDIT. 

Victor Stănculcscu

Cluj-Napoca
de sîmbătă.
C.F.R. este incertă, la această oră, 
folosirea cuplului de fundași cen
trali Dan Coe-Stoicescu.

cu



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

•PLEVEN, 26 (prin telefon). în 
ziua a patra a „Cupei Prietenia" 
la scrimă s-au desfășurat probele 
individuale de sabie și spadă. în 
finala întrecerilor de sabie s-au 
calificat trei sportivi sovietici, doi 
polonezi și un român, Ion Frunză.

LUPTĂTORII DIN
LOTUL OLIMPIC, LA KIEV

Cea mai bună comportare au 
avut-o trăgătorii sovietici și re
prezentantul nostru l 1. Kikinadze 
4 v, 2. Todorov 3 v. 3. Burțev 3 v, 
4. Frunză 3 v. Deosebit de dispu
tat a fost turneul de spadă, Ia 
care, totuși, sportivii noștri nu 
s-au calificat în finală. Departa
jarea s-a făcut după un triplu 
baraj î 1. Liberman (U.R.S.S.), 2. 
Bucholtz (R.D.G.), 3. Skwornowski 
(Polonia). Concursul continuă.

Șapte luptători dinȘapte luptători din lotul olim
pic de greco-romane au plecat la 
Kiev, pentru a participa la tradi
ționalul turneu internațional al 
U.R.S.S., „Memorialul 
<lubnii“. Au făcut 
Constantin Alexandru 
Mihai Boțilă (57 kg),

I al 
I Ivan Po- 
deplasarea : 
(cat. 48 kg), 

____ _ _...... m Ion Păun 
(62 kg), Ștefan Rusii (68 kg), A- 
drian Popa (74 kg). Ion Enache 
(82 kg) si Victor Dolipschi (+106 
kg). Ei sînt însoțiți de antrenorii 
Ion Corneanu și Ion Cernea.

HOCHEIȘTII JUNIORI 
AU JUCAT ÎN POLONIA

apropiere deLa Sosnowiec, în
Katowice, s-a disputat meciul in
ternațional amical de hochei pe 
gheață dintre echipele de juniori 
ale Poloniei și României. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
scorul de 8—0 (3—0, 1—0, 4—0).

în meci demonstrativ

CONNORS L-A ÎNVINS PE NASTASE
Un nou turneu internațional de 

tenis „indoor* se dispută la Ridge
field (S.U.A.). înainte de a lua 
startul, Ilie Năstase și Jimmy Co
nnors s-au întîlnit la Syracusa 
într-o partidă demonstrativă. Co
nnors a repurtat victoria cu 6—4, 
6—7, 6—2. De notat că cel doi ași 
ai rachetei nu s-au întîlnit în tot 
cursul anului trecut, ultima lor 
partidă datînd din decembrie 1973, 
în semifinalele „Turneului cam
pionilor", la Boston, cînd Năstase

CUPA FEDERAȚIEI" 
LA HOCHEI

cîștiga în două seturi (6—3, 7—5).
In prima zi a turneului de la 

Ridgefield, Ion Tiriac a jucat în 
compania tenismanei americane 
Abbie Maynard, o studentă în 
vîrstă de 19 ani, care, conform re
gulamentului statului Connecti
cut, are dreptul să participe și 
la competițiile masculine. Țiriac 
a obținut victoria cu 6—0, 6—0.
Intr-o altă partidă, Clark Graeb- 
ner l-a învins cu 6—0, 6—4 pe 
Viorel Marcu.

Alte rezultate : Dowdswel! — 
Benyk 6—3, 6—2 ; Yuill — Gott- 
tried 6—3, 6—4 ; Pisecki — Owens
6- —3, 6—3 j Kodes — Fibak 6—3,
7— 6 ; Gisbert — James 6—2, 6—2 ;
Fassbender — Austin 7—6, 3—6,
7—6.

(Urmare din pag. I) PROGRAMUL CAMPIONATELOR

Sparlachiada de iarnă a armatelor prietene

hostovaci, adepți ai unui joc mo
dem, în permanentă mișcare, cu 
combinații rapide și derutante, 
au întîlnit o formație surprin
zător de agresivă, care a aplicat 
un marcaj strict pe toată supra
fața gheții. în ultima parte a me
ciului, pregătirea fizică superioa
ră a tinerilor jucători cehoslovaci 
și-a spus, mai repede decît era 
de așteptat, cuvîntul și, în cîteva 
minute, echipa lor s-a detașat, 
obținînd o victorie meritată. Auto
rii golurilor : Hanka (2), Exl (2), 
Vondracek, Bulis, Hantak, Vopo- 
tek — Cehoslovacia : Lott, Diirst, 
Kdlliker — Elveția. Bun arbitrajul 
lui M. Presneanu (România) și 
Marian Rajski (Polonia).

MONDIALE STUDENȚEȘTI

ROMANIA — CEHOSLOVACIA 
(tineret) 3—2 (2—0, 1—1, 0—1)

ROMA (Agerpres). — Cu pri
lejul lucrărilor Consiliului direc
tor al Federației internaționale a 
sportului universitar (F.I.S.U.), 
desfășurate la Roma, s-a stabilit 
ca anul acesta campionatul mon
dial studențesc de fotbal să se 
dispute în luna iulie în Uruguay.

A fost acceptată candidatura 
Bulgariei de a organiza, în anul 
1977, Jocurile Universitare de va
ră. întrecerile vor avea loc 
cursul lunii august la Sofia.

In ceea ce privește Jocurile 
mondiale studențești de atletism, 
această competiție se va desfășura, 
anul acesta. între 14 și 21 septem
brie, la Roma.

KAVGOLOVO, 26 (prin telefon). 
După zile călduroase, cu soare 
primăvăratic, Ia ora startului în 
probele de schi ale Spartachiadei 
de iarnă a armatelor prietene ză
pada a devenit principalul adver
sar al concurenților. La Kirovsk, 
traseul de coborîre a fost literal
mente șters de furtuna violentă 
de zăpadă pornită în timpul nop
ții dinaintea probei, care a fost 
amînată pînă ce vremea va per
mite desfășurarea ei.

Situație asemănătoare la Kav- 
golovo. Cu puțin timp înaintea 
startului în cursa de biatlon (20 
km), a început să ningă. Apoi 
s-a stîrnit vîntul, puternic și în 
rafale. Minute de vizibilitate zero 
alternau cu „ferestre" de soare, 
influențînd mai cu seamă trage
rile biatloniștilor și salturile de la 
trambulină, unde s-au înregistrat 
nu mai puțin de șase accidentări, 
iar campionul lumii, Hans-Georg 
Aschenbach, s-a clasat de abia 
pe locul 12. A cîștigat cehoslova
cul Karel Kodeșka, datorită 
mare măsură celei de a doua 
rituri (73 m), cea mai bună 
concurs. L-au urmat tînărul 
vietic Iurî Kalinin și polonezul 
Stanislav Bobak. Anghel Biriș, cu 
sărituri în jur de 50 m, a ocupat 
locul 30 (din 33 de concurenți), iar 
Vasile 
prima 
grav.

Așa 
vremea capricioasă a făcut ca în 
poligon unii biatloniști să tragă 
pe viscol, iar alții pe soare, ceea 
ce a mărit și mai mult departa
jarea valorilor. Primele trei locuri 
au fost ocupate de Aleksandr U- 
șakov (U.R.S.S.) cu lh20:41,21 (5 
min. penalizare), Nikolai Kruglov 
(U.R.S.S.) Ih22:32,77 (5 min.) și 
Gerhard Meller (R. D. Germană) 
lh22:33,51 (2 min.) Cel mai bine 
clasat dintre biatloniștii români a 
fost Victor Dihoi — locul 9 cu 
11128:31,70 (7 min.). Gheorghe Voicu 
a ocupat locul 12, Ion Mîrza — 31 
și Victor Fontana — 33, din 36 
de concurenți.

Tot la Kavgolovo, cursa de fond 
30 km a revenit lui Serghei Sa
veliev (U.R.S.S.) cu lh30:01, ur
mat de Stanislav Henich (Ceho
slovacia) lh30:33 si Nikolai Baju- 
kov (U.R.S.S.) 11131:27.

La Leningrad a continuat tur-

în 
să- 
din 
so-

Birsan s-a accidentat după 
săritură, din fericire nu

cum relatam la început,

în

Desfășurînd cel mai' bun joc al 
său din acest sezon, echipa de 
hochei a României a reușit să în
treacă formația de tineret a Ceho
slovaciei (clasată pe locul 3 la 
campionatul mondial din Canada), 
grație unei evoluții superioare și 
unui angajament fizic total.

în special în prima repriză, 
hocheiștii noștri și-au surprins 
valoroșii adversari printr-un pre
sing continuu, care nu le-a per
mis să-și desfășoare virtuțile de
monstrate în partidele cu Polonia 
B și Elveția.

In min. 3, Gheorghe Huțanu a 
deschis scorul, pe care Tureanu 
l-a majorat la 2—0 în min. 17. în 
min 37, același Huțanu înscrie 
din nou i 3—0. După un minut 
cehoslovacii reduc din handicap 
prin Orszagh și stabilesc apoi sco
rul final în min. 50 prin Bulis, a- 
tunci cînd formația noastră avea 
doi jucători eliminați.

Au condus Zaharov (U.R.S.S.) și 
Rajski (Polonia).

I FIȘIER

Noua campioana de tenis de masă 
a lumii, reprezentanta R.P.D. Coreene, 
Yun Sun Kim, este autoarea unei per-

S.K.A. SVERDLOVSK — ELVEȚIA
5—2 (3—0, 1—1, 1—1)

Tînăra echipă sovietică, condu
să de fostul internațional Mișa- 
kov. a prestat un joc excepțional, 
oferind publicului o adevărată 
demonstrație de hochei. Evoluția 
formației elvețiene a fost supe
rioară celei din ajun, astfel că 
am putut asista la 60 de minute 
de joc spectaculos, de o bună fac
tură tehnică, atractiv. Au înscris s 
Molciano (min. 7), Mișakov (min. 
8 și 29), Podtiapurin (min. 17) și 
Cuterghin (min. 60) pentru S.K.A. 
Sverdlovsk, respectiv Friederich 
(min. 38) și Croci-Torti r (min. 55). 
Au condus FI. Gubernu și G. Mu- 
reșan.

★
Programul de azi : ORA 18,30 : 

S.K.A. Sverdlovsk — Polonia B.

neul de hochei. Echipa țării noas
tre a pierdut în fața celei a Ceho
slovaciei (de fapt, Dukla Jihlava, 
cu Klapaci, Ilrvaty, Suhi și Jaros
lav Holik). Ca și în partida cu 
formația Poloniei, Gheorghe Hu- 
țan a apărat excelent, în ciuda 
scorului ridicat i 2—10 (0—5, 1—4, 
1-1).......................................................
meci, 
cedat 
fața 
fapt o combinată a cluburilor mi
litare, din Moscova și Leningrad, 
cu Harlamov, Mihailov și Petrov 
în prima linie de atac. Echipa 
U.R.S.S. a cîștigat mai greu decît 
era de crezut întîlnirea cu forma
ția Poloniei (7—4). Derby-ul 
U.R.S.S. — Cehoslovacia este 
teptat cu deosebit interes.

★
în sala de proiecții a 

fițerilor din Leningrad 
fășoară primul Festival 
lui militar cu tematică 
la care delegația țării 
participă cu trei producții t .me
dalionul „Racheta de aur" (Ilie 
Năstase), filmul „Metodica învăță
rii instrucției pe schi" (ambele au 
fost prezentate și s-au bucurat 
de o primire călduroasă) și docu
mentarul „Stelele Stelei" (reali
zat cu prilejul aniversării clubu
lui sportiv Steaua), care urmează 
să fie proiectat în gala de joi.

In al treilea (și ultimul) 
tinerii hocheiști români au 

cu 0—15 (0—4,'O—7, 0—4) în 
selecționatei sovietice, de

aș-

Casei o- 
se des- 
al filmu- 
sportivă, 

noastre

Mircea COSTEA

S-A ÎNCHEIAT SPARTACHIADA

MOSCOVA (Agerpres). — La 
Sverdlovsk s-a încheiat a 8-a e- 
diție a Spartachiadei unionale sin
dicale de iarnă, competiție de ma
să la care au luat parte, în eta
pele preliminare, peste 4 milioane 
de sportivi și sportive. In pro
gram au fost înscrise întreceri de 
schi alpin, schi 
teză și patinaj 
sărituri de la 
niuțe.

în concursul 
talia Perciatkin a cîștigat probe
le’ de slalom special și slalom 
uriaș.

nordic, patinaj vi- 
artistic, biatlon, 

trambulină și să-

de schi alpin, Na-

CINE VA FI PRIMA FEMEIE
MEMBRA ÎN C. I.O.?

LAUSANNE (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat recent la 
Lausanne, președintele C.I.O., lor
dul Killanin, a declarat că a so
sit timpul ca în forul olimpic 
mondial să fie cooptată și o fe-

TENIS DE MASA

meie. „Noi ne-am gîndit să ale
gem ca membră a C.I.O. pe fosta 
campioană olimpică de patinaj ar
tistic, americanca J. Tenley - Al
bright (medalie de aur la Cortina 
d’Ampezzo — 1956), dar aceasta a 
refuzat, motivînd că profesia sa 
de medic nu-i permite să se ocu
pe și de alte probleme. Sperăm, 
totuși, să găsim o altă personalita
te din sportul feminin care să ac
tiveze în cadrul C.I.O.“, a spus 
lordul Killanin.

[R. P. D.Coreeanăl
formanțe unice în Istoria campiona
telor mondiale ale acestui sport. 
Debutantă la competiția supremă (I), 
unde a concurat numai la proba de 
simplu fete, studenta din cinul I a 
Institutului de educație fizică și sport 
din Phenian a susținut și cîștigat șase 
partide. în vîrstâ de numai 18 ani, 
Yun Sun Kim a început să joace cu 
șase ani mai înainte, iar în 1974 a 
participat pentru prima oară la o în
trecere internațională (la Pekin), în 
compania unor sportive din R.P. Chi
neză, Japonia și Suedia. Finalistă în 
campionatele țării sale, Yun Sur. Kim 
(priză toc) s-a impus prin energia cu 
care acționează, prin viteza și Incisi
vitatea loviturilor de atac. Este prima 
reprezentantă a R.P.D. Coreene care 
cucerește un titlu mondial 
de masă.

PE SCURT
ATLETISM • 

Ungariei, la 
înălțime : Kelemen 2,20 m, lungime: Ka- 
tona 7,57 m, greutate: Farago 18,03 m S 
feminin j Bruzsenyak a cîștigat 60 mg îr» 
8,25 sec. și lungimea cu 6.22 m, 400 m -y 
Orosz 56.14

CICLISM • între orașele Haskovo șt 
Popovo, din Bulgaria, s-a desfășurat a 
cursa pe 100 km cu participarea cicliști» 
lor din loturile U.R.S.S. și Poloniei afla
te în pregătire în vederea noului sezoru 
A cîștigat Gusiatnikov (U.R.S.S.) în 
2 h 34:47, urmat de polonezul Mytnik și 
sovieticul ludin. Proba de circuit de la 
Haskovo a revenit lui Szurkowski, urmat 
de Szozda (ambii Polonia) • Belgianul 
Planckaert a cîștigat Marele premiu de 
la Antibes (Franța) • Eddy Merckx con
duce, dupâ 4 etape, în ,.Turul Sardiniei".

HOCHEI PE GHEAȚA « La Ooteborg. 
pentru ,.Trofeul Izvestia": Suedia — Ceho
slovacia 0-6 (0—1, 0—2, 0—3) ! Au 
cat : Pauzar 2, Novak 2, 
Stastny • La Budapesta, în 
Ungaria — Danemarca 6—0 
4-0).

NATAȚIE *> Campionatele 
ne în bazin acoperit, la Rostock: 
lia Ender a cîștigat 4 probe — 
care și 100 m liber în 56,17 și 
liber în 4:16.33. Alte rezultate : 
lore Anke — 1 :12,29 la 100 m bras, Rose
marie Kother — 2:14,43 la 200 m fluture, 
Claudia Hempel — 1:04,64 la 100 m spa
te și Ulrike Tauber — 4:48,64 la 400 n» 
mixt.

SCHI • „Cupa Europei" a programat, 
la Vîsokie Tatry, o proba feminina de 
slalom : victoria a revenit vest-germanei 
Pamela Behr. In clasamentul general al 
„Cupei Europei", după 20 de probe, con
duce Marlies Mathis (Austria) cu 126 p, 
urmată de compatrioatele sale Martine 
Elmer — 103 p și Lea Solkner — 99 p. 
* Rezultate la concursul de probe nor
dice, de la Falun (Suedia) : 
tă 4 X 10 km : U.R.S.S. 
R. D. Germană — 2h 
vegia — 2h 04:11,03. în 
binată nordică, pe primul loc s-a situat 
Ulrich Wehling (R.D. Germană). cu 
438,92 p, secundat de polonezul Ștefan 
Hula — 414,68. Proba de sărituri de la 
trambulina de 70 m s-a încheiat cu vic
toria schiorului vest-german Alfred Gros- 
che — 234,5 p.

ȘAH «rț Cea de-a 12-a partidă a 
ciului dintre maestrele sovietice 
Alexandria și Irina Levitina, care-și dis
pută, ia Moscova, finala turneului preten
dentelor la titlul mondial feminin, s-a în
trerupt la mutarea a 47-a. In prezent, 
scorul meciului este egal : 51/?—5’ ? p.

TENIS $ Noi turnee W.C T., la San 
Antonio (Texas) : Dent — Solomon 7—6,
6— 3 : Smith - Reid 6—4, 6-4; Alexander
— Battrick 6—0, 6—1; Estep — Van Dilien
7— 6, 3—6, 6—3 : Stockton — Richey 2—6.
6—4, 6—2 ; la Rotterdam: Crealy — Pilici 
6—4, 6—4; Okker — Taroczy 6—3. 6—2’:
Mottram — Panatta 6-4, 6-2 ; Domificwez
— Franulovlpî 6—3, 6—2. Echipa R.F.G. 
s-a calificat pentru finalele „Cupei Anso
nia" (juniori), cîștiqlnd grupa prelimina
ră de la Savignano : 5—0 cu Ungaria si 
3—2 cu Italia.

Campîonatele de sala aid 
Budapesta t masculin —■

mar* 
Eberman șl 

meci amical: 
(2-0, 0-0.

R.D. Germa- 
Koine- 
printre 

400 m 
Hanne-

ștofe-
- 2h 02:38,16, 

03:02,74, Nor- 
proba de corn-

mo-
Na na

MECIURI INTERNAȚIONALE
DE HANDBAL

Reprezentativa masculină de 
handbal a R. D. Germane a în
treprins recent un turneu în Nor
vegia, în cadrul căruia a susținut 
două jocuri cu selecționata țării 
gazdă. în prima partidă, disputa
tă la Moss, handbaliștii din R. D. 
Germană au cîștigat cu 19—15. în 
cel de-al doilea meci, desfășurat 
la Skien, echipa Norvegiei a ter
minat învingătoare cu scorul de 
17—16.

★
La Dijon s-a desfășurat partida 

revanșă dintre selecționatele mas
culine de handbal ale Franței și 
Elveției. Meciul s-a încheiat la e- 
galitate : 11—11. în primul joc, la 
Besanțon, handbaliștii francezi 
câștigaseră cu 15—14.

■ - —_ V____________________—________ _ ___ ______

L.

DUBLA CONFRUNTARE DINTRE JUNIORII BULGARI
GAZDELORIN FAVOAREASI ROMANI S-A ÎNCHEIAT

SOFIA, 26 (prin telefon). Dubla 
confruntare dintre primele selecțio
nate de juniori și cele de perspec
tivă ale Bulgariei și României, dis
putate miercuri la Sofia, s-a înche
iat, în ambele jocuri, 
echipelor țării gazdă, 
prezentative au evoluat după-amiază. 
Juniorii români au fost mai buni 
în prima parte a partidei, cînd au 
acționat omogen, tehnic și în vi
teză, creindu-și numeroase ocazii 
clare de a înscrie, dar pe care, în 
ultimă instanță, le-au ratat. Cîmpea- 
nu II. Bălan și Cămătaru au fost 
beneficiarii unor situații excelente 
de gol La reluare, tot oaspeții sînt 
superiori. dominînd cu autoritate, 
dar în finalul jocului ei cedează 
inițiativa juniorilor bulgari. Porta
rul Cristian se remarcă prin cîteva 
intervenții salvatoare, însă, în min. 
79. el nu se mai poate opune șutu
lui imparabil expediat de Ivăfiov,

cu victoria 
Primele re-

de la '14 m, și astfel gazdele cîștigă 
întîlnirea cu 1—0 (0—0). România a 
prezentat „U“-le : Cristian, Bărbu- 
lescu, Zahiu, Toader, Ene (min. 60 
Popa), Bălan, Leac, Cîmpeanu II 
(min. 72 Petcu). Lupău, Cămătaru, 
Chitaru (min. 70 Teleșpan). Dimi
neață, pe un timp rece și cu nin
soare abundentă, s-au întîlnit for
mațiile de perspectivă. In prima 
repriză meciul a fost echilibrat. 
După pauză, juniorii bulgari s-au 
impus cu autoritate și au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (0—0). Go
lurile au fost înscrise în urma unor 
faze fixe de către Grigorov (min. 55) 
și Ciavdarov (min. 70). România a 
alinia-t formația : Albu (min. 41 
Iordăchescu), Mălăescu (min. 70 Ru- 
su), Keizer, Udrea, Mihai, Ionescu 
(min. 41 Vesa). Popa, Nucă, Grea
ca, Sîrbu, Turbatu (min. 70 Dulău).'

TOMA HRISTOV

tenis

piu cînd, condus cu 2—0 de Stipancîci, 
a remontat irezistibil, a declanșat o 
cascadă de aplauze pentru frumoasa 
sa victorie.

ISTVAN JONYER [Ungaria]
Născut în localitatea de baștină a 

foștilor campioni mondiali Gizi Far- 
kaș și Ferenc Sido — la Diosgyor 
(lingă Miskolc) — Istvan Jonyer (24 
de ani, funcționar, căsătorit și tatăl 
unei fetițe) a început să joace la 12 
ani, fiind descoperit de Sido, al că
rui elev este și azi, la clubul Sparlg- 
kus din Budapesta.

Pregătit în cadrul lotului reprezen
tativ al Ungariei de vechiul și repu
tatul jucător internațional Zoltan Ber- 
czîk, actualul dublu campion al lumii 
(la simplu și dublu — alături de Ga
bor Gergely) mai are înscrise în pal
maresul său și titlurile continentale la 
dublu băieți (1972 și 1974), ca șl cel 
mondial, tot la dublu bărbați (1971).

Istvan Jonyer este un excelent lup
tător, un jucător de mare spectacol 
(cu lovituri ofensive puternice, forhan- 
dul său fiind arma principală). Revi
rimentul înregistrat în finala de sim-

D E PRETUTINDENI
• Meciuri amicale :

chum — Polonia 2—1 ,  
marcat Solz și Tenhagen, respec
tiv ' Deyna) ; Sel. orașului Loke- 
rcn (Belgia) — U.R.S.S. 1—0 (a 
marcat Berhejen); F. C. Bruges — 
Sel. olimpică a U.R.S.S. 1—0 ; Sal- 
gofarjan — Ț.S.K.A. Moscova 2—2

V.f.L. Bo- 
(0—1) (au

preliminariile turneului 
(juniori) : Anglia — Spa
tia Bristol) și Liechten-

stein — Luxemburg 1—2 (la Vai 
duz).

• Meciuri restante din campi
onatul Angliei : Everton — Luton 
Town 3—1, Ipswich — Derby 3—0, 
Leeds — Carlisle 3—1, Queens 
Park — Milddlesborough 0—0.

• Pele a declinat ofertele de 
a juca în Europa sau în S.U.A. în 
schimb, el a acceptat să fie con
silier onorific al federației de fot
bal din Brazilia.
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