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Maria Boși, excelent infiltrată pe semicerc, șutează fulgerător și înscrie Fot>o : Dragoș NEAGU

O REMIZĂ Șl UN EȘEC ÎN SEMIFINALELE C. C. E.

CAMPIOANELE IWASfflf IA HANDBAL
ȘI-AU IROSIT MULT B» ȘANSILE DE CAIIEICARE

Peste 6 000 de spectatori au asistat aseară, în Palatul sporturilor si 
Culturii, la cuplajul handbalistic, in cadrul căruia au evoluat, in semifi
nalele Cupei campionilor europeni, echipele feminine I.E.F.S. — Spartak 
Kiev și cele masculine Steaua — Borac Banja Lukn. In timp ce I.E.F.S. 
a reușit un onorabil rezultat de egalitate. Steaua — în mod surprinzător 
— a pierdut la două puncte. In returul acestor intilniri șansele ambelor 
noastre formații sînt minime.

I. E. F. S. - SPARTAK

0 cerință actuală, de mare însemnătate socială

PRACTICAREA INDIVIDUALĂ 
A EXERCIȚIILOR FIZICE 

SI SPORTULUI5

In primul meci al cuplajului 
s-au întîlnit formațiile feminine 
I.E.F.S. și SPARTAK KIEV. Par
tida a debutat lent, cu atacuri 
lungi șl căutări nesfîrșite.

Mult mai experimentate (de 4 
ori cîștigătoare ale C.C.E. și a- 
vînd în componență 10 jucătoare 
din lotul reprezentativ), handba
listele de la Spartak deschid sco
rul în min. 8, printr-un gol mar
cat de Litoșenko în condiții nere
gulamentare. I.E.F.S. egalează în

STEAUA-BORAC BANJA LUKA 17-19 (6-10)
Meciul vedetă, așteptat cu inte

res și cu speranțe, a furnizat o 
neplăcută surpriză, handbaliștii de 
la Steaua fiind învinși de Borac 
Banja Luka — 17—19 (6—10) — o 
echipă calmă, care a reușit să-și 
valorifice la maximum calitățile, 
printr-o apărare foarte avansată 
și agresivă și printr-un atac sim
plu, însă extrem de eficient.

ÎN GALERIA MARILOR CAMPIONI

MARIA ALEXANDRU,
0 JUCĂTOARE DE EXCEPȚIE

Atît de controversata și comen
tata ediție (a 33-a) a campiona
telor mondiale de tenis de masă, 
desfășurată la Netaji Stadium din 
Calcutta, a intrat de acum în do
meniul amintirilor.

Organizarea competiției supre
me s-a aflat multă vreme sub 
semnul incertitudinii, deoarece 
construcția sălii din pitorescul 
parc natural Eden Gardens înce
puse abia în noiembrie trecut, 
fiind terminată cu puțin timp îna
intea startului. Dar, amabilele 
gazde indiene au reușit nu numai 
să ofere o splendidă și spațioasă 
arenă (cu anexele aferente), ci să 
asigure și o organizare aproape 
ireproșabilă pe toate planurile. 
Ceea ce a constituit un prim și 
important succes al marii între
ceri, care a reunit 365 de concu- 
renți (225 de jucători și 140 de 
jucătoare), 47 de echipe masculi
ne si 36 feminine. Iar strădaniile 
gazdelor și eforturile evidente a- 
le sportivilor (în oofida căldurii 
ridicate, a umidității accentuate și

preiau 
înscris

KIEV 11-11 [5-6] 
același minut și, de aici înainte, 
pînă la sfîrșitul reprizei, se va 
merge „cap la cap“ : 1—2, 2—2, 
2—3, 3—3, 3—4, 4—4, 5—4 (în min. 
20, campioanele noastre 
conducerea printr-un gol 
de Lăcustă), 5—5, 5—6. In partea 
a doua a meciului (ca urmare a 
unei așezări bizare a echipei în 
teren și a unei excesive timo
rări), studentele au o cădere. în 
7 minute oaspetele conduc cu 
9—5 și, apoi, după alte două mî-

Jocul a început în nota de su
perioritate a campioanei țării 
noastre, care la 2—1, timp de 6 
minute a ratat copios (2 aruncări 
de la 7 m !), fiind apoi egalată 
și depășită net de adversara sa.

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

a zăpușelii sufocante) au fost răs
plătite din plin, meciurile bucu- 
rîndu-se de o largă audiență în 
rîndurile publicului, tribunele cu 
cele 12 000 de locuri fiind popu
late la fiecare dintre cele trei re
uniuni cotidiene pe parcursul în
tregii perioade de concurs (10 zi
le). Totodată, asistența atît de nu
meroasă a avut satisfacția de a 
urmări întîlniri pasionante, de 
mare atractivitate, chiar dacă, pe 
alocuri (la fete), partidele nu 
s-au situat la cota maximă. în 
schimb, s-au produs dese răs
turnări de scor, nenumărate sur
prize, în sală domnind o ambi
anță de-a dreptul captivantă.

Alături de măiestria jucătorilor, 
spectatorii, dar mai cu seamă 
specialiștii și tehnicienii prezenți 
la Netaji Stadium, au apreciat de
opotrivă, în probele pe echipe, șl

Constantin COMARNISCHI

(Continuare In pap. 2-3) 

nute, cu 10—6. Din acest moment, 
o senzațională revenire a cam
pioanei noastre care-și egalează 
adversarele în ciuda eficienței lui 
Makareț și Turcina, iscusinței lui 
Litoșenko. Fetele noastre accele
rează ritmul, Frîncu (2), Boși, 
Radu, Lăcustă și Luca înscriu 
spectaculos, asigurînd echipei noas
tre un meritat draw: 11—11 (5—6). 
In ultimul minut ar fi putut să 
învingă, dar...

Au înscris : Doiha Radu 2, Ma
ria Boși 2, Georgeta Lăcustă 2, 
Elena Frîncu 2, luliana Iiobincu 
1, Rodica Bunea 1, Marfa Luca 1 
— pentru I.E.F.S., Tatiana Maka
reț 5, Ludmila Bobrusi 3, Maria 
Litoșenko 1, Zinaida Turcina 1, 
Galina Zaharova 1 — pentru Spar
tak Kiev.

Au arbitrat Hans Werner Rei
mers și Gerhard Schunke (R.F.G.).

Returul se va desfășura la 6 
martie, la Kiev.

Hristache NAUM

ÎN AJUNUL REÎNCEPERII CAMPIONATULUI DE FOTBAL

Una din temele lecției de ieri în antrenamentul Sportului studențesc : 
atacul împotriva apărării. Interpreți : Leșeanu și M. Sandu, de o parte, 

M. Olteanu și Chihaia de cealaltă parte
Foto : S. BAKCSY

ATLETI ROMÂNI
LA C. E. DE LA KATOWICE

La cea de a Vl-a ediție a cam
pionatelor europene de atletism 
pe teren acoperit de la Katowice 
(8—9 martie) vor lua parte urmă
torii sportivi români : Natalia An
drei (1500 m — 4:20,9), Dorina Că- 
tineanu și Doina Spînu (lungime

Problema practicării individuale, 
independente, a exercițiilor fi
zice și sportului, ca mijloc de în
tărire a sănătății, de ridicare a po
tențialului biologic al individului și 
— implicit — a capacității sale de 
muncă, a făcut obiectul unor 
dezbateri interesante și a nu
meroase intervenții la recenta 
Conferință pe țară a mișcării spor
tive.

La acest aspect al activității de 
masă, cu implicații de ordin biolo
gic și social dintre cele mai adinei, 
s-a referit acum doi ani Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central al 
partidului, asupra lui se insistă în- 
tr-un mod și mai apăsat în MESA
JUL adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la fo
rumul sportiv național. Atît rapor
tul de activitate al C.N.E.F.S., cit 
și luările de cuvînt ale delegaților 
și invitaților la Conferință au fost 
întru totul de acord cu aprecierea 
critică formulată în Mesaj, potrivit 
căreia „Nu s-au îndeplinit integral 
sarcinile privind dezvoltarea largă 
a sportului de masă în rîndul tine
retului, al oamenilor muncii din în
treprinderi, la sate, în rîndul fe
meilor, răspindirea formelor simple 
practicate în aer liber, a ramurilor 
accesibile, FORMAREA OBIȘNU
INȚEI DE PRACTICARE INDE
PENDENTĂ A EXERCIȚIILOR FI
ZICE ȘI SPORTULUI LA UN NU
MĂR CÎT MAI MARE DE CETĂ
ȚENI" (s.n.)

Fără îndoială că în acest dome
niu al muncii organelor și organi
zațiilor sportive s-au înregistrat 
pași înainte, în perioada care a 
trecut de la elaborarea Hotâririi 
de partid din 1973 privind dezvol
tarea continuă a educației fizice și 
sportului. Se poate arăta că în 
cursul anului 1974 s-au vădit multe 
inițiative interesante și demne de 
semnalat, ceea ce — pe ansamblul 
mișcării sportive — reprezintă un 
evident progres. Dar, este la fel de

— 6,36 m și, respectiv, 6,28 m),
Faul Copu (3000 m), Carol Corbu 
(triplu — 16,13 m), Gheorghe Ghi- 
pu (1500 m), Petre Lupan (1500 m 
—3:47,3), Erwin Sebestyen (60 mg 
-7,6 s). 

indiscutabil faptul că ritmul în ca
re s-a înaintat a fost destul de 
lent

Sondaje de opinii și statistici 
demne de luat in seamă ne-au ară
tat că există incă serioase rămîneri 
în urmă în ceea ce privește răspîn- 
direa IDEI) DE SPORT,’în forma
rea unei OPINII DE MASA favo
rabile practicării cotidiene a exer
cițiilor fizice și a altor activități 
de mișcare, printre care mersul pe 
jos circa 3—4 kilometri zilnic ar fi 
cea mai simplă, cea mai accesibilă 
și deosebit de eficientă din punct 
de vedere igienic. De pildă, un co
lectiv condus de profesorul timișo
rean C. I. Bucur a ajuns la con
cluzii de-a dreptul îngrijorătoare 
studiind o temă de mare actualita
te : Locul pe care exercițiul fizic și 
sportul îl ocupă în bugetul de timp 
liber al studenților. Rezultatul : în 
medie, tineretul amfiteatrelor nu 
acordă acestor activități mai mult 
de... 10 minute pe zi '. Cam la ace
lași rezultat a ajuns și metodistul 
brașovean, profesorul Virgil Ludu, 
investigînd însă un alt mediu, acela 
al elevilor din școli și licee cu pro
fil tehnic și profesional. Și, desi
gur, că se pot da multe alte exem
ple.

Indiscutabil că problema practi
cării individuale, independente, a 
exercițiilor fizice, în afara oricăror 
forme competiționale, reprezintă 
un domeniu delicat și dificil, dacă 
nu cumva cel mai greu din tot pe
rimetrul sportului. în primul rînd 
pentru că aici este vorba de opțiu
nea personală a cetățeanului, de 
hotărîrea sa de a face sau de a nu 
face sport și mișcare, și ea se află 
în afara oricăror posibilități de 
control. Chiar dacă mișcarea spor-

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. 2-3)

în imagine, un aspect de la an
trenamentul efectuat ieri de for
mația bucureșteană Sportul stu
dențesc pe terenul ei. O lecție de 
intensitate, care a angajat pe e- 
levii antrenorului Angelo Nicuîes- 
cu la efort prelungit pentru ca 
cele 90 de minute de duminică, de 
la Brașov, să nu pară prea lungi.

Asemenea secvențe au putut fi 
tntilnite, în aceste puține ore care 
ne mai despart de startul retu
rului, la toate cele 18 divizionare 
A, dornice să pășească pe gazoa- 
nele stagiunii de primăvară bine 
puse la punct după lunga iarnă a 
recuperărilor fizice, tehnice, tac
tice, a reconsiderărilor de atitudi
ne și mentalitate.

Liderul, de pildă, a plecat mai 
devreme din București, oprindu-se 
— înaintea punctului terminus 
al călătoriei, Reșița — la _ Sibiu 
pentru a-și mai verifica încă o da
tă forțele sub forma unui joc ami
cal cu puternica echipă locală 
Șoimii. Bucurestenii au învins 
ieri cu 2—0 (2—0), prin golurile 
marcate de Sandu Gabriel (min. 
37) și Lucescu (min. 41). In min. 
30 Oprea (Șoimii) a ratat o lovi
tură de la 11 metri. De bun au
gur, să sperăm, seriozitatea for
mației care include în rîndurile 
ei aproape o echipă de „tricolori" 
în acest sezon al marilor încer
cări pentru națională.

Fie ea recentul mare eveniment 
petrecut în lumea sportului^ ro
mânesc — Conferința pe țara a 
mișcării noastre sportive — să îl 
stimulat mari energii canalizate 
spre redresarea sportului nr. I* 
de la noi și de pretutindeni 
FOTBALUL.



MANIFESTĂRI SPORTIVE

DEDICATE ALEGERILOR
SO 000 DE PARTICIPANȚ1 IN JUDE

ȚUL GORJ

La întrecerile pentru „Cupa 9 
martie" ce vor fi organizate Ia 
atletism (cros), tenis, șah, volei și 
handbal, C.J.E.F.S. Gorj estimea
ză la aproape 10 000 totalul partici- 
panților. Competițiile vor avea 
Ioc în ziua de 2 martie la Tg. 
Jiu și lntr-o serie de centre de 
comune ca Țicleni, Motru, Sadu, 
Novaci, Peștișani, Rovinari șl Tg. 
Cărbunești.

BRĂILA : ÎNTRECERI DE CROSI
Peste 100 de tineri, majorita

tea fiind elevi șl muncitori, au 
luat parte la o întrecere de cros 
dotată cu „Cupa 9 Martie". Com
petiția s-a desfășurat pe aleile 
Parcului Monument din munici
piu. Pe primele locuri la cele pa
tru categorii i juniori I, II, III și 
seniori, s-au clasat Eugenia Ma
nea (Progresul), A. Neagu și Ma
riana Mantea (de la Progresul și, 
respectiv, Școala sportivă), A. 
Zgîrcitu și Marcela Oprișescu 
(Progresul și Școala sportivă), și 
Șt. Pîslaru (Progresul).

Tr. ENACHE, coresp.

„CUPA DEPUTATULUI' LA TIMI
ȘOARA

Școala sportivă din Timișoara 
și asociația sportivă „13 Decem
brie" din localitate au organizat 
o întrecere feminină de handbal. 
Au luat parte echipe din munici
piu, precum și formații din Arad 
și Hunedoara. Pe primul Ioc s-a 
situat echipa asociației sportive 
„13 Decembrie" din Timișoara.

C. CREȚU, coresp.

PRACTICAREA INDIVIDUALĂ 
A EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTULUI 

(Urmare din pag. I)

tivă ar dispune de o armată de 
activiști — angajați sau voluntari 
— este greu de presupus că ar fi 
posibil să se sune în fiecare dimi
neață la ușa oamenilor pentru a-i 
întreba dacă au executat un pro
gram de gimnastică de înviorare, 
sau au de gînd să facă o alergare 
în parc...

Dar, dacă opțiunea pentru sport 
ți mișcare a cetățeanului, pentru 
exercițiu fizic făcut cotidian, nu 
poate fi controlată sau înscrisă și 
centralizată în rapoarte de activi
tate, ea poate fi, in schimb, DE
TERMINATA și în acest sens exis
tă diverse căi și metode.

în această direcție, un rol im
portant revine unităților de învă- 
țămînt, începînd cu acela preșcolar. 
Formarea „reflexului" pentru sport 
și exercițiu fizic trebuie începută 
Ia vîrsta cea mai fragedă. Școala 
poate desfășura, în aceeași ordine 
de idei, o intensă muncă de popu
larizare în rîndul părinților, ca 
aceștia să-și îndemne copiii spre o 
viață igienică, din care să nu lip
sească exercițiul fizic. Un ajutor 
substanțial îl pot da și unitățile de 
asistență medicală a populației, 
cunoscîndu-se autoritatea de care 
se bucură în rîndul maselor de ce
tățeni cuvîntul și sfatul unui medic. 
Este necesară, credem noi, o lite
ratură de specialitate mai bogată 
și mai accesibilă, nu numai pentru 
a-i convinge pe cetățeni să practice 
în mod independent sportul, dar să 
le și explice cum anume se poate 
face așa ceva. Presa, radioul, tele
viziunea depun eforturi în această 
direcție ; se pare — însă — că aces
te eforturi vor trebui să fie si mai 
mari în viitor.

De la apariția Hotărîrii de partid 
din februarie — martie 1973, 
C.N.E.F.S. a inițiat o serie de 
acțiuni care au contribuit la dez
voltarea și amplificarea activități
lor sportive de masă „Amicii dru
meției", „înotul pentru toți", Com
plexul „Sport și sănătate" conțin 
multe elemente în favoarea ideii 
sportului practicat în mod indepen-

Luna martie aduce, de obicei, 
un reviriment în activitatea pes
carilor sportivi. De asemenea, 
primăvara constituie și pentru 
vînători o perioadă cînd își pot 
etala cunoștințele de buni trăgă
tori.

Majoritatea asociațiilor de vî- 
nătoare și pescuit au pregătit 
pentru membrii lor, după cîte 
sîntem informați, surprize plă
cute. Astfel, asociațiile din Bucu
rești, printre care cele d'n sec
toarele V, I, III și A.V.P.S. Di
namo au bălțile mai populate cu 
pești decît anul trecut. Pescarii

ROMAN : COMPETIȚII POLI
SPORTIVE

In sala Casei de cultură a sin
dicatelor din localitate, în orga
nizarea C.E.F.S., au avut loc mai 
multe Întreceri, majoritatea des- 
fășurfndu-se în prezența a peste 
1000 de spectatori. De mult Inte
res s-au bucurat competițiile și 
demonstrațiile de gimnastică sus
ținute de elevi ai școlilor gene
rale, liceelor și școlilor profesio
nale. Concomitent, Ia Școala ge
nerală nr. 7 au avut loc întîlniri 
de șah și tenis de masă.

G. GROAPA, coresp.

400 DE ELEVI DIN REȘIȚA PRE- 
’ ZENȚI LA CROS

Sîmbătă și duminică, în muni
cipiul Reșița au avut loc nume
roase manifestări sportive de 
masă, organizate de C.J.E.F.S. 
Caraș-Severin, de clubul muni
cipal din Reșița și de Consiliul 
municipal al organizației pionie
rilor. La competiția de cros au 
fost prezenți peste 600 de elevi 
din școlile generale, liceele și 
școlile profesionale. Comitetul 
municipal Reșița al U.T.C. a or
ganizat, de asemenea, o întrecere 
de cros cu 500 de participanți.

M. MIOMIR, coresp.

BOTOȘANI : „CUPA 9 MARTIE" 
LA ATLETISM

C.J.E.F.S. Botoșani a orga
nizat, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, o atractivă întrecere de a- 
tletism pe echipe, închinată zilei 
de 9 Martie. în afara reprezen- 

dent Dar, chiar dacă ar a junge la 
perfecțiune organizatorică, aceste 
acțiuni de masă nu pot asimila și, 
cu atît mai puțin, înlocui această 
idee.

Firește, sînt necesare eforturi și 
în direcția lărgirii și îmbunătățirii 
bazei materiale, pentru că nevoia 
de mișcare a cetățeanului nu se 
poate rezolva prin citeva exerciții 
de gimnastică și de respirație fă
cute în fața geamului deschis (deo
sebit de utile și ele). Tocmai de 
aceea, în Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU se arată 
că „Ministerul Educației și Invăță- 
mintului, consiliile populare, sindi
catele, organizațiile de tineret și 
celelalte organizații cu atribuții in 
activitatea sportivă trebuie să ini
țieze acțiuni cetățenești, pentru do
tarea localităților, cartierelor de 
locuințe, școlilor, marilor colecti
vități, cu spații de joacă pentru 
copii, terenuri, baze sportive și in
stalații simple care pot fi realizate, 
fără multe cheltuieli, prin contri
buția populației și prin munca vo
luntară a tineretului".

Lărgirea bazei materiale a spor
tului, apropierea ei de locul de 
muncă și de locuința cetățeanului, 
de școală, vor crea un cadru și 
mai propice practicării individuale, 
independente, a exercițiilor fizice, 
vor îndemna tot mai mulți oameni 
să iasă în aer liber, pe terenul de 
sport, în parc, îi vor smulge seden
tarismului, acest dușman perfid și 
insidios, socotit pe bună dreptate 
un „flagel al secolului"...

în Documentele Congresului al 
XI-lea al partidului sportul este 
investit cu nobila misiune de a ve
ghea asupra sănătății oamenilor, de 
a-i face mai viguroși, mai puter
nici. capabili să înfăptuiască în 
cele mai bune condițiuni marile 
sarcini ale prezentului și viitoru
lui.

în acest larg context politic, 
practicarea sistematică și perma
nentă a exercițiilor fizice se poate 
asimila cu o adevărată obligație 
pentru fiecare cetățean. Față de el, 
față de familia lui, față de socie
tate I 

aparținînd de A.V.P.S. sectorul 
V, de pildă, vor pescui cu mai 
mult succes în bălțile de pe Va
lea Cîlnăului (Măriuța, Pasărea 
I, II, III și IV), precum și la Să- 
pături_ și Ileana (Naipu) unde, în 
toamnă, au fost introduse aproape 
30 tone de pești. La această aso
ciație, regimul de pescuit (zilele 

iativelor școlilor generale șî li
ceelor botoșănene, la start au mai 
fost prezente echipe sătești șl ala 
asociațiilor sportive din între
prinderi șî instituții. Din cele 
12 echipe care s-au întrecut, pe 
primele trei locuri s-au clasat i 
Liceul M. Eminescu din Botoșani, 
Liceul Ștefănești și Liceul textil 
din Botoșani.

prof. I. BALTUȚA, coresp.

DOUĂ GALE DE BOX 
LA BAIA MARE

La Baia Mare au fost orga
nizate două gale de box între 
echipe din localitate șl din Zalău 
Rezultate: Șc. sp. Minerul B.
Mare — C. S. Zalău 14—4 (ju
niori), C.S. B. Mare — C. S. Za
lău 10—10.

V. SASARANU, coresp.

MARIA ALEXANDRU, 0 JUCĂTOARE DE EXCEPȚIE
(Urmare din pag. 1)

ingeniozitatea schemelor tactice 
aplicate la alcătuirea formațiilor 
de către antrenori, în special cei 
chinezi. Dispunînd de garnituri 
complete (celelalte echipe. Suedia, 
Cehoslovacia, Ungaria, U.R.S.S., 
Japonia și Iugoslavia au avut u- 
nul sau doi jucători de vîrf), cu 
componenți de valori apropiate 
la un nivel bun, dar cu caracte
ristici tehnice diferite, cei doi că
pitani ai echipelor R. P. Chineze, 
Li Ho-nan (fete) și Li Fu-iun (bă
ieți) — două foste glorii ale teni
sului de masă mondial de acufn 
un deceniu și mai bine — au re
curs pentru finalele „Cupei Cor- 
billon" și „Cupei Swaythling" la 
formule de echipe cu care și-au 
surprins adversarii. Astfel, în 
vreme ce Coreea de Sud, fosta 
deținătoare a trofeului (feminin), 
a prezentat în permanență (ca și 
Japonia de altfel) o formație stan
dard, în reprezentativa R. P. Chi
neze, în finală, a fost introdusă 
Ke Sin-ai care nu jucase în cele 
opt meciuri de pînă atunci decît 
de două ori (la simplu Ke Sin-ai 
a evoluat cu brio) fiind cea mai 
bună jucătoare a finalei cînd a 
cîștigat ambele partide, ultima 
fiind decisivă cînd scorul gene
ral devenise 2—2 I

O tactică asemănătoare a fost 
utilizată și de Li Fu-iun în fi
nala masculină cînd — în locul 
unor paiete recunoscute ca Lian 
Ko-lian, Li Cin-kuan — a apelat 
la un tînăr de 19 ani, Lu Iuan-sen, 
debutant la C.M., apărător prin 
excelență, învins acum un an și 
jumătate de juniorul român Bu- 
zescu într-un turneu la Șanhai. 
Și cînd tabela arăta scor egal 
(2—2) în finala R. P. Chineză — 
Iugoslavia, Lu Iuan-sen l-a în
trecut cu 2—0 pe cel mai puternic 
adversar, tenacele și rutinatul 
Surbek ( !), echipa sa cîștigînd în 
cele din urmă cu 5—3.

La fel de pasionante au fost și 
probele individuale unde au ieșit 
învingători de data aceasta repu
tații sportivi maghiari Jonyer și 
Gergely (primul devenind campi
on la simplu și dublu), cvasi-ne- 
cunoscuta jucătoare din R.P.D. 
Coreeană, Yun Sun Kim, precum 
și perechile Ferdman — Gomoz
kov (U.R.S.S.) și Maria Alexandru 
— Shoko Takahaski (România — 
Japonia), remareîndu-se totodată 
și finalistul de la simplu bărbați, 
iugoslavul Stipancici, nevoit să 
cedeze cu 2—3, după ce avusese 
2—0 la seturi. Dacă la echipe, re
prezentanții R.P. Chineze au cu
noscut un succes total, la probe
le individuale ei nu au mai putut 
concura cu aceeași forță.

Desigur, toți laureații actualei 
ediții au fost elogiați. Dar, sufra
giile unanime Ie-a întrunit ro
mânca Maria Alexandru, singura 
dintre deținătorii titlurilor supre
me ale precedentelor campionate 
(1973) care a reușit să-și menți
nă trofeul, deși de astă-dată ea a 
concurat în compania unei alte 
partenere japoneze, Takahaski (în 

și alte condiții) va fi stabilit 
chiar de pescari. Ei se vor reuni 
în acest scop în ziua de 14 mar
tie.

în a'pele curgătoare de șes și 
colinare, în zilele mai călduroase, 
a început să „muște" scobarul, 
știuca și chiar cleanul.

O veste bună și pentru vînă
tori ! în unele regiuni ale țării, 
și în apropierea Capitalei, a apă
rut vînatul cel mai preferat de 
primăvară, sitarul. La 1 martie 
se închide vînătoarea la fazani, 
mistreți și vînatul de baltă.

T. R.

i| PRIMUL TEST AL LUPTĂTORILOR FRUNTAȘI
ÎNAINTEA CAMPIONATELOR EUROPENE

Pînă la campionatele europene 
de lupte greco-romane, ce vor 
avea loc în luna aprilie, sportivii 
fruntași din lotul olimpic al 
țării noastre fac intense pregă
tiri. Totodată, ei vor participa și 
la citeva turnee internaționale în 
U.R.S.S., .Cehoslovacia, Bulgaria, 

^Ungaria și Turcia, teste deosebit 
de utile pentru toți luptătorii vi
zați să concureze la confruntă
rile continentale. Prima competi
ție la startul căreia se află și 
luptători români este aceea de 
Ia Kiev, „Memorialul Fodubnîi", 
care începe astăzi și continuă 
pînă duminică seara. întrecerile, 
după cum aprecia la plecare an
trenorul federal Ion Carneanu, 
se anunță extrem de dificile, de
oarece pe saltelele de concurs lși 
vor încerca șansele unii dintre 
cei mai valoroși luptători din 
majoritatea țărilor europene. Tot 
cu acest prilej vor fi aplicate și 
noile modificări ale regulamentu
lui internațional. De asemenea, 
se va experimenta, cu intenția 
de a se aplica la C.E., finala de 
doi luptători la fiecare categorie 
și nu de trei ca pînă acum. La 
acest concurs, țara noastră va fl 
reprezentată de unii dintre cei

locul vechii codeținătoare, Hama
da).

Lumea tenisului de masă, opi
nia publică sportivă de la noi 
și de pretutindeni își exprimă ad
mirația față de această exempla
ră jucătoare în marșul ei neîntre
rupt de victorii. Faimosul jucător 
nipon de acum două decenii, I- 
chiro Ogimura, spunea în timpul 
întrecerilor de la Calcutta că 
proba de dublu fete îi dă mari 
speranțe. „Am fost unul dintre 
inițiatorii acestui cuplu pentru că 
am avut convingerea fermă că 
alături de Maria Alexandru — 
cu jocul ei minunat și disciplinat, 
dublat de clarviziune și de o pu
tere de luptă greu de egalat — 
chiar și o parteneră mai puțin 
experimentată ca Takahashi poate 
totuși să izbîndească". Și încre
derea lui Ogimura n-a fost dez
mințită.

Ce calificative ar mai putea oa
re descoperi reporterul care ur
mărește de aproape un pătrar de 
veac activitatea acestei jucătoa
re 7 Adevărat fenomen de lon
gevitate sportivă, cu o activitate 
neistovită cuprinsă In mii și mii 
de ore de pregătire multilaterală, 
maestra emerită a sportului Ma
ria Alexandru s-a impus de-a 
lungul anilor prin modestie, pu
tere de muncă și o incomparabilă 
dîrzenie cînd a fost vorba să ape
re tricolorul țării. „Copilul mi
nune" de pe vremuri, adus de la 
Băile Herculane In București, Ma
ria Alexandru, intrată acum în 
cea de a 36-a primăvară a Vieții 
(născută la 30 decembrie 1939) a 
urmat o comportare sportivă 
strictă, neabătută, slujind cu dem
nitate sportul pe care l-a îndrăgit 
Membră a unui singur club spor-

NOII CAMPIONI UNIVERSITARI DE TENIS DE MASĂ
Reprezentanții a 16 centre studen

țești s-au reunit la startul finalelor 
universitare de tenis de masă, des
fășurate la Craiova. Au luat parte 
80 de concurențl, din care 35 de fete.

Iată pe deținătorii titlurilor : echipe 
fete : Universitatea București, băieți: 
Politehnica București ; simplu fete: 
1. Irina Tothfaluși (Universitatea 
Iasl), 2. Camelia Octzer (Politehnica 
Timișoara), 3. Elena Stola (Politeh-

„Turneul maeștrilor" la șah 

REGRUPARE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Lupta continuă să fie foarte 

strînsă în Turneul de șah al 
maeștrilor. Runda a 7-a a produs 
o nouă regrupare în fruntea cla
samentului, cinci jucători fiind a- 
liniați ațum pe distanța unui sin
gur punct I Și cum rundele vii
toare programează întîlnirile di
recte între favoriți, se poate în
trezări un finiș deosebit de inte
resant în această întrecere.

Miercuri seara, Szabo a obținut 
o nouă victorie, de data aceasta în 
fața tenacelui Pavlov, care n-a 
găsit cele mai bune căi de joc 
împotriva unei variante mai puțin 
uzitate din Apărarea Siciliană a- 
leasă de sătmărean. Ghițescu l-a

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
IN TOATE AGENȚIILE LOTO-PRO- 

NOSPORT SE GĂSESC DE VINZA- 
RE BILETE PENTRU TRADIȚIONA
LELE TRAGERI EXTRAORDINARE 
ALE MĂRȚIȘORULUI DIN 5 MAR
TIE LA PRONOEXPRES ȘI 7 MAR
TIE LA LOTO.

...Alte amănunte găsiți tn prospec
tele tragerilor, existente In toată a- 
gențiile Loto-Pronosport 7 

s
mai buni luptători : C. Alexandru 
(cat. 48 kg), M. Boțilă (cat. 57 
kg), I. Păun (cat. 62 kg), Șt. 
Rusu (cat. 68 kg), A. Popa (cat. 
74 kg), I. Enache (cat. 82 kg) și 
V. Dolipschi (cat. +100 kg).

ÎȘI

CU I

ACT

FARUL - LOTUL REPREZENTATIV
12-8. LA BOX!

Peste 2 500 de spectatori au asis
tat în Sala sporturilor din Constanța 
la prima evoluție publică din acest 
an a lotului reprezentativ de box, 
în compania reprezentanților clubului 
Farul, din rîndul cărora au făcut, 
totuși, parte șl Ibrahim Faredin și 
Hie Dascălu, component! ai lotului. 
Boxerii constănțeni au cîștigat cu 
12—8 I Iată rezultatele tehnice, în or
dinea categoriilor : semimuscă : A. 
Săli (Farul) p. ab. 2 A. Turei (lot 
R.S.R.) : muscă : I .Faredin b.p. I. 
Găvrilă ; pană : I. Mehmet meci egal 
Gh. Ciochină ; semiușoară : A. Iacob 
meci egal S. Cuțov ; ușoară : C. Li- 
că p.p. C. Cuțov ; semimijlocie Gh. 
Agapșa b.ab. 1 (rănire) I. Fuicu ; 
mijlocie mică : A. Tîrboi b.p. D. Cim- 
poleșu și V. Filip b.p. V. Didea ; 
semigrea : E. Bănceanu p.ab. 1 C. 
Dafinolu ; grea: I. Dascălu b.p. A. 
Iancu. (C. POPA — coresp.)

tiv, Progresul București (unde i 
s-au creat condiții de instruire și 
unde activează și în prezent ca 
jucătoare și antrenoare), admira
bila noastră sportivă s-a dovedit 
întotdeauna o elevă silitoare și 
receptivă.

Caracterizînd-o pe Maria Ale
xandru, antrenoarea emerită Ella 
Constantinescu (care se ocupă de 
cîțiva ani de pregătirea campioa
nei în cadrul lotului republican, 
avînd, evident, merite în succe
sul recent repurtat) spunea acum 
doi ani, după titlul cîștigat la 
Sarajevo : „Maria Alexandru re
prezintă clasa autentică, tipul a- 
devărat de sportiv crescut și e- 
ducat în România socialistă. Sper 
că tinerii jucători care s-au an
trenat impreună cu Maria și au 
văzut-o concurînd, cu acest exem
plu viu atît de aproape, să por
nească mai hotărîți pe calea rea
lizării performanțelor". Iar la în
cheierea finalei de la Calcutta, 
tot Ella Constantinescu ne decla
ra : „Maria a știut să se învingă 
pe ea însăși după starea psihică 
mai puțin favorabilă produsă de 
meciurile și mai ales de rezulta
tele probei pe echipe".

Consecventă cu linia ei genera
lă de conduită, Maria Alexandru 
a dorit probabil să-și ordoneze și 
palmaresul performanțelor. Și cum 
la Maria dorința înseamnă și 
transpunerea în fapte, iată, în 
panoplia ei, alături de nenumă
rate titluri internaționale cucerite 
pe atîtea meridiane, strălucesc a- 
cum, într-o perfectă simetrie i 
trei titluri de campioană mondi
ală și tot atîtea continentale.

Ce surprize plăcute ne mai re
zervă viitorul 7 Singură Maria A- 
lexandru poate descifra secretul.
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nica Timisoara), simplu băieți : 1. 
Iancu Sîrgiorgian (Institutul pedago
gic Tg. Mureș), 2. Ion Buga (Poli
tehnica București), 3. Mihai Colțescu 
(Politehnica București), dublu fete : 
Elena Popa — Gabriela Stanciu (Uni
versitatea București), dublu băieți : 
Ion Buga — Mihai Colțescu (Politeh
nica București), dublu mixt : Irina 
Tothfaluși — Vasile Sala (Universita
tea Iași). V. POPOVICI — coresp.

învins, cu negrele, pe campionul 
Capitalei, Bena, iar Griinberg, cu 
albele, pe Neamțu. Remiză în 
partidele Voiculescu — Ghindă, 
Ilijin — Reicher și Șubă — Stoi
ca. întîlnirea dintre Botez și 
Ott s-a întrerupt Reicher și 
Bena au căzut de acord asupra 
remizei în partida lor întreruptă 
din runda a 6-a.

CLASAMENTUL: Ghindă, Sza
bo 5 p, Stoica, Ghițescu 4r/2 p, 
Șubă 4 p, Voiculescu, Pavlov, 
Griinberg 3‘/2 p, Reicher, Neamțu 
3 p, Bena, Ilijin 2>/2 p, Botez 2 p 
(1), Ott 1 p (1).

Ieri a fost zi liberă.

pe care 
bi, dar 
jucători 
pot să 
Absolut 
măveri, 
propus 
zie, sît 
Cine 
cut,

puncte 
tot 
vom

Tragerea Loto de astăzi are loc 
la București, în sala clubului Finanțe 
Bănci din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 18.15.

Cîștlgurlle tragerii loto din 21 fe
bruarie 1975. Extragerea I : cat. 1 : 
1 variantă 25°Zo a 50.000 lei ; cat. 2 : 
2,25 a 27.517 lei ; cat. 3 : 13,95 a
4.438 lei ; cat. 4 : 21,55 a 2.873 lei ; 
cat. 5 1 83,20 a 744 lei ; cat. 6 : 194,15
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începe drăcovenia noastră 
dragă — și noi nu sîntem în 
situația preastimatului om al 
zăpezilor, Zimmerer, boberul, să 
considerăm fotbalul o activita
te foarte utilă pentru antrena
mentele pe derdelușurile ace
lea infernale cu mașinile lor 
zburătoare. Nu, cînd începe fot
balul, nouă ni se pot flutura 
prin fața ochilor o sută de bo
buri (inclusiv cel japonez și des- 
frînat) și noi tot „boabe" ve
dem. Pentru noi, fotbalul e in
vers decît la Zimmerer: bobul 
— chiar Ia nivel mondial — 
ne e foarte util pentru un ul
tim antrenament psihonervos 
înaintea declanșării returului. 
Cit s-au dat de-a dura bă
ieții aceia mascați, fel de fel 
de idei fertile mi-au străbătut 
mintea, de 
peste drum 
gow, via 
bineînțeles,
eliminînd Grecia e 
o glumă foarte 
bună, de care ori- 
cînd avem nevoie, 
ba chiar un grup 
de

iNIRLCIRILE

la La Valetta pînă 
la Madrid 
Reșița,
Malta

și Glas-

niolii și 
noastră, 
am spune că n-au de ce 
pună speranțe în noi 
tem încurca și pe unii și pe al
ții. Orgoliile noastre nu sînt și 
nu au de ce să fie mici 
mai încurcat și pe 
descurcîndu-ne noi foarte bine I

Ideea de a se miza pe cu
raj în viitoarele noastre meciuri 
internaționale nu mi se pare 
deloc deplasată. Dar în ce ar 
consta curajul ? La această în
trebare, eu mă întorc cu gîn- 
dul tot la meciul de la Va
lencia. El a fost o lecție de cu
raj, din ambele puncte de ve
dere. Oamenii aceia s-au bătut, 
în primul rînd, cu propriile gre
șeli de o clipă. Ei au dovedit 
că un meci echilibrat e o adu
nare de cli| 
greșit mult

scoțienii sînt la 
Și am fi ipocriți

mîna 
dacă 
să-și 

îi pu

: i-am 
alții,

DIVIZIEI A

ULTIMELE

critici literari 
neîntrecuți în 

„Pronosport", — 
merg pînă acolo 
îneît ajung la un 
baraj Malta — 
R.F.G. I

Eu am altă idee și mai și : că 
reînceperea campionatului în 
România e urmărită cu mare 
interes de încă două țări euro
pene, Spania și Scoția, 
o ocultă credință că 
spaniol și ceața ecoseză 
ochii pe noi, fiecare cu 
țele lui, mormăind și 
rînd multe vorbe drăguțe — 
infinit mai drăguțe decît folo
sim noi — la adresa lui Dinu, 
Mircea, Valentin, Radu și Ră- 
ducanu. Eu am auzit foarte clar 
aceste vorbe nordico-meditera- 
neene, chiar sub fîșîitul pistei 
de cristal de la Cervinia. Spa
niolii speră să-i încurcăm pe 
scoțieni, șoptindu-ne : „agăța- 
ți-vă de ei I Nu-i lăsați să-și 

visează
pe spa- 
„luați-i 

Și spa-

I
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facă jocul !“ Scoțienii 
să-i legăm de picioare 
nioli, murmurîndu-ne : 
repede și fără jenă I"

aj de opinii (II)

ORE ÎNAINTEA STARTULUI

ipe bune și rele. S-a 
pentru că s-a jucat 
decisiv. Ar fi fost 
inuman altfel. Pot 
enumera, notate, 
zeci de erori 
două 
clasă : 
nimeni, 
inutile

la 
deechipe 

centrări la 
driblinguri 

după care 
pasă la adversar,
lufturi ca la știu 
eu cine, ratări ca 
oricare ratări — 
dar curajul minu
nat se manifesta 
scurt eșec. Nimeni

Am eu 
soarele 
stau cu 
speran- 
murmu-

după fiecare
nu ceda fiindcă a pasat gre
șit. Nimeni nu se descuraja 
după o gafă omenească. După 
un dribling eșuat, venea un 
dribling divin. După un șut im
precis, omul se încorda la ma
ximum — cu adevărat curajos
— pentru un nou act de bra
vură. Care reușea. Eu cred că 
acesta e curajul de care avem 
nevoie : să nu cedezi în fața 
propriilor greșeli. Curaj diavo
lesc. Tenacitate de Sisif. Fot
balul e nu o dată o muncă de 
Sisif, din „16" în „16". Iar Sisif
— zice filozoful — e în cele 
din urmă un fericit, dacă nu 
abdică de la datoria lui sisi
fică. Gînd prea serios — pen
tru un campionat de fotbal ? 
Acesta să-i fie tot păcatul, pe 
care-l preiau pe seama mea.

BELPHEGOR

Se
dinaintea reîntîlnirii cu fotbalul. 
La F.R.F., la Comisiile județene 
și municipale, la cluburi și aso
ciații sînt puse la punct amănun
tele de ordin organizatoric. Gos
podarii celor nouă stadioane din 
București (stadionul Steaua), Re
șița, Petroșani, Timișoara, Craio
va, Pitești, Brașov (stadionul Ti
neretului), Cluj-Napoca (stadio
nul C.F.R.) și Iași aduc retușurile 
finale bazelor de care răspund, 
spre a-i primi cum se cuvine pe 
primii oaspeți ai sezonului oficial 
de fotbal. Dar să vă prezentăm 
și alte pregătiri pentru sezon...

ocunientele Conferinței pe 
țară a mișcării sportive au 
fost primite cu toată aten
ția și considerația de forma

țiile noastre fruntașe. La inițiativa 
F.R.F., în săptămînă- care se în
cheie, toate echipele de Divizia 
A, împreună cu conducătorii și 
antrenorii lor, au dezbătut — în 
ședințe desfășurate în organizarea 
Consiliilor județene sau munici
pale respective — importantele 
sarcini care revin fotbalului de 
performanță. în mod cj totul de
osebit au fost subliniate sarcinile 
care revin din Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, mai cu 
seamă acelea care se referă la 
necesitatea ridicării nivelului fot
balului. în luările la cuvînt s-a 
exprimat totala 
rilor fruntași, 
conducerilor de 
șarea ofensivei 
balul românesc, 
tului de disciplină, de ordine, de 
muncă.

scurg cele din urmă ore de

nostru în rîndul antrenorilor echipelor aflate în 
movarea în Divizia A din seria a ll-a a eșalo-

r Rapid, Metalul București, Dinamo Slatina și 
und la următoarele întrebări :
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adeziune a jucăto- 
a antrenorilor și 
cluburi, la declan- 
de calitate în fot- 
la întărirea spiri-

Cu toate că, așa cum am mai 
subliniat în repetate rînduri 
în coloanele noastre, pro
gramele de pregătire ale 

garniturilor de Divizia A au pre
zentat, la capitolul „jocuri de ve
rificare", mari diferențe de al
cătuire sau ca nivel al parteneri
lor, antrenorii celor 18 comba
tante care reiau întrecerea s-au 
fixat, cît de cît, asupra „distribu
țiilor" pentru prima etapă a retu
rului. Din ceea ce știm, pînă la 
ora cînd redactăm aceste rînduri,

SERIA a H-a

atenție și seriozitate întreg retu
rul, deși avem un avans de 5 
puncte. Nu de alta, dar urmă
ritorii noștri, Metalul București, 
Dinamo Slatina și chiar Progre
sul București, abia așteaptă să 
înregistrăm Cel mai mic... clacaj.

3. împreună cu colegul meu Va- 
sile Copil, cred în ambiția jucă
torilor pe care îi pregătim, în 
experiența lor. Inutil să amin
tesc că Rapid are în componență 
și fotbaliști susceptibili de selec
ționare și că ei sînt gata să pro
beze o astfel de încredere care 
li s-ar acorda. Toate la un loc 
constituie atuurile echipei Rapid 
în tentativa ei de revenire în Di
vizia A.

3. Lotul este ambițios, bine în
chegat, însă prea tînăr (vîrsta 
medie : 22 de ani) și deci nu are 
forța necesară pentru a rîvni la 
mai mult. Dar, de multe ori, so
coteala de acasă nu se potrivește 
cu cea... de pe teren'. Aceasta, în 
legătură cu faptul că Rapid are 
un avans substanțial, dar care 
poate fi anulat, pe parcursul în
trecerii. Și, dacă se va ivi o ase
menea situație, nu vom rămîne 
spectatori, ci vom lupta cu toate 
forțele pentru șefie, pentru ca 
Metalul să promoveze.

își va juca șansa pînă în ultima 
etapă. Ne cunoaștem posibilitățile 
și apreciem că echipa noastră se 
poate clasa în primele trei locuri. 
Acesta este obiectivul.

VIOREL MATEIANU 
(Progresul București)

LEON LAZĂR 
(Metalul București)

1. Continuăm tradiția, promovînd 
doi tineri : Tănase — înaintaș 
(născut în anul 1959) și Gînfăleanu 
— mijlocaș (născut în anul 1960).

2. Cu C. S. Tîrgoviște, Progresul 
și Rapid, meciuri pe care le vom

disputa în deplasare. Vom juca 
și la Slatina, cu Dinamo, însă 
nu-1 considerăm meci greu de
oarece în această formație nu 
sînt valori deosebite.

HARALAMBIE EFT1MIE 
(Dinamo Slatina)

1. Am făcut un schimb cu Chi
mia Rm. Vîlcea, în care noi i-am 
dat pe Bucurescu șl Gojgaru și 
i-am primit pe Petrescu și P. 
Gheorghe. Au mai venit Cotoș
man (de la Electroputere Craio
va), H. Popescu (Metalurgistul 
Cugir) și a expirat carantina lui 
Neculce (Gloria Buzău).

2. Meciurile cele mai importan
te sînt cu Rapid, la Slatina, cu 
Electroputere, la Craiova, și cele 
două deplasări consecutive din e- 
tapele a Il-a și a IlI-a, de la A- 
lexandria și Oltenița.

3. Cu cooptarea jucătorilor de 
care aminteam mai înainte, Dina
mo Slatina se prezintă în retur 
mai omogenă sub aspect tehnic 
și tactic. A sporit, de asemenea, 
înălțimea medie a echipei. Con
sider că linia de fund, mijlocașii 
și înaintașii își pot aduce în mod 
egal contribuția la prestarea unui 
joc bun. Desigur, cele mai mari 
șanse de promovare le are, fără 
îndoială, Rapid, datorită experien
ței sale și valorii jucătorilor din 
lot. Practic, însă, fiecare echipă

1. Victor Petre, transferat de la 
F. C. Constanța.

2. Avem de susținut cîteva me
ciuri deosebit de grele în a doua 
parte a campionatului. Va conta 
foarte mult modul cum vom păși 
peste pragul returului, adică ce 
vom reuși să realizăm în partida 
cu Ș. N. Oltenița. Dacă vom cîș- 
tiga, și echipa este hotărîtă să se 
revanșeze pentru înfrîngerea su
ferită în tur, la București, atunci 
vom privi cu totul altfel lucrurile. 
Meciurile decisive pentru soarta 
primelor locuri ale seriei sînt 
cele cu Rapid, Metalul București 
și Dinamo Slatina, programate la 
București, și cu C. S. Tîrgoviște, 
pe terenul acestei echipe.

3. Disciplina tactică, unitatea su
fletească între componenții lotu
lui, omogenizarea 11-lui de bază 
și tehnica deosebită a cîtorva din
tre jucători, cum sînt Dumitriu 
II, V. Petre, Dumitru Ștefan, San
du și Țevi sînt atuurile echipei 
Progresul. în jucătorii amintiți 
îmi pun speranțe. Atunci cînd se 
mobilizează la maximum, ei pot 
contribui decisiv la cîștigarea ori
cărui meci din serie. Sigur, dacă 
ținem cont de avantajul de puncte

luat din tur, Rapid are cele mai 
mari șanse de a se clasa pe pri
mul loc. Dar încă nu se află în 
A I Fotbalul a oferit atîtea mari 
surprize, îneît niciodată nu tre
buie să renunți la a... spera 1

se pot stabili două categorii de 
echipe, fără a avea pretenția că, 
prin asta, stabilim două drumuri 
diferite. E vorba, pe de o parte, 
de antrenorii cărora candidaturile 
pentru cele 11 posturi li s-au pus 
atît de net îneît ei nu au avut 
nevoie să procedeze la esențiale 
modificări în formația de bază. 
Apare, apoi, cealaltă situație, a- 
ceea în care pe de o parte netele 
insuficiențe de pe anumite pos
turi sau sosirea (prin efectele re
centei perioade de transferări) a 
unor jucători superiori vechilor 
titulari i-au pus pe conducătorii 
tehnici ai formațiilor în situația 
de a face o serie de schimbări 
de formație. Printre echipele care 
— după toate probabilitățile — 
vor trimite în teren în etapa' i- 
naugurală formule similare cucele 
din prima parte notăm pe Dina
mo, F. C. M. Reșița, A.S.A. Tg. 
Mureș, U.T.A., Steaua, Politehnica 
Iași. Cu una sau mai multe mo
dificări vor apare restul echipelor 
de prima divizie. Care sînt aces
tea ? Le veți afla în ziarul nostru 
de mîine cînd vor fi prezentate 
toate noutățile din cele 18 tabere. 
De dorit ar fi ca, atît transferă
rile dar mai cu seamă acele pro
movări efectuate în pauza de iar
nă să se facă simțite. Ar fi un 
cîștig nu numai pentru echipele 
în cauză ci pentru fotbalul nostru 
în general.

Am pubilicat în ziarul nos
tru de ieri, pe primii arbi
tri de centru ai sezonului 
1975. întîlnim, pe lista celor 

nouă „cavaleri ei fluierului", si 
reprezentanți ai consacraților 
(vezi cazul lui Gh. Limona, N. 
Rainea, C. Ghiță, C. Petrea, N. 
Petriceanu, I. Rus) dar si ai „nou
lui val* (e situația Iul Fr. Coloși, 
I. Cimpeanu, A. Miinich), cre
dem că ofensiva de delegare cu 
stăndnță a elementelor tinere, do
tate, care merită această încre
dere, nu _ va slăbi. Nu de alta, 
dar trebuie evitată criza ce s-ar 
produce prin retragerea arbitrilor 
consacrați și neînlocuirea lor la 
vreme cu confrați mai tineri. A- 
propo de numirea arbitrilor I A- 
flasem că se intenționa delegarea 
tur-retur a „cavalerilor fluieru
lui*. Nu-1 deloc o Idee rea. Din 
păcate Insă, observăm că, pentru 
prima etapă, numai A. Miinich 
va conduce și „actul doi* ăl în
trecerii C.F.R. Cluj-Napoca — 
F. C. Galați. Poate că, pentru e- 
tapele viitoare, conducerea Cole
giului arbitrilor va stărui în di
recția anunțată. Pentru că ea va 
obliga la o și mal mare grijă 
din partea celor chemați să apli
ce, să apere legea sportivă.

Eftimie IONESCU

RELAȚIA IDEE DE JOC - ECHIPĂ, 
FACTOR DE POTENȚARE 

A PERSONALITĂȚII COLECTIVE
Se spune, în mod obișnuit, despre 

o echipă că are o idee de joc a- 
tunci cînd ea acționează, la nivelul 
ansambului său, în virtutea trăsătu
rilor concepției de joc a fotbalului 
nostru (angajament total, elastici
tate, îmbinarea specializării jucăto
rilor cu pregătirea multilaterală, ac
țiuni purtate în viteză, spirit ofen
siv și comportare exemplară), con
cretizate într-o .serie de măsuri de 
ordin practic, care contribuie la rea
lizarea așa-nurnitului stil propriu de 
manifestare în competiție. Printre a- 
ceste măsuri, care conferă ideii de 
joc un caracter specific, menționăm: 
alegerea celei mai potrivite variante 
de dispunere a forțelor în teren, 
stabilirea modalității de aplicare a 
marcajului, de organizare a apără
rii și a ofensivei. Intr-un cuvînt, 
ideea de joc reprezintă personalita
tea colectivă a unei echipe sau — 
așa cum se exprima foarte sugestiv 
cineva — o echipă este o idee în 
mișcare. Intr-o mișcare, adăugăm 
noi, organizată, rațională și eficace.

Am făcut aceste precizări — de 
fapt am reamintit unele lucruri, pe 
care le-am mai supus dezbaterii și 
cu alte împrejurări — nu de dragul 
teoretizării în sfera unei noțiuni, 
care derivă din însăși esența și sen
sul major al performanței. Ceea ce 
a determinat abordarea unui aseme
nea subiect, acum, a fost dorința 
de reactualizare a unei mari obliga
ții ce revine antrenorilor noștri di
vizionari. Aceea de a se înscrie în 
disputa competițională a returului 
nu numai cu acumulările de pregă
tire. dobîndite analitic și global, la 
factorii antrenamentului sportiv pe 
parcursul celor 8 săptămîni ale pe
rioadei de iarnă. Ci de a demonstra, 
în fiecare din confruntările la care 
sînt chemate să ia parte echipele 
lor în sezonul care începe mîine, 
caoacitatea colectivă de organizare a 
acțiunilor în spiritul unei idei pro
prii de joc. Cu alte cuvinte, plecînd

de la constatările, deloc îmbucură
toare, pe care ni le oferă în aceas
tă direcție, nu mal departe anul 
precedent — atît în privința forma
țiilor de club cît și a celei repre
zentative — și, ținînd seama de ma
rile obiective care revin fotbalului 
nostru în anul 1975, problema jocu
lui organizat, a jocului eliberat de 
tutela Intlmplării, a jocului condus 
de o Idee precisă și adecvată posi
bilităților reale ale jucătorilor, apa
re de astă dată nu ca o simplă do
rință. ci ca un Imperativ al prezen
tului și în special al viitorului.

Relația Idee de joc-echipă trebuie 
să devină, așadar, o realitate vie, 
în baza căreia valorificarea la ma
ximum a calităților Individuale să 
reflecte evoluții de ansamblu de 
calitate, în spiritul fotbalului mo
dern, al acelui fotbal către care tin
dem să ajungem. A venit timpul, 
credem, ca șl în această direcție 
sau mai ales în această direcție, a 
ordine! și disciplinei tactice, a evi
dențierii unui stil de joc propriu, 
să facem cu adevărat ceva. Să nu 
uităm că de-a lungul Istoriei sale, 
fotbalul românesc a realizat lucruri 
cu totul deosebite în această pri
vință. Ne referim la exemplele u- 
nor formații ca U.T.A., C.C.A.-Stca- 
ua, Dinamo, Rapid, Petrolul, Uni
versitatea Cralova care, în diferite 
perioade, au atins, prin dimensiunile 
unei idei proprii de joc, nivele de 
performanță superioară. Și să ne 
g în dim că și azi •— mai mult ca 
oricînd poate — avem nevoie de o 
asemenea platformă valorică pentru 
afirmarea noastră in arena interna
țională.

Sezonul competition al care începe 
mîine invită toate echipele divizio
nare la Împlinirea unui astfel de 
deziderat ; el depinde nemijlocit de 
personalitatea antrenorilor și de con
tribuția activă șl conștientă a jucă
torilor.

Mihai IONESCU

ACTUALITĂȚI
• DIVIZIONARELE B 

SUSȚIN NOI PARTIDE DE 
VERIFICARE. Deși pînâ la 
reluarea campionatului Di
viziei B mai sînt doua 
sâptâmîni, echipele susțin 
la intervale scurte partide 
do verificare. Astfel, du
minica, Petrolul Ploiești 
se va deplasa la Brașov, 
unde va întîlni formația 
locala C.S.U. în aceeași 
zi la București, diviziona
rele B Progresul și Meta
lul vor juca pe stadionul 
din str. dr. Staicovici, de 
la ora 11. în deschidere, 
de la ora 9, va avea loc 
meciul dintre formațiile 
de rezerve.
• ULTIMA ETAPA A

„CUPEI SILVIU PLOEȘ- 
TEANU". lata rezultatele 
înregistrate în ultima eta
pa : SERIA I : Nitramonia 
Fâgâraș — Chimia oraș 
Victoria 2-0 (2-0), I.C.I.M. 
Brașov — C.S.U. Brașov 
4-1 (2-1); SERIA A il-A: 
Precizia Sâcele — Utilajul 
Fâgâraș 1—0 (0—0), Car- 
pați Brașov — Metrom Bra
șov 2-2 (0—0), Mâgura
Codlea — Tractorul Bra
șov 2—4 (1—1). Cîștigâtoriî 
seriilor, Nitramonia și Me
trom, își vor disputa finala 
în ziua de 5 martie.

O MINERUL CAVNIC -

VICTORIA CĂREI 0-1 
(0-1). Unicul gol a fost 
realizat de Erdei (min. 
32). (V. Sâsâranu, coresp.)

• METALUL PLOPENI— 
AVINTUL MINECIU 4-0

Autorîî golurilor • 
Alexe, Florea, Rădulescu și 
Dan Georgescu. (P. Pâu- 
nescu, coresp.)
• C.S.M. SUCEAVA - 

C.F.R. PAȘCANI 2-1 (2-0).
DE LA F.R.F.

în urma centralizării și verificării rezultatelor teslelor 
de pregâtire fizica la jucătorii Diviziei A, se constată câ 
marea majoritate a trecut cu Indici satisfăcători ambele 
probe (Testul Cooper și 4X200 m) dovedind o atitudine 
pozitivă, de răspundere și un Interes deosebit.

Nu au îndeplinit normele stabilite pentru trecerea tes
telor, din diferite cauze, următorii jucători, ceea ce con
form hotârîrii F.R.F. Ie atrage suspendarea dreptului de 
joc la Divizia A pînâ la obținerea haremurilor î

Roșu (Sportul stud.) și Codreanu (F.C. Galați) *■ 
abandon ; Dumitrache (Dinamo), Incze (Politehnica 
lași), Pintea și Popa (A.S.A. Tg. Mureș), N. Radu 
(F.C. Argeș), Both (Olimpia S. Mare), Furnea, Huiloi, 
și Ciocan (,,U“ Cluj-Napoca), Roman (C.F.R. Cluj-Na
poca), Ghirca și Caraman (F.C. Constanța) — absenți.

Ținînd seama câ unii dintre jucători, care au dat tes* 
tul, fârâ sâ-l îndeplinească, dar au depus eforturi sus
ținute pentru a trece normele stabilite, aproplindu-se la 
o diferență minimă de barem, se acorda pentru aceștia 
qmînarea îndeplinirii normelor pînâ la 25.111. a.c., cu 
drept de joc pînâ la acea dată. In cazul cînd nici pînâ 
la data fixată nu vor trece testele, ei pierd dreptul de 
joc.

Din această categorie, fac parte următorii jucători :
Olteanu si Dobrîn (F.C. Argeș), Câprioru (F.C.M. Re

șița). Naqhi (A.S.A. Tq. Mureș). G. Stan (Jiul). Barbu 
(,,U“ Ciuj-Naooca), Gojgaru (Chimia Rm« Vilcea) și 
Stoicescu (F.C. Galați).

Fchipa Universitatea Croîova, revenită cu cîteva zile în 
urmă din turneul sud-american va fi supusa ambelor 
teste fizice, pînâ marți 4.III.a.c. -----



„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

S.K.A. SVERDLOVSK,
ÎNVINGĂTOARE LA SCOR

,r „Cupa Federației" la hochei a 
jprogramat ieri după amiază un 
singur meci, acela dintre forma
ția S.K.A. Sverdlovsk și repre
zentativa secundă a Poloniei. E- 
voluțiile anterioare ale echipelor 
pronosticau, fără îndoială, un suc
ces lejer al jucătorilor sovietici, 
ceea ce s-a și întîmplat de fapt. 
S.K.A. Sverdlovsk, cu un pati
naj excelent, cu o concepție tac
tică bine conturată, a făcut din 
nou o splendidă demonstrație ho- 
chelstică, obținînd victoria cu 
6corul categoric de 15—4 (5—0, 
4—1, 6—3). Din rîndul omogenei 
formații sovietice am remarcat în 
mod deosebit pe renumitul inter
național Mișakov, care nu și-a

dezmințit clasa, și pe Kulerghln, 
deosebit de eficace. Autorii golu
rilor t Kuterghin (3), Prirodin (3), 
Mișakov (2), Șepelev (2), Nikitin, 
Diatlov, Molceanov, Arovin și Bla- 
din — cîte unul, pentru S.K.A. 
Sverdlovsk, respectiv Pytel (2), 
Madekaza și Kulawic.

Au arbitrat bine O. Barbu și 
M. Presneanu (România).

„Cupa Federației" continuă as
tăzi pe patinoarul „23 August" cu 
două partide deosebit de atracti
ve î la ora 16 se întîlnesc S.K.A. 
Sverdlovsk cu Cehoslovacia (ti
neret), iar la ora 18,30 formația 
României va juca cu echipa Elve
ției.

V. CH.

ilUNIORII NOȘTRI S-AU REVANȘAT
România Polonia 6-5

VARȘOVIA, 27 (Agerpres). — 
La Sosnowiec s-a disputat întîl- 
nirea internațională de hochei pe 
gheață dintre selecționatele de ju
niori ale României și Poloniei. 
După două reprize echilibrate, ti-

nerii hocheiști români s-au impus 
net în cea de-a treia, cîștigînd în 
final cu scorul de 6—5 (i—2, 2—3, 
3—0). Golurile echipei române au 
fost realizate de Cazacu, Hălăucă 
(cîte 2), Ungureanu și OlenicL

S-a încheiat „Cupa Prietenia** la scrima

ECHIPELE DE SABIE Șl SPADA
ALE ROMÂNIEI PE PODIUM
PLEVEN, 

luat sfîrșit 
celei de a

27 (prin telefon). Au 
întrecerile din cadrul 
IX-a ediții a „Cupei

dedicată tinerilor scri-

STEAUA-BORAC BANJA 
LUKA 17-19 (6-10) 

(Urmare din pag. 1)

Din momentul în care handbaliștii 
iugoslavi au luat conducerea (3—2, 
min. 14), Steaua s-a debusolat în 
mod surprinzător, acțiunile sale 
de atac fiind lente, stereotipe, 
fără vigoare (este drept și că 
Arslanagici, portarul de la Borac, 
a prins o zi excepțională...). In a- 
părare, jucătorii de Ia Steaua, 
slabi la marcaj și blocaj au fost 
depășiți cu regularitate, Borac 
concretizîndu-și momentele ofensi
ve doar prin trei jucători I Tre
buie subliniat faptul că o contri
buție, am zice chiar substanțială, 
la această înfrîngere au avut 
conducerea tehnică a echipei și 
cei doi portari ai bucureștenilor, 
Dincă și Orban, ambii primind 
gol aproape din tot ce s-a tras pe 
spațiul porții.

Au marcat : Drăgăniță (4), 
Kicsid (4), Tudosie (4), Blrtalan (3), 
Voina (2) — Steaua ; Selec (11), 
Radjenovic|B (6), Karalici (2) — 
Borac. Bun arbitrajul cuplului J. 
Vorreth și C. Sladky — Ceho
slovacia.

Prietenia", 
meri din țările socialiste. Ultima 
zi a fost destinată probelor pe 
echipe la sabie și spadă. Deși re
zultatele anterioare din concursu
rile individuale nu lăsau să se 
întrevadă, reprezentanții Româ
niei s-au comportat foarte bine, 
ambele echipe obținînd un loc 
pe podium : sabrerii — locul II, 
spadasinii — locul IIL

Iată clasamentele 
probe : SABIE : 1.
România, 3. Ungaria,
5. R.D.G., 6. Cuba, 7. 
8. Bulgaria B, 9. Cehoslovacia ; 
SPADA : 1. Cuba, 2. Ungaria. 3. 
România, 4. U.R.S.S., 5. Polonia,
6. Cehoslovacia, 7. R.D.G., 8. Bul
garia A, 9. Bulgaria B.

ullinaelor
U.R.S.S., 2.
4. Polonia, 

Bulgaria A,

TOMA HRISTOV

Campionate de sala în 
g (f) — Grasyna Rabsztyn 
— Wodzynski 7,79; triplu-

PE SCURT
ATLETISM

Polonia : 60
8,12 ; 60 m

Scrisoare din R. D. Germană

PEPINIERĂ A CAMPIONILOR DE MlINE
Iarna aceasta a fost săracă în 

zăpadă. în R. D. Germană a nins 
puțin, chiar și în Thuringia, lo
cul de desfășurare a atîtor com
petiții sportive specifice acestui 
anotimp. Și totuși, puțina zăpadă 
a peripis disputarea unor între
ceri din cadrul Spartachiadei de 
iarnă pentru copii și tineret. Pen
tru amenajarea pîrtiilor, „materia 
primă" a fost adusă din munți, 
nu fără dificultăți. Astfel, intre 18 
și 22 februarie, s-a putut organiza, 
la Johanngeorgenstadt, cea de a 
V-a c’diție a Spartachiadei de iarnă 
pentru copii șl tineret, la care 
au participat peste 1 000 de concu- 
renți (pînă la vîrsta de 18 ani).

Care a fost trăsătura caracteris
tică a acestor întreceri ale tine
rilor schiori, patinatori, hocheiști 
și a numeroșilor partiripanți la 
probele de săniuțe ? în primul 
rînd, am putea menționa prezenta 
la Întreceri a unor renumiți spor
tivi, care s-au ocupat de pregă
tirea unor echipe și 
zente la Snartachiadă. 
exemplu. Karl-Heinz 
treilea clasat la J.O. de iarnă, 
1972, la combinata nordică) i-a 
drumat pe schiorii de la 
Motor Zella-Mehlis : 
Knauthe (cîstigătorul medaliei 
limpice de argint la 
1972.) a dat sfaturi deosebit 
Utile tinerilor din Zinnwald : 
timp ce Wo’fgang Plotka (fost 
ternațional de 
tru) a 
iști 
joc.

înainte 
5 km pe 
în virstă 
lăudabilă 
mat la telefon pe Gerhard Grim
mer (camoion mondial anul tre
cut, la Falun, pe 50 km), pentru 
a-i cere cîteva sfaturi. De Ia ca
pătul celălalt al firului, a venit 
prompt răspunsul renumitului 
schior : „Ai grijă, mergi in ritm. 
normal, fără efort în porțiunile de 
urcuș, pentru a nu te obosi ; in

loturi pre- 
Asa, 

Lucke

S.
Hans-JSrg

o- 
in 
de 
în 
in- 

hochei, acum arbi- 
exnlicat tinerilor hoche- 

detaliile regulamentului de

GERHARD GRIMMER
biatlon.

de proba de fond de 
schiuri, Heiko Schmidt, 
de 14 ani. a avut o 
inițiativă : el l-a che-

INTILNIRI PENTRU „TROFEUL IAȘULUI" 
LA HANDBAL FEMININ

IAȘI, 27 (prin telefon). între
cerile din cadrul celei de a III-a 
ediții a „Trofeului lașului" la 
handbal feminin au continuat in 
Sala sporturilor din localitate cu 
partidele etapei a n-a. în der- 
by-ul rundei, divizionarele A Tex
tila Buhuși și Universitatea Iași 
au oferit un joc extrem de dis
putat, încheiat cu victoria textilis- 
telor la scorul de 17—15(10—7). La

fel de echilibrat a fost și jocul 
dintre Voința Iași și formația po
loneză Sosnica Gliwice, încheiat 
la egalitate : 20—20 (12—6). In
ultimul joc al etapei, 
București 
ternica 
l.S.C.O.J.
Turneul
D. DIACONESCU — coresp. jud.

(12-6).
Confecția 

a fost depășită de pu- 
formație sovietică 

Chișinău: 14—23 (8—8). 
se încheie duminică.

Turneul feminin al grupei I valorice la volei

RAPID A ÎNVINS DIN NOU PE PENICILINA
sala Fio-Ieri după amiază, în 

reasca din Capitală, au început 
întrecerile celui de al doilea tur
neu 
zlef 
joc, 
Iași, 
tant 
sură 
iat cu victoria bucureștencelor cu 
3—2 (-3, 7, -8, 6. 9). Am asistat 
la un meci cu puține faze dispu
tate, în schimb cu mari oscilații 
în comportarea ambelor echipe de 
Ia un set la altul, oscilații neper- 
mise pentru jucătoare cu expe
riența șl pretențiile componente
lor celor două formații. Pe rînd, 
seturile au revenit fie Penicilinei, 
fie Rapidului datorită momente
lor de joc mai bun în anărare 
(în cazul ieșencelor) sau atacului 
mai viguros și mai bine orientat 
tactic (în cazul giuleștencelor).

Setul decisiv, care părea că va 
reveni Penicilinei, s-a încheiat 
totuși cu victoria feroviarelor, 
beneficiarele unui mai bun psi
hic de concurs, care le-a oermis 
să acționeze mai lurid în final. 
Cu victoria realizată. Rapid îsi 
menține avantajul față de princi
pala contrarandid-tă la titlu, Di
namo. Arbitrii M Nicolau și I.

• Niculescu au cord’s foarte bine 
următoarele for~."t’i • RAPID:

al grupei I valorice a Divi- 
A de volei feminin. Primul 
cel dintre Rapid și Penicilina 
meci al cărui final palpi- 

a salvat într-o oarecare mă- 
calitatea jocului, s-a înche-

Blocaj prompt și agresiv al jucătoarelor rapidiste Mariana Baga și Con
stanța Bălășoiu la atacul

schimb trage tare la vale, pentru 
că in aceste porțiuni ciștigi timp 
ți teren...". Nu mult după această 
convorbire, tînărul Heiko s-a putut 
mîndri cu medalia de aur pe care 
o cucerise..,.

în fine, merită amintită splen
dida evoluție a tînărului patinator 
artistic Hermann Schulz care, la 
exercițiile libere, a executat 4 să
rituri cu

Printre 
prezenți 
a stîrnit 
sită din 
limnic la sărituri de la trambu
lină (1932 și 1936), 
Birger Ruud s-a adresat tuturor 
eoncurenților, ” * 
bine localitatea Johanngeorgenstadt, 
unde, in 1932, am doborît recor
dul trambulinei cu o săritură de 
76,5 m. Știu că între timp recor
dul meu a fost corectat. Vă~ urez 
ca performantele tinerilor săritori 
din R.D.G. să se îmbunătățească 
necontenit. Tuturor participanților 
la Spartachiadă le doresc succes". 
Intr-adevăr, în 1970, recordul lui 
Ruud a fost depășit de Ulrich 
Wehling, care a cîștigat atunci 
Spartachiada și avea să devină, 
doi ani mai tîrziu, campion olim
pic și mondial la combinata nor
dică. în actuala ediție a Sparta
chiadei, din nou, Dieter Mickau 
din Klingenthal, care a ocupat pri
mul loc la combinata nordică, a 
stabilit 
linei.

Ciți 
chiadei 
meri 1 
din trecut, 
numeroși viitori campioni mondiali 
și europeni fac acum primii pași 
în sport, în cadrul Spartachiadelor.

WERNER SCHREIER
Rcdactor-șef al ziarului 

Deutsches Sportecho" — Berlin

triplă rotație ! 
participanții și oficialii 

la această Spartachiadă 
senzație o telegramă so- 
Oslo. Fostul campion o-

norvegianul

scriind : „Cunosc

ultimul record al trambu-

Sparta- 
perfor-

dintre campionii 
vor deveni mari

Judecind după competițiile 
putem presupune că

NI.
M. 
R.
tu.

Baga, C. Bălășeia. E. Rebac,
Szekely, F. Fugigî (T. Mines),
V raniță ; PENICILINA : Fl. I-
M. Raevschi, N. Sava (G. Tă- 

nase), A. Ichim, G. Popescu CK. 
Tcacenco, C. Petrescu), A. Chirî- 
țescu.

ieșencei Georgeta Popescu
In celălalt meci : Dinamo — 

Farul 3—1 (-10, 11, 12, 6).
Astăzi de la ora 17, în sala Flo- 

reasca au loc meciurile : Dinamo 
— Rapid și Penicilina — Farul.

Emanuel FANTÂNEANU

m
. . g . .

salt — Joachimovski 16,42 m 0 La Pragas ; 
înălțime — Maly 2,24 m (record ceho
slovac) ; l-au urmat Allmen (Suedia) 2,19 
m și Patronîs (Grecia) 2,16 m.

BASCHET © Semifinale (tur) în „Cupa 
cupelor" (m) : Ț.S.K.A. Sofia — Spartak 
Leningrad 57-64 (26—29) ; lugoplastika 
Split — Steaua roșie Belgrad 88—76 
(43—30) © In „Cupa Koraci", semifinale: 
Partizan — Forst Cantu (Italia) 101—88 
(58—48), returul la 5 martie.

CICLISM © Eddy Merckx a cîștigat Tu
rul Sardiniei, urmat de italianul Zilloli șl 
norvegianul Knudsen.

FOTBAL 0 Incâ o celebritate renun
ța la activitatea competiționalâ. Faimo
sul mijlocaș brazilian Gerson a anunțat 
această hotărîre conducerii clubului său, 
Fluminense. In vîrstâ de 34 ani, Gerson 
a dedicat fotbalului 17 ani, fiind selecțio
nat de nenumărate ori în echipa Brazi
liei, cu care a cucerit, în 1970, titlul 
mondial, q Intr-un meci amical disputat 
la Budapesta: ȚSKA Moscova — 
2—1 (1—1) 0 Francisco Marinho (Botafo- 
go) a semnat un contract De 2 ani cu 
echipa vest-germană Schalke 04.

GIMNASTICA 0 Comitetul F.I.G., întru
nit la Geneva, a hotărît ca anul acesta 
„Cupa Mondială" sa se desfășoare la 
Londra, Intre 27 octombrie și 1 noiembrie.^

HANDBAL 0 A doua Intîlnire între re
prezentativa Islandei și o selecționata i 
iugoslavă, disputată la Reykjavik, s-a ter
minat cu scorul de 19—17 (10—8) în fa
voarea handballștîlor oaspeți.

HOCHEI 0 La Goteborg, în a! doilea 
meci Suedia — Cehoslovacia, pentru tro
feul ziarului „Izvestia", hocheiști! ceho
slovaci au cîștigat cu 4-2 (1-1, 3-1, 0-0).

NÂTAȚIE 0 ta Leningrad, în „Premiul 
ziarului Komsomolskaia Pravda", Vladi
mir Bure (U.R.S.S.) a stabilit un nou re
cord european pe 100 m liber — 51,36 (la 
0,14 sec. de recordul mondial al Iul Mark 
Spitz). Ann Marshall (S.U.A.) a cîștigat 
două probe : 100 m liber — 59,11 și 200 m 
spate - 2:23,56.

ȘAH © A 12-a partidă a meciului Nana 
Aleksandrin — Irina Levitina s a terminat 
remiză, astfel că scorul rămîne egal : 
6—6. Pentru desemnarea candidatei la 
titlu! mondial se va juca pîna la prima 
victorie. q O declarație a marelui 
maestru american W. Lombardy : „Este 
regretabil că F.I.D.E. nu a luat o decizi* 
definitivă în privința regulamentului de 
disputare a meciului dintre Bobby Fis
cher șl Anatoli Karpov. Trebuie menți
nută hotărîrea congresului de la Nisa, 
co meciul să cuprindă maximum 36 de 
partide. Cererea lui Fischer de a-și men
ține titlu! la scorul de 9—9 mi se pare 
nedreaptă*. Lombardy a fost secundantul 
lui Fischer în meciul cu Spasskî.

SCH! „Cupa Europei" o programat 
la Zakopane o probă feminină de sla
lom special, în care victoria o revenit 
vest-germanei Pamela Bohr. 0 Gări No 
paîkov (U.R.S.S.), s-o clasat pe locul în- 

în statul MI

Honved

tii la eoncorsuT de sărituri, 
chin an (S U.A.) — 225,5 p.

TENIS „ în turul doi al 
Io Ridgefield (Connecticut), 
învins cu 6—4, 6—7, 6—2 pe 
J. Fassbender. Alte rezultate : Gisbert — 
Machan 7—5, 7—5, Kuki — Ewert 6—4, 1—6, 
7—6; Mayer —Yuill 6—2, ab. „ San Antonio 
(Texas) : Smith — Cox 6—2, 6—4; Riesien 

— Drysdale 6—4, 6-3; Stockton — Edlefsen 
3—6, 6—1, 6-3 ; Estep — V. Amritraj '3-6, 
6—3, 6—3 ; Dent — Rahim 6—4, 6—3. c Rot
terdam; Borg — Thung 6—4, 6—3 ; Domin
guez — Giltinan 6—3. 7—5 ; Warwick — 
Ball 7—6, 6—4; Hewitt — Crealy 7—5, 6—2, 
e, La Auckland. înceoe finala zonei asia
tice a „Cupel Davis" în care se întîlnesc 
echipele Noii Zeelonde șl Australiei. In 
primele două partide, Newcombe îl va 
întîtnî pe Fairtie, Iar Rosewall va Juca 
cu Parun.-

turneului de 
Ion Țiriae l-a 
vest-nermanul

ii

i

"l
>

MECIUL DE FOTBAL (tineret)
TURCIA - ROMANIA,

LA ANKARA
Dlntr-o comunicare a federației turce 

aflăm că meciul de fotbal dintre reore- 
zentativele de tineret ale României și 
Turciei, programat la 18 martie, se va 
disputa la Ankara.

,s

Importantă competiție de box în Capitală i

PARTICIPANT! DIN TOATE CONTINENTELE
LA „CENTURA DE AUR'!

Cu fiecare nouă zi, pe măsură 
ce sosesc confirmările de înscri
eri, „Centura de aur" ia turnura 
unei mari competiții internațio
nale și nu e deloc nepotrivit să 
spunem chiar : mondiale, pentru 
că participarea unor boxeri din 
continente variate ne îndreptă
țește la aceasta. Iată, într-o suc
cintă trecere în revistă țările de 
unde provin pugiliștii înscriși (și 
numărul lor) : Cuba (11), U.R.S.S. 
(5), Ungaria (5), R. P. Mongolă 
(4), Bulgaria (7), Cehoslovacia (3), 
Polonia (5), Iugoslavia (4), Pakistan 
(4), R.P.D. Coreeană (9), R. A. E- 
gipt (8). încă nu se cunoaște nu
mărul exact al participanților (aș
teptați) din Venezuela, Iran, Tur
cia, Grecia, Franța, Kenya, Nige-

ria, Uganda, Tunisia, Thailanda.
a acestorSimpla parcurgere 

nume de țări ne dă o imagine 
cuprinzătoare asupra 
turneului pe care Palatul Sportu
rilor și Culturii din București îl 
va găzdui în zilele de 14—20 apri
lie. Este evident că pentru parti
cipanții din țările europene, cu 
mai puțin • de două luni înaintea 
campionatelor continentale, întîl- 
nirile din capitala României re
prezintă doar un prilej de tato
nare; în schimb, pentru toți par
ticipanții extra-europenl, „Centura 
de aur" pare să fie ocazia cea 
mai nimerită de verificare, de 
testare a forțelor, în vederea tur
neului olimpic de la Montreal din 
1976.

amploarei
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