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Locuitorii Capitalei și-au exprimat deosebita satisfacție
de a-l avea în mijlocul lor, in preajma alegerilor de la I SI

9 TOVARĂȘE!
Doi ani de la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire

9 martie, pe secretarul general al partidului, căruia i-au I
adresat cuvinte de caldă dragoste și recunoștință I SI

9

CETĂȚENI
CETĂJENE!

la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit, vineri, 28 februarie, cu 
colectivele unor mari întreprinderi 
industriale și institute de cerce
tare din Capitală, a dezbătut și 
stabilit împreună cu ele, acolo, în 
halele de producție, în laboratoa
re, măsuri eficiente, de deosebită 
importanță pentru ridicarea acti
vității acestor unități pe un plan 
calitativ superior, pentru dezvol
tarea și modernizarea continuă a 
economiei naționale.

Secretarul general al partidului 
a fost însoțit de tovarășii Gheor- 
ghe Cioară și Gheorghe Oprea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
aflat pentru a doua oară, in răs
timpul acestei săptămini, în mijlo
cul creatorilor de bunuri materia
le. Noua vizită de lucru s-a în
scris — asemenea celor precedente 
— ca un moment de deosebită în
semnătate a actualității noastre 
politice. Ea s-a desfășurat în a- 
ceeași ambianță însuflețită ce ca

racterizează perioada premergătoa
re alegerilor de la 9 martie, în 
aceeași atmosferă de avînt creator, 
de înaltă responsabilitate politică 
și civică, de angajare unanimă și 
fermă a națiunii noastre pe calea 
înfăptuirii exemplare a politicii 
partidului, a istoricelor obiective 
stabilite de Congresul al XI-lea.

A fost o vizită de lucru profund 
semnificativă pentru dialogul di
rect, neîntrerupt și rodnic, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îl 
poartă cu poporul, cu țara, pentru 
legătura permanentă și nemijloci
tă pe care secretarul general al 
partidului o are cu oamenii, cu 
viața, cu realitățile și problemele 
concrete ale construcției socialiste.

A fost o vizită de lucru deplin 
grăitoare pentru activitatea neobo
sită pe 
Ceaușescu o consacră progresului

care tovarășul Nicolae

(Continuare in pag. a 8-a)
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Frontul 
cheamă

Unității Socialiste vă 
să votați pentru mă

rețul Program al Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și 
României . spre 
pentru noul plan 
parte integrantă 
mului partidului
zintă, pe drept cuvînt, Pro
gramul poporului român de 
ridicare a patriei pe culmile 
luminoase alo civilizației 
cialiste și comuniste.

înaintare a
comunism, 

cincinal — 
a Progra- 

care repre-

so-

(Din Manifestul Frontului
Unității Socialiste)

AZI, RELUAREA DIVIZIEI A LA FOTBAL
'j

V

care se produce, 
campionatului di- 
fotbal este cu to-

Contextul în 
azi, reluarea 
vizionar A de 
tul deosebit.

Pe de o parte, pentru că fotba
lul nostru — alături de celelalte 
discipline sportive — este profund 
angajat, puternic mobilizat de 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive, de do
cumentele recentului forum al 
sportului românesc, pe drumul u- 
nei munci de calitate superioară, 
al îmbunătățirii performanțelor, 
deziderat cu atît mai imperios 
pentru fotbal, al cărui nivel este, 
pe drept cuvînt, considerat nesa
tisfăcător.

Pe de altă parte, aprecierea 
noastră asupra condițiilor deose
bite în care se reia azi campiona
tul pornește de la faptul că se
zonul care se inaugurează oficial 
în această după-amiază pune în 
fața fotbalului românesc sarcini 
de reprezentare internațională cu 
totul deosebite, legate în primul 
rînd de preliminariile C. M. și 
olimpice.

Este de la sine înțeles că de 
felul cum s-au pregătit echipele 
fruntașe pentru startul de azi și 
mîinfe,. de nivelul de joc pe ca- 
■re-1 vor etala ele în etapa inaugu
rală și în cele următoare, de în
treaga atmosferă de lucru, de se
riozitatea, de disciplina în care se 
va disputa campionatul depind în 
mare măsură

De aici se reia întrecerea...

ca ori- 
leffătu- 
dintre 

și re- 
inter- 

nu va

1. DINAMO
2. F.C.M. Reșița
3. A.S.A. Tg. Mureș
4. U.T.A.
5. Univ. Craiova
6. Olimpia Satu Mare
7. C.F.R. Cluj-Napoca
8. Steaua
9. „U“ Cluj-Napoca

10. Jiul
11. F. C. Constanța
12. „Poli" Timișoara
13. Steagul roșu
14. F. C. Argeș
15. Sportul stud.
16. Chimia Rm. Viicea
17. „Poli" lași
18. F. C. Galați
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Se împlinesc în aceste zile doi ani de la Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român care a adoptat Hotă
rîrea cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice 

și sportului. Ca toate celelalte documente de partid care au pre
cedat-o și care s-au referit la acest domeniu de activitate, jalo- 
nîndu-i fiecare nouă etapă, a dezvoltării sale, Hotărîrea din fe- 
bruarie-martie 1973 a constituit o nouă și elocventă mărturie a 
grijii permanente, a preocupărilor susținute pe care partidul le 
manifestă pentru educația fizică, și sportul din țara noastră, con
siderate — prin lege — ca activități de interes național, cu largi 
implicații și răspunderi pe plan social.

Elaborată pe baza indicațiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Hotărîrea de acum doi 
ani a reprezentat și continuă să reprezinte un document de mare 
însemnătate teoretică și practică, un prețios suport și îndreptar 
pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului nostru de educație 
fizică și sport. El a dat orientări noi mișcării sportive din țara 
noastră, i-a stabilit obiective clare pentru etapa actuală și în 
perspectivă, căi și mijloace eficiente de acțiune.

Sub puternicul impuls dat de această Hotărîre, organele șl 
organizațiile sportive, toți ceilalți factori cu atribuții în domeniul 
sportului si-au sporit eforturile pentru a se ridica la înălțimea 
misiunii încredințate de partid, pentru a îndeplini cu eficiență 
crescută obiectivele și măsurile stabilite. Astfel, în acești ultimi 
doi ani care au trecut de Ia Plenara C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973 au fost obținute rezultate mai bune — comparativ 
cu perioada anterioară — atît în sportul de masă, cît și în cel 
de performanță, după cum reiese și din succintul bilanț pe care 
îl prezentăm astăzi, în pagina a 3-a a ziarului nostru.

Dar, deși promițătoare, aceste realizări — așa cum cu rea
lism s-a apreciat la recenta Conferință pe țară a_ mișcării spor
tive — nu sînt încă pe măsura cerințelor și posibilităților existente. 
Este de aceea necesar să se treacă la măsuri și mai hotărite, la 
o mobilizare și mai intensă a forțelor pentru îmbunătățirea sub
stanțială a activității sportive de masă și de performanță, pentru 
ridicarea acestei activități la nivelul exigențelor puse de dezvol
tarea actuală si în perspectivă a societății noastre. în acest sens, 
înălțătorul Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe țară a mișcării sportive reprezintă, 
prin ideile și indicațiile deosebit de prețioase pe care le cuprinde 
un amplu, realist și mobilizator program de acțiune.

Conștient de răspunderea ce îi revine, de contribuția spo
rită pe care, în lumina hotărîrilor adoptate de Congresul al XI-lea 
al P.C.R., educația fizică și sportul trebuie_ să o aducă la dezvol
tarea fizică armonioasă și întărirea sănătății poporului, întregul 
activ al mișcării noastre sportive se angajează să îndeplinească 
exemplar sarcinile stabilite de partid.

In pagina a lll-a - comentarii, relatări, date statistice privitoare la 
realizările din mișcarea sportivă sub semnul îndeplinirii Hotăririî de 
partid.

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

VICTORIILE S-AU DECIS

rezultatele ce se 
vor obține și după 
care opinia publică 
va aprecia nivelul 
acestui sport, după 
care se va mode
la, în bine sau în 
rău, optica genera
lă asupra acestei 
populare discipli
ne.

Mai mult 
cînd, deci, 
ra strînsă, 
campionat 
prezentarea 
națională
putea fi ignorată. 
De altfel, această 
legătură s-a creat 
încă din * primele 
zile ale lui ianua
rie cînd — renunțîndu-se la pregă
tirea centralizată a lotului național 
— a revenit cluburilor, antrenorilor 
divizionari A sarcina de a răspun
de direct nu numai de felul cum 
echipa respectivă abordează cam
pionatul ci și de felul cum jucă
torii „tricolori" vor răspunde pri
melor verificări.

Și în continuare, echipele divi
zionare A trebuie să se considere 
angajate în efortul pentru o cît 
mai bună prezentare a „naționa
lei" în acest sezon I îngustimea 
intereselor de club, mulțumirea 
cu puținul reprezentat de supra
viețuirea în Divizia A sau obține-

concepția 
antrenorii 
lot nu e 
combătute. Nici o unitate compo
nentă a acestui ansamblu care este 
fotbalul românesc, nici un pion 
de pe acest amplu eșechier nu poa
te fi exonerat de responsabilită-

relrogradă că „ce fac 
naționalei și jucătorii la 
treaba noastră", trebuie

(Continuare in pag. a 4-a)

IN ULTIMELE SECUNDE !...
cti plaj din cadrul aces- 
disputate' ediții a „Cu-

Ultimul 
tei atît de . ..
pei federației" la hochei a fost și 
cel mai atractiv, oferind numero
șilor spectatori prezenți la pati
noarul „23 August" din Capitală 
două jocuri echilibrate și dinami
ce, abundente în faze de mare 
spectacol.

Iată scurte relatări de la me
ciurile de ieri :

PROGRAMUL

Astăzi, de la ora 18,30, 
Polonia (B) — Elveția ;

Miine, de la ora 18,30, 
România — S.K.A. Sverdlovsk

prestațiile echipei
naționale în acest dificil sezon, rea unui loc călduț in clasament,

PROGRAMUL ETAPEI A 18-A
Toate partidele încep la ora 16.

ASTĂZI

IAȘI : POLITEHNICA — OLIMPIA SATU-MARE (0-3)
(va fi transmis Ia televiziune)

MÎINE

TIMIȘOARA : POLITEHNICA — CHIMIA RM. V1LCEA (1-1)
REȘIȚA : F.C.M. — DINAMO (1-2)
PETROȘANI : JIUL — U.T.A. (0—2)
CRAIOVA : UNIVERSITATEA — „U" CLUJ-NAPOCA (1—1)
PITEȘTI : F. C. ARGEȘ — F. C. CONSTANTA (1-3)
BRASOV : STEAGUL ROȘU — SPORTUL STUDENȚESC (1-2)
CLUj-NAPOCA : C.F.R. — F. C. GALATI (2—0)
BUCUREȘTI; STEAUA — A.S.A. TG. MURES (1-1)

(stadion Steaua)
în paranteze, rezultatele din tur

a, Eduard Pană (r.r. 15) în luptă cu apărarea elvețiană
Foto : I. MIHAICA „

S.K.A. SVERDLOVSK — CEHO
SLOVACIA (TINERET) 3—2 (1—1, 

1 _o, 1—1)

Partida a început în nota da 
dominare a echipei sovietice, care, 
după 40 de secunde, deschide sco
rul prin Arovin. Formația ceho
slovacă are un moment favorabil 
cînd adversarii se află timp de 
30 de secunde cu 3 jucători pe 
gheață. Egalarea va surveni însă 
abia în min. 16, printr-un gol 
realizat de Kalivoda. în repriza 
secundă S.K.A. preia conducerea 
(tot prin Arovin), după o perioa
dă în care partenerii lor au fost 
de două ori consecutiv în inferio
ritate numerică. Din acest mo
ment, însă, echipa cehoslovacă se 
impune printr-un joc mai combi- 
nativ și mai -vu—t-a
egalarea la ----- .
treimi (Skejbal), cînd 
Sverdlovsk era în inferioritate 
numerică. Meciul a furnizat un

Călin ANTONESCU

omogen, 
începutul

obținînd 
ultimei 
S.K.A.

era

(Continuare in pag. a 7-a)



intrefinuteCum sint
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CE POȚI FACE ASTĂZI
NU LĂSA PI MIINf,

IMPULS TURISMULUI
COMPETIȚIONAL

Lucrările Conferinței pe țară a 
mișcării sportive au relevat im
portanța care se acordă sporturi
lor aplicativ-utilitare, între aces
tea, turismul de masă și turismul 
competițional avînd o pondere în
semnată. Dorind să aflăm noută-

de dirt-track

COMPETIȚII SPORTIVE

DEDICATE ALEGERILOR

Pregătirea pistelor
In vederea concursurilor apropia
tului sezon diferă de la un centru 
la altul. Bunăoară, la Brăila, pe 
stadionul municipal s-a dat în fo
losință o pistă după ultimele ce
rințe, care poate găzdui reuniuni 
internaționale de anvergură. A- 
vînd la dispoziție asemenea con
diții, .Clubul sportiv municipal 
Brăila va înființa, zilele acestea, 
secția de dirt-track, care va fi 
condusă de apreciatul alergător 
Ion Cucu, actualmente antrenor. 
De asemenea, la București, acti
vează, de curînd, o grupă de spe
cialiști ai genului, în cadrul sec
ției moto a Clubului sportiv mu
nicipal, sub conducerea tehnicia
nului Mihai Alexandrescu. Sporti
vii de aci vor întrebuința pentru 
antrenamente arena Metalul jdin 
cartierul Pantelimon. Această ba
ză reclamă, însă, de mai multă 
vreme, reparații la mantinelă, con
fecționarea unui aparat de sem
nalizare optică șl acustică la par
cul de mașini, necesar pentru 
chemarea concurenților la start, 
iar pista are nevoie de zgură 
pentru a fi adusă la cote regula-

- mentare. Secția motoclcliștilor me- 
talurgiști, care grupează majorita
tea numelor consacrate în acest 
sport, nu posedă încă un loc sta
bil pentru atelier șl depozitarea 
mașinilor. Ce părere are conduce
rea clubului Metalul de această 
stare de fapte ?

Nici arena Voința din Sibiu nu 
este pusă la punct. De anul tre
cut pista este afinată și trebuie 
compresată, dar treaba se amînă 
de la un concurs la altul. Și aici 
lipsește aparatul de semnalizare 
de la parcul de mașini, iar la 
startul mecanic se impun unele 
modificări de natură să nu se mai 
rateze plecările.

Mai gravă apare situația mo- 
tociclismului la Arad. Sportivii de 
aici au absentat în 1974 de la 
toate competițiile, pentru că li s-a 
dezafectat baza sportivă și nu li 
s-a asigurat în timp util, conform 
prevederilor legale, o altă pistă 
corespunzătoare. Sîntem informați 
că, în sfîrșit, pista mult așteptată 
a fost amenajată pe stadionul 
C.F.R., dar nu are încă montată 
mantinela respectivă, ceea ce pu
ne sub semnul întrebării partici
parea arădenilor la noul campio
nat. Mai tîrziu. poate să fie prea... 
tîrziu.

Oarecum timpurie, această in
cursiune pe la pistele de dirt- 
track am făcut-o cu scopul de a 
preîntîmpina eventualele defec
țiuni de ordin organizatoric. Buna 
întreținere a bazelor respective va 
influența, pe măsura eforturilor 
depuse, reușita programului com
petițional intern și internațional, 
stabilit în lumina sarcinilor pre
conizate de recenta Conferință pe 
tară a mișcării noastre sportive.

Traian IOANIȚESCU

țile 'pe care Federația română de 
turism-alpinism le oleră orientării 
turistice în anul 1975, ne-am adre
sat secretarului general al fede
rației, prof. Mircea Mihăilescu.

— începînd cu acest an, ne-a 
spus interlocutorul, vom acționa 
liotărît pentru formarea de orien- 
tariști multilateral pregătiți. _ Mă 
refer la concurenți capabili să ob
țină rezultate de valoare atît în 
concursuri de zi cît și în con- 
cjirsuri de noapte, vara sau iarna, 
în această idee, intenționăm ca 
din anul 1976 să transformăm 
„Cupa federației" în campionate 
naționale.

— Ce noutăți s-au prevăzut In 
calendarul competițional și în mo
dul de desfășurare a concursu
rilor ?

— începînd cu anul 1975, la cu
pele și concursurile județene s-au
prevăzut mai multe probe de 
noapte și de iarnă. Numărul cu
pelor nominalizate de federație 
a rămas, în general, același, dar 
in desfășurarea lor vor interveni 
schimbări. Astfel, hărțile vor fi 
în culori și reambulate în totali
tate, nu numai în zonele posturi
lor. Se vor folosi mai mulți arbi
tri locali, care cunosc zonele. Cît 
privește aceste zone, ele vor fi 
mai judicios alese, de pe întreg 
teritoriul țării, iar plecările și 
sosirile în curse vor fi amplasate 
in puncte ușor accesibile. Ținînd 
cont de prețioasa indicație cu
prinsă în Mesajul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
participanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive privind 
cuprinderea și antrenarea între
gului tineret in practicarea exer- 
cițiilor fizice, a sportului și turis-

*■ —-.«-ț îneît
turistică să devină, 

un sport de ma- 
întregul tineret, 

fortificarea sa fizică și 
pregătirea sa în vederea

mului, vom acționa astfel 
orientarea turistică să 
pe drept cuvînt, 
să, practicat de 
pentru 
pentru

lin

Pe traseul concursului de 
orientare turistică

patriei. Potrivit indicații- 
Mesaj, vom spori și noi 

antrenament 
și condițiile 
ridieîndu-ne

orelor de

apărării 
ior din 
volumul 
al orientariștilor cît 
tehnice de cnnrurs,
astfel la cerințele mondiale.

— în lucrările Conferinței s-a 
acordat o importanță deosebită 
sportului de masă. Ce se prevede 
pe această linie, în privința orien
tării turistice ?

— Din anul 1974, orientarea 
turistică s-a introdus în două 
competiții de anvergură republi
cană : „Cupa tineretului" și com
plexul „Sport și sănătate". Rezul
tatele sint foarte bune. Vom ac
ționa și în viitor pentru disemina
rea acestui sport, ușor de practi
cat nu numai de tineret ci și de 
vîrstnici, turismul competițional 
încadrîndu-se în formele simple, 
accesibile și atractive ale acti
vității sportive.

Sever NO R AN

eveniment sportiv de mare interes

JOCURILE BALCANICE AERONAUTICEu

CROS AL ELEVILOR
DIN SECTOIRUL 8

Duminică 2 martie, în organiza
rea Consiliului pentru educație fi
zică și sport din sectorul 8 al Ca
pitalei, va avea loc „Crosul 9 
martie". întrecerile, la care vor 
participa elevii școlilor din acest 
sector, se vor desfășura cu înce
pere de la ora 9,30, în jurul Par
cului Copilului.

CUPA DEPUTATULUI

Pe arena de popice Voința 
din Baia Mare se desfășoară o 
întrecere dotată cu „Cupa deputa
tului", la care iau parte echipele 
Minerul, Fulgerul P.T.T.R. Voin
ța (toate din localitate) și Guti- 
nul Baia Sprie. Competiția este 
organizată de comisia județeană 
de popice, in colaborare cu aso
ciația sportivă Voința.

L. CHIRA — coresp.
PIONIERII IN ÎNTRECERI 

DE SĂNIUȚE Șl SCHI

Duminică, aproape 350 de pio
nieri și pioniere din Capitală, cam
pionii pe sectoare la săniuțe și 
schi, și-au dat întîlnire pe pîrtiile 
din jurul cabanei „Trei brazi” 
(Predeal) pentru desemnarea frun
tașilor pe municipiu. întrecerea, 
dotată cu „Cupa 9 martie", s-a 
bucurat de o excelentă organizare, 
asigurată de Consiliul municipal 
București al organizației pionieri
lor și îndrumătorii sportivi din lo
calitate.

Iată și sportivii prezenți pe po
dium :

Săniuțe, fete. 10—12 ani: 1. Car
men Sălișteanu (Lie. 24), 2. Adri
ana Barti (Lie. 24), 3. Cristina Po
pescu (Șc. 203); 13—14 ani : 1.
Adriana Rusu (Șc. 186), 2. Gabrie
la Rotărus (Șc. 186), 3. Cristina

Zamfir (Șc. 3). băieți : 10—12 ani: 
1. Al. Ivanovici (Șc. 179), 2. D. Ie- 
remia (Șc. 204), 3. • D. Adamescu 
(Șc. 120); 13—14 ani: 1. K. Fleis
cher (Lie. 21), 2. Al. Badea (Șc 17) 
3. C. Codreanu (Șc. 120).

Schi, coborîre, fete: 1. Felicia 
Sibiu (Șc 197), 3. I. Gheorghe (Șc. 
71). 3. Catrina Viespescu (Șc. 2); 
băieți: 1. M. Falk (Lie 21), 2. V. 
Sîrbu (Șc. 197), 3. I. Gheorghe
(Șc. 2).

CROSUL JUDEȚULUI ILFOV

Peste 9 000 de elevi din șco
lile generale și liceele județului 
ilfov s-au întrecut îd cadrul eta
pelor preliminare ale crosului do
tat cu „Cupa 9 martie". Iată cîș- 
tigătorii concursurilor organizate 
(pe categorii de vîrstă) în cele ? 
centre : CIOROGÎRLA : . Nicoleta 
Stănculeț și Maria Sandu (fete), 
Gh. Ene și N. Dănac (băieți) ; 
GIURGIU : Tanța Alimănescu și 
Maria Peiu (fete), M. Muți și M. 
Pănoiu (băieți) ; URZICENI : Ma
ria Ichim și Rodica Petre (fete), 
I. Damaschin și I. Marin (băieți) ; 
BRANEȘTI : Nicoleta Moise și Ol- 
guța Bulbuceanu (fete), M. Radu 
și A. Dobre (băieți) ; BUCUREȘTI; 
Ștefania Nentu și Florica Costea 
(fete), I. Popa si A. Toma (băieți) ; 
BUFTEA : Mioara Stanciu și Ma
riana Stroe (fete), A. Dumitru și 
I. Stoica (băieți) ; OLTENIȚA : 
Carmen Decu și Mariana Mailat 
(fete). I. Coman și A. Gavrilă (bă
ieți). ’ Cîștigătorii acestor con
cursuri, precum și următorii 4 cla
sați la fiecare categorie de vîrstă, 
atît la fete cît și la băieți, vor 
lua parte la finalele competiției, 
ce se vor desfășura duminică 2 
martie la Stadionul Tineretului 
din Capitală.

D. MORARU-SLIVNA

In vara acestui an, la 28 iunie, se 
va da startul în prima ediție a unor 
competiții internaționale aviatice de 
mare anvergură, reunite sub gene
ricul „JOCURILE BALCANICE AERO
NAUTICE". inițiate de Uniunea o-’a- 
nizațiilor aeronautice din Iugo: a,
sub semnul prieteniei și colaL. ..fii 
între state și popoare, pentru dezvol
tarea aviației ca sport destinat edu
cării tehnice a tineretului, jocurile 
propun un larg program de acțiuni, 
competiții și demonstrații de mare 
atractivitate, la care vor participa, 
conform cu hotărîrea privind prima 
ediție, sportivi din Grecia, România, 
Turcia și Iugoslavia. Deschiderea se 
va face într-un punct comun, iar 
desfășurarea va avea loc, ținîndu-se 
seama de specificul fiecărei ramuri, 
pe diferite aeroporturi sportive, în 
mai multe localități din Iugoslavia.

Din bogatul program spicuim cele 
mai de seamă competiții, pe ramură 
de sport, începînd cu rachetomode- 
lism și încheind cu zborul acroba
tic, cu avionul. La rachetomodelism, 
de pildă, întrecerile vor începe cu 
probele de rachete de durată, cu pa
rașută, urmate de rachetoplane și 
rachetele clasice, reduse la scară, 
punctate pentru precizia execuției, ca 
și pentru zbor. Con cut's urile de aero- 
m odele se vor desfășura potrivit cu 
regulamentele F.A.I. la zborul liber 
(F.I.A., F.I.B., F.I.C.), zbor circular 
(viteză și acrobație) și zbor radio- 
comaridat, așa numitul R/C. Competi
țiile vor avea loc la Vrsac, pe cu
noscutul aerodrom sportiv care a 
găzduit în 1972 campionatul mondial 
de planorism, ca și prima ediție a 
mondialelor de rachetomodele.

Aerodromul sportiv din Cakovec

(63 km... __  de Zagreb) va £i baza de ple
care, pentru întrecerile planorlștilor. 
Desigur, programul lor va fi condi
ționat. de starea timpului din regiune, 
dar, oricum, el va cuprinde zboruri 
pe trasee triunghiulare de 100 și 300 
km, zboruri libere de 500 km, teme 
cu punct fix la 200 km și zboruri dus- 
Sntors pe distanța de 200 km. Un 
bogat și atractiv program vor avea 
parașutiștii sportivi : salturi indivi
duale de la 1000 m cu aterizare la 
punct fix, salturi individuale de la 
600—800 m cu amerizări pe Adrlatică, 
salturi de la 2000 m cu efectuarea 
unor figuri 
derii libere 
1300 și 2000 
fix. Zborul 
două grupe

acrobatice pe timpul că- 
Și ''sălturi in grup, de la 
m, cu aterizare la punct 
cu motor va cuprinde 

___ . de întreceri — un raliu
aerian" de’asupra iugoslaviei, pe ca
tegorii de avioane de sport și turism 
șl clasicele probe de acrobație.

Așadar, un adevărat festival al spor
turilor aeronautice, care se va încheia 
la 6 Iulie. Pregătirile au început șl 
se desfășoară în rilm Intens. în ce-i 
privește pe aviatorii noștri, eveni
mentul este așteptat cu interes și nu 
fără emoții. După cum ne-a de
clarat comandantul Aeroclubului 
central român „a fost, elaborat un 
minuțios program de pregătire, 
pe ramuri aviatice, se vor lua 
toată măsurile necesare pentru 
ca aviatorii români să evolueze in ca
drul Jocurilor Balcanice Aeronautice 
la nivelul prestigiului aeronauticii 
noastre".

;,Jocurile Balcanice Aeronautice" se 
vor ține din 2 în 2 ani, fiind orga
nizate, prin rotație, de către țările 
participante.

Viorel TONCEANU

BREVIAR
© Pe linia dezvoltării 

sporturilor aeronautice, în 
cadrul Aeroclubului cen
tral român s-a deschis, în 
oceste zile, un curs de in
structori de zbor. Pentru 
acesta au fost selecționați 
o seama dintre cei mai 
talentați sportivi plana- 
riști, cu reale aptitudini. 
Ei vor frecventa un pro
gram de expuneri teore
tice și vor participa la 
cursuri practice de meto
dologie a zborului fârâ 
motor, care se vor în
cheia cu un examen.

• Cercul de rachetomo- 
deiism dt> la Casa pionie
rilor din Orâștie — instruc
tor, maestrul sportului lo
st! KOkâssy — a luat Ini
țiativa confecționării, spre

vînzare (cu sprijinul între
prinderii „Chimica" din 
localitate), a unor mate
riale modelistice : conuri 
de rachetomodele din poli
etilena, motorașe de 5 
N.S. (masă de împingere 
1—1,2 kg, timp de func
ționare 6—7 sec), precum 
și chit (truse) de racheto
modele cu îtramer și ra- 
chetomodele cu parașută. 
Lăudabila inițiativă, ținînd 
seama că asemenea mate
riale sin! mult căutate de 
rachetomodeliștii secțiilor 
cu mai reduse posibilități 
in acest sens. Pentru a- 
ceștia, adresa : Casa pio
nierilor, Orăștie, str. 
Gheorghe Barițiu nr. 10.

0 Prima parte a cam
pionatului de rezistența și

Pag. o2a Sportul-

regularitate, rezervat mo
toretelor românești, va a- 
vea loc pe șosele și dru
muri din jurul orașului Sf 
Gheorghe. Noua secție de 
moto din reședința jude
țului Covasna, ,.Electro” 
Sf. Gheorghe (condusă de 
Gh. Fazekaș), a trimis 
forului de resort schița 
traseului și materialul do
cumentar referitor ia des
fășurarea celor trei etape.

• La 1 iulie își vor 
deschide porțile taberele 
U.T.C de finalizare a ac
tivităților din cadrul cercu
rilor tehnico-aplicative cu 
profit de aero-navo-rache 
tomodelism Ele vor cu
prinde tineri intre 16—20 
ani, selecționați prin con 
cursuri locale. Pregătirile 
au început, însă, de pe 
acum, prin secțiile de mo
del ism, după planuri ela
borate de federația de 
specialitate.

FRANCISC ZUMNEGA, BRAD. Aveți o 
memorie bono : cel de-al doilea meci 
de fotbal România — Spcnîa, disputat 
în toamna anului 1962, la București, în 
codrul Campionatului Europei, s-a înche

iat la pauză cu scorul de 2—0, după un 
start irezistibil al fotbaliștilor noștri : 
2-0 în min 8 I In final, victorie cu 3-1.

VIOREL AZOIȚEI. RĂDĂUȚI. înainte de 
a veni la Dinamo, Dudu Georgescu a 
jucat la F.C.M. Reșița. S-a și uitat ? Și 
nu e chiar atit de mult timp de-otunci.

GHEORGHE PURNICHI, LITENI. Vlod a 
schimbat tricoul lui F. C. Argeș pentru 
cel al lui Corvinul Hunedoara. De fapt, 
el n-a făcut decît să se întoarcă la 
echipa de la care o plecat...

IOAN BONDOR, ARAD. Prietenii dv. 
nu cred că un fotbalist poate înscrie trei 
goluri consecutive, fără ca mingea să fl 
fost otînsă, î-nțre timp, de un alt jucă
tor. Teoretic, poate fi înregistrată o ase
menea situație (nu de mult, într-un arti
col publicat in „Informația Bucirreștiuhji". 
Andrei Rădulescu arăta, de altfel, împre
jurările în care s-ar putea ajunge la a- 
ceasta situație curioasă). In practică, 
însă, de cînd există fotbalul, nu cred so

mingea să nu fi fost atinsă, între timp, 
de un alt jucător !

VIRGIL ITOAIE, BAIA-MARE. In mate
rialele statistice, golurile ce se înscriu 
in meciurile dintre echipe din același 
oraș sint consemnate ca fiind marcate 
„acasă". 2. Sesizarea dv. este justă : li
notipistul a mutat... virgula ceva mai la 
stingă, astfel ineît media pe etapă a 
golurilor înscrise în tur a apărut 2,08, în 
loc de 20,8 I Sîntem convinși. însă, că 
fiecare iubitor al fotbalului a pus vir
gula ta locul ei. Este adevărat că înain
tașii noștri stau cam prost cu trasul la 
poartă, dar ei n-au ajuns totuși pînă a- 
colo incit, în Divizia A. toți laolaltă, 
să nu realizeze decît o medie de 2,03 
în cele 9 meciuri ale unei etape. Asta 
o pot face și... fundașii I

ARON URSU. BRAȘOV. Arbitrul a pro
cedat foarte bine I Atacurile brutale, 
violente pot și trebuie să fie sancționate 
direct cu cartonașul roșu, trecindu-se 
peste... etapa intermediară a cartona

se fî înregistrat un asemenea caz. Perso
nal. am fost întotdeauna îneîntat cînd un 
fotbalist o reușit să înscrie trei goluri 
într-un mecî și n-om pretins neapărat ca

șului galben, de avertisment. Este un 
lucru pe caro trebuie să-l cunoască atit 
jucătorii, cît și spectatorii.

GHEORGHE TUREAN, CLUJ-NAPOCA. 
Lui Nicolae Rainea. arbitrul preferat da 
dv, îi puteți scrie pe adresa : Bîrlad, 
strada Cetineî nr. 3. Dacă vreodată o 
sâ-î scrieți la... supărare, să nu-i spuneți 
că-l știți adresa de la mine I

G. AGAFiȚEI. FĂLTICENI. Ați pus ba
zele unei echipe de fotbal, „Străduința", 
dar întîmpinațî o serie de greutăți și ns 
întrebați pe noi ce să faceți ? Cel mal 
bun răspuns vi-l dă chiar numele echi
pei dv. Traduceți-I în viată și nu se, pga- 
te să nu reușiți I

Ilustrații : N. CLAUDÎU

SlMBATA

I ATLETISM î Sala „23 August", ora 

15 : campionatele juniorilor.

I BASCHET î Sala Constructorul, ora 
18.30 : Olimpia-Constructorul — Voin
ța Buc. (A. f).

BOX : Sala Giulești, ora 18.30 : 
I„Cupa 9 Martie”.

HOCHEI : Patinoarul „23 August", 
ora 18 : Elveția — Polonia B („Cupa 
federației”)

«JUDO : Sala Institutului Politehnic, 
ora 16 : etapa de zonă a campionate
lor de seniori

I POPICE : Arena Voința, ora 16 J
„Cupa 9 Martie" și „Cupa F.R.P.”.

SCRIMA : Sala Floreasca II, de la 
I ora 8 : „Memorialul Mihail Savu".TENIS DE MASA : Sala Progresul, 

ora 17 : Progresul Buc. — Comerțul 
Tg. Mureș ; Sala de la stadionul Re

publicii, ora 17 : Voința Buc. — Con
structorul Huned. (Div. A, m).

VOLEI : Sala Floreasca, de la ora 
16 : Turneul campionatului feminin 
(grupa I).

DUMINICA

ATLETISM : Sala „23 August", ora 
9^0 : campionatele juniorilor.

BASCHET : Sala Floreasca. ora 9: 
I.E.F.S. — Univ. Timișoara (A, m),
I.E.F.S. — Politehnica (A. f) ; Sala 
Giulești, ora 9.45 : Rapid — Dinamc 
(A, m).

FOTBAL : Stadionul Steaua, Steaua 
— A.S.A. Tg. Mureș : tineret-sperante 
ora 14.15 ; ora 16 : Div. A ; stadionul 
Progresul, ora 11 : Progresul — Me
talul Buc. (amical).

HOCHEI : Patinoarul „23 August", 
ora 18 : România —- S.K.A. Sverd
lovsk („Cupa federației”).

JUDO : Sala Institutului Politehnic,
orele 8 și 1G.30 :: etapa de zonă (sc-
ni ori).

LUPTE : Sala Steaua, ora 10 : Pe-
t.rolul — I.C.I-I. Hidrotehnica — Ra-
pid Buc. ;; sala Progresul, ora 10 :
C S. Tîrgoviște ■— Mureșul —• Progre-
sul Buc. (Div. A). •,

POPICE : Arena Voința, ora |8: 
„Cupa 9 Martie" și „Cupa F.R.P.”.

SCRIMA : Sala Floreasca H, de la 
ora 8: „Memorialul MihaD Savu”.

TENIS DE MASA : Sala de la sta- . 
dionuJ Republicii, ora 9.30 : Voința I 
Buc. — Comerțul Tg Mureș ; sala | 
Progresul, ora 10 : Progresul Buc. —, 
Constructorul Huned (Div. A. m).

VOLEI : Sala Constructorul, ora 9: I 
Medicina — C.S.U. Galați (A, f),< I
Olimpia Constructorul — Univ. Timi
șoara (A. f) ; sala Giulești, ora 1J : I 
Rapid — Univ. Craiova (A, m), Lo- | 
comotiva — PECO Ploiești (B, m), I
I.E.F.S — Spartac (A, f) ; sala Pro
gresul. ora 9 : I.E.F.S. — Poli. Timi- I 
soare (A, m), Progresul — Delta | 
Tul cea (B, m) ; sale Flacăra roșie, ■ 
ora 9.30 : Confecția — Corvinul Deva 
(B. f). Voința — „U" Cluj-Napoca I
(B, f), C.P.B. — Ceahlăul P. Neamț I 
(B f)



Doi ani de la Hotărirea Plenarei C.C
la dezvoltarea continuă a educației

al P.C.R. cu privire 
fizice și sportului

CHEZASIA DEZVOLTĂRII CONTINUE
J Wv *

A MIȘCĂRII SPORTIVE DIN TARA NOASTRAg
I
I
g neretuiui societății noastre socialiste, ia întărirea zări și mai valoroase in arm care vin.
lA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Început de martie 1973... Un moment de im
portanță istorică pentru viața mișcării noas
tre sportive : este publicată Hotărirea Ple

narei C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, care fundamentează 
direcții și orientări noi. în acest domeniu.

Valoroasele prevederi ale Hotărîrii, de o mare 
claritate, au determinat, în acești doi ani care 
s-au scurs de la apariția documentului de partid, 
rezultate superioare atît în sportul de masă, cît 
și în cel de performanță, contribuind la creșterea 
rolului educativ și formativ al sportului în viața ti
neretului societății noastre socialiste, la întărirea

sănătății sale fizice și psihice, precum și la creș
terea prestigiului sportului românesc în lume. Aces
te realizări, obținute ca urmare a transpunerii în 
fapt a Hotărîrii de partid, au fost, de altfel, sub
liniate în Mesajul cu care secretarul general al 
partidului, tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU, a ono
rat recenta Conferință pe țară a mișcării sportive.

împlinirea a dof ani de la elaborarea documen- 
tului-călăuză al mișcării noastre sportive ne pri
lejuiește o trecere în revistă a înfăptuirilor obți
nute în această perioadă, premise ale unor reali
zări și mai valoroase în anii care vin.

PERFORMANȚE CARE ANTICIPEAZĂ
BUNE BILANȚURI LA VIITOARELE
MARI COMPETIȚII INTERNATIONALE

Concursurile populare de 
schi adună pe -pârtii, la fie- 
oare sfirșit de săptămină, 
numeroși iubitori ai sportu
lui, îndeosebi din rindurile 
tineretului școlar.

Foto .: Dragoș NEAGU

Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie — martie 
1973 a impulsionat puternic și ac
tivitatea pe tărîmul performanței 
sportive, la toate eșaloanele ei 
valorice, în special la cel de vîrf. 
Sportivii noștri fruntași și antre-

în ultimii doi ani, sporti
vii români au obținut :

® 15 medalii de aur, 22 de 
argint și 29 de bronz la cam
pionatele mondiale • 7 me
dalii de aur, 7 de argint și 8 
de bronz la campionatele 
mondiale universitare • 7 
medalii de aur, 1 de argint și 
2 de bronz la campionatele 
mondiale pentru juniori și 
școlari • 6 medalii de aur, 
12 de argint și 20 de bronz 
la campionatele europene • 
8 medalii de aur, 7 de ar
gint și 11 de bronz la cam
pionatele europene de tine
ret, universitare și de juni
ori • 218 medalii de aur, 220 
de argint și 159 de bronz la 
competițiile balcanice.

limpice din 1976, de la Montreal. 
Au fost stabilite, în principiu, lo
turile olimpice pentru fiecare ra
mură de sport, obiective precise 
pentru fiecare sportiv, eforturile 
fiind concentrate spre acele spor
turi și probe unde există per
spectiva unei, participări de pres
tigiu. Rezultatele înregistrate în 
anii 1973 și 1974 la unele disci
pline sportive au constituit o do
vadă a modului în care sportivii 
noștri fruntași, candidați olimpici, 
au înțeles să se pregătească și să 

>se angajeze în focul întrecerilor. 
Aceste rezultate, în ansamblul 
lor, reprezintă cel mai bun bilanț 
din întreaga istorie a sportului 
românesc. Ele oferă, în mare 
măsură, premise pentru o compor
tare bună la J.O. din 1976. Pen
tru aceasta. însă, doar rezultatele 
obținute pînă acum nu sînt sufi-

SPORTUL DE MASĂ, PE DRUMUL
UNEI REALE ASCENSIUNI

norii lor,' cluburile șl federațiile 
de specialitate au desfășurat, în 
lumina și spiritul Hotărîrii, o ac
tivitate calitativ superioară. A- 
precierea are în vedere, în primul 
rînd, organizarea și desfășurarea 
procesului instructiv-educativ și 
apoi, ca o consecință directă, creș
terea rezultatelor sportivilor noș
tri, pe plan național și interna
țional.

în acești ultimi doi ani au fost 
elaborate norme de activitate și 
clasificare sportivă care au deve
nit obligatorii pentru sportivii de 
mare performanță, în raport cu 
Cerințele tot mai ridicate ale spor
tului mondial,. Au fost luate, de 
asemenea, măsuri pentru îmbună
tățirea sistemului și nivelului 
competițiilor republicane, pentru 
care au fost stabiliți parametri 
cît mai apropiați de cei realizați 
la competițiile internaționale.

Potrivit prevederilor Hotărî
rii, C.N.E.F.S. a întocmit pentru 
fiecare ramură de sport un plan 
de dezvoltare, pînă în anul 1980, 
cuprinzînd măsuri concrete și 
sarcinile care revin federațiilor, 
organizațiilor și instituțiilor cu 
atribuții în mișcarea sportivă, con
siliilor județene, cluburilor și 
unităților sportive din învățămînt.

O atenție deosebită a fost acor
dată pregătirii pentru Jocurile O-

Pentru activitatea sportivă de 
masă Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973 constituie un document de 
căpătîi. Orientările acestei activități 
căfre formele cele mai corespun
zătoare îndeplinirii scopului so
cial al sportului și-au dovedit din 
plin temeinicia, Ta aceste forme 
de practicare a exercițiului fizic 
aderînd un număr sporit de cetă
țeni. Prin punerea în practică a 
indicațiilor izvorîte din acest im
portant document de partid, or
ganizațiile sportive, precum și alți 
factori cu atribuții în acest do
meniu au înregistrat, în perioada 
celor doi ani, rezultate mai bune 
față de anii precedenți.

In lumina Hotărîrii de partid, 
au fost luate o serie de măsuri 
menite să contribuie la dezvolta

rea activității sportive de masă. 
Astfel, au fost introduse, în școli 
și facultăți, normele de pregătire 
fizică și sportivă, ca sistem unic 
de verificare și apreciere a gra
dului de pregătire fizică a elevilor 
și studenților. Au fost extinse ac
tivitățile turistice de masă și s-au 
inițiat unele acțiuni cu o largă 
rezortanță, cum ar fi „înotul pen
tru toți" și „Amicii drumeției". 
Au fost stimulate și îndreptate pe 
făgașe mai realiste unele compe
tiții tradiționale, cum ar fi cele 
pe ramuri de producție sau cam
pionatele asociațiilor sportive, 
competiții care au cuprins în pro
porții mai largi masele de oa
meni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, precum și de la sate.

De'un larg interes s-au bucurat 
cele două mari acțiuni create ca

urmare a prevederilor Hotărîrî!,- 
„Cupa tineretului", competiție dS 
masă cu caracter republican, des
tinată tuturor categoriilor de ti
neri, și Complexul polisportiv, 
„Sport și sănătate", formă larg 
accesibilă și cu o reală contribu
ție la întărirea sănătății și capac!-* 
lății creatoare a oamenilor mutw 
cii.

Numeroase au fost inițiativele, 
menite să cuprindă în activitatea 
sportivă pe cei mai tineri cetă
țeni ai țării, să'-i familiarizeze cu! 
practicarea exercițiului fizic, dașj

PÎRTIE, LA PROPRIU

Maria Alexandru, maestră emerită 
a sportului la tenis de masă, cam
pioană mondială la dublu, a adus 
sportului românesc cel mai recent 

prestigios succes

cîente. Tocmai de aceea, în scur
tul răgaz de timp care ne mai 
desparte de Jocurile Olimpice, 
trebuie ca pregătirea sportivilor 
români să se desfășoare în con
dițiile cele mai bune, la cel mai 
înalt nivel de exigență, de parti
cipare conștientă, de patriotism.

PROCESUL DE PREGĂTIRE
LA PARAMETRI CÎT MAI RIDICAȚI

Două scrisori re
cente trimise redac
ției ne-au atras aten
ția în mod deosebit 
Nu pentru că ele se 
refereau la organiza
rea unor competiții 
de amploare, sau la 
cine știe ce acțiuni 
spectaculoase. Ci pen
tru că cele două scri
sori exprimau lapi
dar și pregnant o 
realitate bogată In 
sensuri, chiar dacă 
plecau de la fapte, 
aparent, mărunte.

Profesorul Eugen 
Nicoară de la Liceu) 
de cultură generală 
Vulcan, jud. Hune
doara, ne scrie că 
„prin contribuția tu
turor cetățenilor s-a 
construit în orașul 
Vulcan o sală de 
gimnastică de 22/10 m. 
Lucrările s-au desfă
șurat în bune condi- 
țiuni pînă s-a ajuns 
la pardoseală. S-au 
procurat asfalt, răși
nă, cauciuc, dar nu 
se cunoaște procedeul 
de lucru. De aceea, 
vă rugăm pe dv. de 
a ne da soluția con
struirii unei pardoseli 
de asfalt in cauciuc".

Șl LA FIGURAT
Oamenii au ridicat 
cu mîinile lor un nou 
lăcaș al exercițiului 
fizic și sportului, dar 
iată-i acum în impas. 
Nu impasul nehotărî- 
rii, sau al neputinței. 
Ei, pur și simplu, vor 
să ofere copiilor lor 
o sală bine dotată, 
în care orele de școa
la să fie doar prelu
diul unei bogate ac
tivități sportive. Iată 
de ce cetățenii Vul
canului caută o solu
ție optimă pentru 
miniarena lor aco
perită, în care au in
vestit muncă și en
tuziasm al căror eta
lon nu este ora, ci 
timpul, timpul nostru 
de azi, al participării 
sociale și responsa
bilității.

„Ea Comandău — 
ne relatează, într-o 
altă scrisoare, cores
pondentul nostru
Gh. Briotă —, comu
na la cca mai mare 
altitudine din județul

Covasna. s-a amena
jat pentru copii o 
pîrtie de schi și să
niuțe. In curind va 
intra în funcțiune, 
prin dotarea de către 
C.N.E.F.S., și tele- 
schiul. Orele de sport 
au fost transformate 
in adevărate con
cursuri pe clase și pe 
școală, copiii petre- 
cindu-și aici multe 
din orele lor libere". 
Undeva în țară, pe 
o creastă de munte, 
iubitori ai sportului 
al căror nume, gene
ric, este cel al ve
trei satului, au făcut 
pîrtie — la propriu 
și la figurat — exer
cițiului fizic și spor
tului, așa cum cere 
Hotărirea partidului. 
Pentru că baza mate
rială a sportului nu 
este o noțiune ab
stractă, bună doar de 
vehiculat în rapoarte, 
ci ea se dezvoltă prin 
aportul nostru, al 
tuturor.

• Peste 2 500 000 de par- 
ticipanți la acțiunile turis
tice ale anului 1974 • A 
fost extinsă gimnastica la 
locul de muncă în 400 de 
unități, însumînd peste 
200 000 de practicanți • 
300 000 de elevi și studenți 
din internate și cămine 
practică gimnastica de învi
orare • La „Cupa tinere
tului", în 1974, au luat par
te circa 3 000 000 de concu- 
renți, iar la „Crosul tine
retului" alți 2 000 000 • In 
cursul anului trecut, 80 000 
de copii au fost Inîțlați In 
tainele înotului • 50 000 de 
pionieri s-au Întrecut la 
concursurile de orientare 
turistică • Numărul cercu
rilor de sporturi apllcativ- 
utilitare pentru pionieri de
pășește cifra de 1 600.

și cu unele deprinderi utile prin 
practicarea unor sporturi aplica- 
tiv-utilitare. Totodată, în mișcarea 
sportivă de masă a fost cuprins 
un număr mai mare de femei, ca 
urmare a inițiativelor locale în. 
organizarea de competiții destina
te acestora, cum ar fi „Festivalul 
sportului feminin", cupele „Diana." 
și „Femina", „Olimpiada fetelor", 
„Spartachiada fetelor", „Fetele d« 
pe Tîrnave" ș. a.

La doi ani de la apariția Hotă
rîrii, se poate spune că au fosă 
înregistrate, în sportul de masă, 
unele progrese importante, dar, 
așa cum a reieșit din lucră
rile recentei Conferințe pe țară 
a mișcării sportive, activitatea în 
acest domeniu nu a căpătat încă 
un larg caracter de masă și pen
tru îndeplinirea integrală a sarci
nilor încredințate de partid slnb 
necesare rioi și susținute eforturi, 
o muncă intensă, desfășurată cu 
pasiune și răspundere în toate u- 
nitățiie sportive.

Buna desfășurare a activității 
sportive, pe toate planurile ei, de
pinde într-o foarte mare măsură 
de modul în care acționează ca
drele de tehnicieni și specialiști 
— profesori" de educație fizică, 
antrenori, instructori, arbitri etc. 
Numărul acestora a sporit în 
ultimii doi ani astfel l profesori 
do educație fizică : de la 7241 în 
decembrie 1972 la 8539 în decem
brie 1974 ; antrenori : 2490 — 2702; 
instructori : 26176 — 34899 ; ar
bitri : 22313 — 25211. După cum se 
vede, sporul este destul de însem
nat. Mișcarea noastră sportivă are 
însă nevoie de și mai mulți teh
nicieni și specialiști pentru a a- 
tinge. cote cit mai ridicate. Ea are

nevoie însă, în același timp, de 
specialiști foarte bine pregătiți 
profesional, înarmați cu cunoștin
țe solide în diferite domenii ale 
științei, pentru a putea îndruma, 
în mod corespunzător, complexul 
proces al instruirii și educării 
sportivilor noștri. De aceea, este 
absolut obligatoriu ca pregătirea 
cadrelor de tehnicieni din mișca
rea sportivă să se desfășoare ' la 
nivelul cerințelor sportului mon
dial, pentru ca să se poată merge 
în pas cu acesta, pentru ca selec
ționarea și pregătirea (sub toate 
aspectele ei) a sportivilor români 
să fie la înălțimea sarcinilor re
ieșite din Hotărirea de partid.

factorii responsabili pentru dezvoltarea acestui im- - 
portant domeniu de activitate socială.

lată de ce este imperios necesar ca în perioada I 
care urmează să se acționeze cu mai multă fer- _ 
mitate pentru transpunerea în viață a prețioaselor I 
îndrumări date de partid mișcării noastre sportive, I 
atît prin Hotărirea elaborată acum doi ani, cît și _ 
prin Mesajul adresat de secretarul general^ al 
partidului participanților la recenta Conferință pe I 
țară. |

glinda realizărilor pe care am încercat^să o 
conturăm reflectă progresul înregistrat in a- 
cești ultimi doi ani de mișcarea sportivă din 

țara noastră, Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973 constituind, fără în
doială, un element stimulator, un îndreptar de o 
excepțională utilitate in activitatea organelor și 
organizațiilor sportive.

Unele rămîneri în urmă constatate în activitatea 
sportivă de masă și de performanță s-au datorat 
în principal neaplicării consecvente a prevederilor 
acestei importante Hotărîri de partid de către toți

ft Sportul Pog a3o ]
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EFORTURI SPORITE IN ANTRENAMENT,DISCIPLINA, ORDINE,

• Prima etapă, runda celor mai 
derby-uri : F.C.M. Reșița — Dinamo și Steaua 
— A.S.A. Tg. Mureș.
• Dinamo, principalul favorit, își joacă 

cele mai grele meciuri în primele opt etape-

• Noua echipă a lui „Poli", un mare semn 
de întrebare și un subiect de atracție.
• Căpitanii de echipă așteaptă saltul Ste

lei de pe locul 3 pe locul 3.
• In zona retrogradării, nici o resemnată-

© Publicul piteștean investește speranțe în 
reîntilnirea cu Dobrin.

© Universitatea Craiova decisă să demon
streze (prin pronosticul lui Oblemenco) faptul 
că turneul brazilian a fost util.

Mnne, chiar în 
documentul nost'

DINAMO (1)F. C. M. REȘIȚA (2)
r F C. M REȘIȚA ! llieș — Pigulea, Ologeanu, Hergane, Filipescu 
_  Pușcaș, Beldeanu, Bora — Atodiresei, Nestorovici (Căprioru), 
* '^Noutăți în lot : Dianu (Metalul Bocșa), Soos (Metalurgistul Cu- 
gir), Ambrus (Minerul Moldova Nouă)

DINAMO : Constantinescu — Cheran, G. Sandu, Dobrău, (Săt- 
mâreanu II), Deleanu — Dinu, Dudu Georgescu, Moldovan (Custov) 
- R. Nunweilier, Zamfir, Lucescu. .

Noutăți în Iot l Marincel (revenit de- la Viitorul Scomicești), 
Stoica (F.C. Galați).

Primul examen al liderului la 
startul sesiunii de primăvară este 
unul dintre cele mai severe. În
tîlnește, în condiții de deplasare, 
echipa imediat următoare în cla
sament, talentata și combativa 
F.C.M. Reșița. Cu atît mai aștep
tată este, deci, evoluția dinamo- 
vi.știlor bucureșteni în orașul bă
nățean, pentru a-i ști, din timp, 
măsura formației fanion a fotba
lului nostru, la ora actuală, care

C. F. R. CLUJ-NAPOCA (7) F. C. GALATI (18) ECHIPA CAMPIONATUL

Marian, Stoica, I. 
Burcea, Nedelcu II

M.

Alcătuită pe baza adiționării notelor obținute 
campionatului, înaintea primei etape a returului,

IORGULESCU (139)
BIGAN (132) ISPIR (124)

DINU (124) NUNWEILLEI
ROZNAI (124)

de
se

Jl 
Pi

cuprinde în 11-le ei numeroși „tri
colori" pentru Spania. Cu atît mai 
de presupus este, deci, și dorința 
într-o victorie de prestigiu a ele
vilor. lui Reinhardt. Promisiunea 
derby-ului ? Să sperăm că va fi 
pe măsura, confruntării dintre 
„aurul" și „argintul" primei ju
mătăți a întrecerii.

ARBITRII PARTIDEI : C. Ghi- 
ță (Brașov) ; la linie :
(Ploiești) și N. Iliescu

M. Moraru 
(Brașov).

A.S.A. TG. MUREȘ (3)STEAUA (8)
STEAUA t lordache — Sătmăreanu, Vigu,

C.F.R. : Moldovan — Lupu, Dragomir, Vișan, Szoke — M. Bretan, 
L. Mihai, Moș — Țegean, Adam, Moga.

Noutăți în lot i Moș și Șoo (Arieșul Turda), Voroneanu și Botoș 
(Rapid Jibou).

F. C GALAȚI ! Ion Vasile — Nedelcu I„ M. 
Nicu — Haiduc, Morohai, Dumitriu III — Sălceanu, 
(L Ionică).

Noutăți în lot t Ion Vasile (C. I. L. Pipera).
ceanu (Dinamo Buc.), Stoica (F.C. Constanța), Morohai
Haiduc (I.C.S.I.M. Buc.),
Se întîlnesc cele două formații 

care, în toamnă, au avut onoarea 
să susțină meciul de deschidere a 
acestui campionat. Feroviarii au 
cîștigat atunci cu dezinvoltură. Me
ciul acela prevestea, parcă, situa
ția dificilă pe care avea s-o aibă 
noua promovată. După o iarnă de 
pregătiri și o importantă remanie
re a efectivului, F. C. Galați în
cearcă acum ceea ce n-a reușit în 
tur. Feroviarii clujeni aliniază,

F. C. ARGEȘ (14) -

Marian si Săl- 
(Oțelul Galați).

formație a lor. 
în ce măsură 
M. Marian și

însă, cea mai bună
Rămine să vedem 
noua defensivă, cu
Stoica în centrul ei, ca și cu ex
perimentatul Ion Vasile va reuși 
să facă față tandemului Adam — 
Țcgean, forța de șoc a unei echipe 
mai omogene.

ARBITRII PARTIDEI : A. Mu
nich (Buc.) ; la linie : M. J'ediuc 
(Suceava) și C. Dinuîcscu

F. C. CONSTANTA
(Buc).

(H)

PORAȚCHI (123)
NAOM (124)

ATODIRESEI (124)

Fl

® ACTUALITĂȚI 9 ACTUALI
IN SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"

Ieri, la sediul F.R.F., s-au tras la sorți semifinalele „Ci 
la fotbal. Programul jocurilor, care vor avea loc la 25 
disputa pe stadioane neutre, este următorul :

— RAPID
— A.S.A, TG. M

STEAUA
UNIVERSITATEA CRAIOVA

________ _ _________ _ _ _ , Smarandache, Anghe- 
lini — Dumitru, Dumitriu IV, Iordănesc’u — Pantea, Năstase, Ion Ion.

Noutăți în lot s Nu sînt.
A.S.A. TG. MUREȘ : Solyom — Gligore, Kiss, Ispir, Czako — 

Va rodi, Naghi (Pîslaru), B«loni — Fazekaș, Mureșan, Hajnal.
Noutăți în Iot i H. Popa (Metalul Aiud), Biikosy (C.M.C. Cluj- 

Napoca).
Partida dintre cele două forma

ții militare, care ne-au furnizat și 
cu alte ocazii jocuri atractive, pli
ne de neprevăzut, este așteptată cu 
interes major de iubitorii fotbalu
lui din Capitală. De fapt, ambele 
echipe angajate și în lupta pentru 
cucerirea „Cupei" vor avea prile
jul ■ să-și verifice potențialul de 
joc. să cunoască potențialul parte
nerului de întrecere. Prezentarea

F. C. ARGEȘ : Ariciu — Zamfir, Olteanu (D. Popescu), 
Ivan, (Gorgoi) — Mustățea, Iorga (M. Popescu) — Troi, Dobrin, 
(Radu I), Jercan.

Noutăți în lot ! Miuțu, Radu III (ambii de la Vulturii

Cîrstea, 
Radu II

JIUL (10)

celor mai bune garnituri, în com
ponența cărora se află mulți ju
cători tehnici, stilul ofensiv al 
bucureștenilor, arta lansării con
traatacurilor la mureșeni, iată pre
misele unqi meci care, sperăm, va 
satisface.

ARBITRII PARTIDEI ! I. Cîm- 
peanu (Cluj-Napoca) : la linie : T- 
Andrei (Sibiu) și I. Joldoș (Cluj- 
Napoca).

U. T. A. (4)

C.-lung
Muscel), Gorgoi (Dacia), iorga (Sp. studențesc), Dobrin (revenit).

F. C. CONSTANȚA : Popa — Mustafa, Antonescu, Bălosu, Nister — 
Constantinescu, Iovănescu — Tănase, Mărculesctt, Negoescu, Turcu.

Noutăți în lott Aii (Electrica Constanța), Velca (Universitatea 
Craiova), Penîu (Știința Constanța).
Față de sezonul din toamnă, 

echipa locală are acum și pe Do
brin în linia ofensivă, jucătorul 
care știe cum să angajeze două 
extreme rapide cum sînt Troi și 
Jercan. Ceea ce simplifică, în fa
voarea piteștenilor. datele proble
mei. Numai că F.C. Constanța se 
pare că nu mai seamănă nici ea 
cu acea formație din sezonul tre
cut. Martori oculari la amicalul

de miercuri cu Petrolul Ploiești 
afirmă că „marinarii" se prezintă 
cu compartimente închegate, cu o 
linie de mijloc foarte activă și cu 
atacanți în vervă. De aici, o anti
cipație pentru un joc spectaculos 
și echilibrat.

ARBITRII PARTIDEI : N. Pctri- 
ceanu ; la linie : Gh. Retezau și 
M. Popescu (toți din București).

POLI TIMIȘOARA (12) - CHIMIA RM. VÎLCEA (16)

ȘEDINȚA COLEGIULUI DIVI
ZIONAR A. Ieri s-a desfășurat, 
la sediul federației de specialitate, 
ședința pe luna februarie a Cole
giului divizionar A. Cu acest pri
lej tov. Vasile Tudor, prim-vice
președinte al F.R.F., a informat 
pe reprezentanții secțiilor despre, 
o serie de probleme operative ca
re țin de deschiderea sezonului o- 
ficial, insistînd asupra marilor 
responsabilități ce revin jucători
lor și conducătorilor în acest în
cărcat sezon competițional. atît 
pe plan intern cît și pe plan ex
tern. în continuare, s-au discutat 
aspecte legate — de campionatul 
de tineret-speranțe.

MECIURI

• UNIVERSITY 
VA — ELECTRC 
(0—0). Au înscris 
pectiv, Vîlceanu 
Gurgui, coresp. j

• GAZ MET/ 
F. C. GALAȚI 1 
scris Tănăsoiu 
coresp.)

• MUREȘUL 
1—2 (1—1). Au 
și, respectiv, Bro 
(I. Simion, coresd

JIUL : I. Gabriel (Homan) — Nițu, Tonca, Stocker, Dodu — 
Naghi, Schmidt, Libardi — Fildiroiu, Mulțescu, Roznai

Noutăți în lot : Homan (Min. Moldova Nouă), Carabageac, Schmidt 
(Șoimii TAROM), Popa (Abatorul Buc.), Szabadoș (revenit).

U. T. A. t lorgulescu — Birău, Kukla, Pojoni, Sima — Domide, 
Schepp, Broșovschi — Axente, ~ ■ — -

Noutăți în lot i nu sînt.

POLITEHNICA : Jivan — Mioc, Mehedintu, Arnăutu, Maier —
Bojin,

Colnic, Bedea.

CLASAMENTE

O întîlnire în care ambii antre
nori, Ozon și respectiv, Coman, își 
propun să stăpînească mijlocul te
renului și de aceea în linia medi
ană vor acționa cîte trei jucători. 
Dar elevii lui Ozon sînt deciși să 
atace din primul minut, așa cum 
de altfel au procedat în toate 
partidele disputate pe terenul din 
Petroșani. Deci, după toate pro
babilitățile. soarta partidei va fi

de duelul dintre înaintașii 
și apărarea arădeană. Insă, 

Domide. Broșov-

decisă 
Jiului 
experimentații 
schi, Axente, împreună cu mai ti
nerii lor colegi, pot stăvili ofen
siva gazdelor și, totodată, să con
traatace foarte periculos și 
eficace.

ARBITRII PARTIDEI t C. Pe- 
trea : la linie t R. Stîncan (ambii 
din București) și A Ene (Craiova).

UNIV. CRAIOVA (5) „U" CLUJ-NAPOCA (9)

Dembrovschi. Crîngașu, Bungău (Giuchici) — Anghel, 
Petrescu

Noutăți în lot ! Dembrovschi (S.C. Bacău), Crîngașu 
Ploiești) si Cotec (C.F.R. Timișoara).

CHIMIA : Oană — Lepădatu (Enache), Ciobanu, Borz, 
Tătaru, Stoica, Șutru — Bucurescu, Goîgaru, C. Nicolae.

Noutăți în lot : Gojgaru și Bucurescu (Dinamo Slatina), Enache 
(Chimistul Rm. Vîlcea).

Un meci în care se produc cî- 
teva debuturi i antrenorul Victor 
Stănculescu și tînărul Bucurescu 
apar în premieră la Chimia în- 
tr-o partidă oficială, în timp ce, 
sub culorile „Politehnicii", vor în
cerca acorduri superioare Dem
brovschi și Crîngașu. Și cum ori
ce debut presupune, dincolo de 
intenții și ambiții, șl o considera-

TINERET SPERANȚE
(Petrolul

Cincă

bilă doză de emoții, credem că 
această partidă se va decide, mai 
ales, la capitolul psihic. Pentru 
că, altfel, „Poli" Timisoara deține 
de partea sa avantajul net al unui 
Iot superior din punct de vedere 
valoric si al terenului oropriu.

ARBITRII PARTIDEI i Fr. Co
loși : la linie ■ M. Buzea și C. lo- 
ni(ă I (toți din București).

(Lung) — Niculescu, Boc, Deselnicu, 
Bălăci, Ciupitu, Ștefănescu — Țarălungă (Crișan), Obîe-

UNIVERSITATEA • Purcaru
Negrilă 
menco. Marcu.

Noutăți în Iot : Ciupitu (Petrolul Ploiești).
„U“ CLUJ-NAPOCA i Duha — Porațchi, Demian (Pexa), Matei, 

Mierluț — Anca, Mureșan, Cîmpeanu II (Dumitrescu) — Uifăleanu, 
Vaczi, Batacliu.

Noutăți în lot I Duha (Dinamo București).
Mîine la Craiova, Universitatea 

întîlnește cea mai tînără echipă a 
campionatului. De o parte se vor 
afla „piesele grele" ale campioni
lor — Boc, Oblemenco, Bălăci, 
Ștefănescu, Deselnicu, de cealaltă 
marile speranțe ale „șepcilor ro
șii" — Duha, Demian, Cîmpeanu 
II. Vaczi, jucători tineri, dornici 
de afirmare, care vor gravita în

STEAGUL ROȘU (13) - SPORTUL STUDENȚESC (15)

jurul axului stabil al echipei clu
jene, Pe'xa — Anca — Mureșan — 
Uifăleanu. Este posibil ca vioara 
întîi a meciului să fie Țarălungă, 
evidențiatul turneului brazilian, 
după o eclipsă care a durat un 
întreg. . tur de campionat

ARBITRII PARTIDEI > N. Raî- 
nea (Bîrlad) : la linie i M. Rotaru 
(Iași) și C. Bărbulescu (București).

STEAGUL ROȘU ■ Adamache — Ilirlab, TucUnel, Mihăllescu, Ma- 
teescu — Șerbănoiu, Cadar, Nîță — Ghergheii. Pescaru, Gyorfi.

Noutăți în lot : Niiă (Univ. Craiova)', Radu (Sportul studențesc). 
SPORTUL STUDENȚESC t Suciu — Tănăsescu, Cazan. Oltcanu, 

Manea — O. Ionescu, Marica, Rădulescu — Leșeanu. M. Sandu, 
Tolea.

Noutăți în lot i M. Olteanu (Steagul roșu), Roșu (F.C. Argeș), 
echilibrată și promite o dispută 
dirză al cărei rezultat va depinde, 
în mare măsură, de duelul celor 
două triplete de mijlocași : Șerbă
noiu — Cadar — Niță și Marica — 
O. Ionescu — Rădulescu.

ARBITRII PARTIDEI I I. Rus 
(Tg. Mureș) : la linie i I. Chilibar 
(Pitești) și C. Teodorescu (Buzău).

Meci intre două echipe situate 
la această oră foarte aproape de 
zona retrogradării, în ciuda fap
tului că atît Steagul roșu cît și 
Sportul studențesc repezintă, va
loric, oricum mai mult decît po
ziția lor precară în clasament. 
Privită prin această prismă, parti
da de la Brașov apare, teoretic,

1. Dinamo 17 13 2 2 42-13 28
2. Univ. Craiova 17 11 2 4 53-12 24
3. U.T.A. 17 11 2 4 42-19 24
4. F. C. Argeș 17 5 10 2 23-14 20
5. „Poli*’ Timișoara 17 8 4 5 32-33 20
6. ..Poli" lași 17 9 1 7 34-31 19
7. F. C, Constanța 17 7 5 5 26-23 19
8, Sportul stud. 17 6 6 5 27-19 18
9. Steaua 17 7 4 6 30-25 18

10. A.S.A. 17 6 4 7 26-21 16
11. F. C. Galati 17 6 4 7 21-38 16
12. F.C.M. Reșița 17 6 3 8 27-27 15
13. Jiul 17 2 10 5 11-26 14
14. Olimpia 17 2 9 6 12-22 13
15. Chimia Rm. Vîlcea 17 6 1 10 27-59 13
16.' ,.U" Clui-Ncooca 17 4 3 10 23-34 11
17. C.F.R. Cluj-Napoca 17 3 4 10 18-34 10
13. Steagul roșu 17 2 4 11 16-40 3

„CUPA A + T //

1. Dinamo 34 26 3 5 74-26 55
2. U.T.A. 34 19 5 10 61-34 43
3. Univ, Craiova 34 18 6 10 78-23 42
4. F.C.M. Reșița 34 16 6 12 53-42 38
5. A.S.A. 34 16 5 13 50-41 37
6. ..Poli" Timișoara 34 15 6 13 45-53 36
7. Steaua 34 14 7 13 57-45 35
8. F. C. Argeș 34 12 11 11 45-35 35
9. F. C. Constanța 34 13 9 12 43-42 35

10. Soortul stud. 34 12 9 13 44-41 33
11, Olimnia 34 9 13 12 28-37 31
12. „Poli* lași 34 15 1 18 54-65 31
13. Jiul 34 8 14 12 35-41 30
14. ,;U* Cltii-Noooca _ 34 10 8 16 37-53 28
15. C.F.R. Cluj-Napoca 34 9 10 15 32-49 28
16. F. C. Galați 34 10 6 18 27-65 26
17. Chimia Rm. Vîlcea 34 10 6 18 42-91 26
18. Steagul roșu 34 8 7 19 39-56 23

UN K 
LA PO 
MIȘOA1 
rerii d 
Ionescu, 
bului ti 
bat înd 
conduce 
primei 
antrenoi 
Godeani 
rel Boii

^XXXXXXXXXXJ

acea 
schini 
ceea

luat 
doui 
mart 
tăcu 
trec
Vald 
flat!

POLITEHNICA IAȘI (17)-OLIMPIA SATJI MARE (6)
POLITEHNICA IAȘI i Mihâilă - Anton, Vlad, Dinu, Ciocîrlan — 

Romilă II, Simionov, Simionaș — Grosaru, Dănilă, Costea.
Noutăți în lot i Manea (S.N. Oltenița), D. Ionescu (A.S Ro

man), Amarandei (revenit).
OLIMPIA SATU MARE! Bathori I — Berețchi, Bigan, Knoblau, 

Bocșa — Naom, Balogh, Kaiser — Lucaci, Iancu, Helvei.
Noutăți în lot i Hațeganu (Industria Sirmei C. Turzii).

întîlnirea de deschidere a sezo
nului competițional de primăvară 
(meciul se dispută astăzi), antici
pează un joc interesant, ținînd 
seama de faptul că studenții ieșeni 
vor face totul pentru ca să ob
țină victoria, fiecare punct însem- 
nînd pentru ei noi speranțe de 
menținere în Divizia A. Nu tre
buie uitat, însă, că Olimpia — re
velația turului — prezintă o for
mație omogenă, care știe să se 
adapteze jocurilor in deplasare, li-

nia mediană (Naom, Balogh, Kaiser) 
reprezentînd punctul forte al echi
pei. Dincolo, va reuși oare Dăni- 
lă, golgeterul ieșenilor, să cîștige 
duelurile cu experimentatul Bigan 
și să puncteze în stilul său carac
teristic ? Răspunsul, astăzi, în 
Dealul Copoului.

ARBITRII PARTIDEI: Gheorghe 
Limona (București) ; la linie i C. 
Pirvu (Brăila) și I. Roșoga (Bucu
rești) _ • !

campionatul, SUPORT FERM
(Urmare din paq. 1)

țlle ce revin echipei naționale, ca 
rezultantă și exponentă a întregii 
noastre mișcări fotbalistice. De a- 
ceea, ceea ce se cere echipei re
prezentative (muncă intensă de 
pregătire, spirit profund de răs
pundere, deplină angajare pe dru
mul eforturilor majore impuse 
azi de marea performanță, disci
plină exemplare, ținută morală 
fără reproș) se cere — în egală 
măsură — întregului eșalon divi
zionar A, astăzi, la startul unui

sezon care se Inaugurează sub 
semnul atîtor responsabilități.

Cum sc prezintă ft/tbaluj nostru 
pe plan internațional, nu este nu
mai treaba antrenorilor echipei 
reprezentative sau a cluburilor 
care dau jucători lotului ci a în
tregului prim eșalon valoric al 
fotbalului românesc, a tuturor ju
cătorilor și antrenorilor Diviziei 
A. Cu toții, deci, trebuie conside
rați angajați. în acest sezon, în- 
tr-un EFORT COMUN PENTRU 
REZULTATE SUPERIOARE, toți 
cej legați — într-urr fel sau altul

— de desfășurarea campionatului 
trebuie să simtă partea lor de răs
pundere în acțiunea de ridicare 
a nivelului fotbalului, de atingere 
a obiectivelor de performanță in
ternațională.

O altă optică decît aceasta este 
dăunătoare, poate deveni o frînă.

Urînd, deci succes deplin celor 
18 echipe care reîncep azi și mîi- 
ne cursa campionatului, adresăm 
această urare nu fiecăreia in par
te. ci întregului nostru fotbal și 
exponentei sale numărul I, echi
pa reprezentativă.

C.
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CUVlNTUL F. R. F

ă a returului se dispută un derby mult așteptat: meciul F.C.M. Reșița (locul 2) — Dinamo (locul 1). In un........ .  ...... ....................................... . . - .. _ . -----aspect din partida, tur, disputată, in toamnă, la București. Foto : DRAGOȘ NEAGU

PRONOSTICUL CĂPITANILOR DE ECHIPĂ

I) t DiNAMO 2. REȘIJA 3. STEAUA
1. Dinamo, 2. F.C.M.

Reșița) : 1. Dinamo,

Reșița, 3. Steaua, 4.

2. F.C.M. Reșița, 3.

U.T.A. 

„U* Craiova, 4.

1. Dinamo, 2. F.C.M. Reșița, 3. A.S.A., 4.

: 1. Dinamo, 2. F.C.M. Reșița, 3. A.S.A., 4.

,,U'

Steaua.

U.T.A.

Craiova, 3. F.C.M. Reșița, 4.

„U" Craiova, 3. A.S.A., 4. Steaua.

2. F.C.M, Reșița, 3. Steaua, 4. A.S.A.

„U* Craiova, 3. Steaua, 4, F.C.M. Reșița.

Dinamo, 2. F.C.M. Reșița, 3. „Ua Craiova, 4.

cui cu 
dem că

Spania. Cu aceasta cre
am spus totul...

— Dacă Dinamo apare ca o cer
titudine absolută, fostul outsider 
F.C.M. Reșița devine o cvasicerti- 
tudine pentru locul 2. 11 dintre 
cei 18 căpitani de echipă acordă 
echipei lui Reinhardt locul 2. Po
ziția actuală a influențat, desigur, 
această anticipație. Se simte, însă, 
că jucătorii noștri îi recunosc for
mației reșițene șt o frumoasă va
loare de ansamblu.

spectaculos — 
Domide, Arnă- 
Tătaru nu văd

r2 
s- 
tt.

ln
a.

La startul returului, cronicarii noștri au pus căpitanilor de echipă 
ale celor 18 divizionare A o întrebare care vizează finalul campiona
tului. Este vorba despre părerea lor asupra ordinii primelor patru 
echipe ale clasamentului, după etapa 34-a, adică ordinea echipelor 
care ar putea să ne reprezinte în competițiile europene. Iată rezultatul 
anchetei noastre :

1. DINU (Dinamo) :

2. PIGULEA (F.C.M.
Steaua.

3. NAGHI (AS.A.) :

4. DOMIDE (U.T.A.)

5. OBLEMENCO („U* Craiova): 1. Dinamo, 2. 
Steaua.

6. BIGAN (Olimpia) : 1. Dlnamo, 2.

7. M. BRETAN (C.F.R.) : 1: Dinamo,

8. DUMITRU (Steaua) : 1. Dlnamo, 2.

9. ANCA („U" Cluj:Napoca) : 1.
Steaua.

10. LIBARDI (Jiul): 1. Dinamo. 2.

11. ANTONESCU (F.C. Constanța)
Steaua.

12. ARNĂUTU (..Poli* Tîmișoata) : 1. Dinamo, 2. F.C.M. Reșița, 3. „U" Craiova, 
4. „Poli" - -

13. PESCAR U
Craiova.

14. OLTEANU

15. O. IONESCLL- (Sportul stud.) : 1. Dinamo, 2.
Reșița.

16. TĂTARU (Chimia) : 1. Dinamo, 2. F.C.M. Reșița, 3. U.T.A., 4. A.S.A.

17. DANILA („Poli" lași) : 1. Dinamo, 2. F.C.M. Reșița, 3. Steaua, 4. „U“ Craiova.

18. DUMiTRIU III (F.C. Galați) : 1. Dinamo, 2. Steaua, 3. A.S.A., 4. F.C.M. Reșița.

A.S.A., 3, ,,U" Craiova, 4. Steaua.

: 1. Dinamo, 2. F.C.M. Reșița, 3. A.S.A., 4.

Timișoara.

(Steagul roșu) : 1. Dinamo, 2. F.C.M. Reșița, 3.

(F.C. Argeș) : 1. Dinamo, 2. A.S.A., 3. Steaua, 4- 

Steaua, 3.

. Aceasta este, deci, părerea „că
pitanilor de echipă". Vă propunem 
acum să facem o centralizare a 
șanselor. Acordind 4 puncte pentru 
locul 1, 3 pentru locul 2, 2 pentru 
3, un punct pentru locul 4, ajungem 
la următorul clasament î

Steaua, 4. ,,U'

F.C.M. Reșița.

A.S.A., 4. F.C.M.

4.

ii 1. DINAMO 72 p ! 2. F.C.M. Re
șița 39 p; 3. Steaua 25 p; 4. A.S.A. 
20 p ; 5. „U“ Craiova 19 p ; 6. U.T.A. 
4 p ; 7. Poli Timișoara — 1 p.

Ce ne oferă această anchetă ?
— Procentajul absolut al lideru

lui. Se pare că valoarea echipei di- 
namoviste, ca și cele patru puncte 
avans, au fost două argumente su
ficiente pentru toți căpitanii de 
echipă. Această poziție de superfa- 
vorită îi creează echipei bucureș- 
tene mari obligații, mai ales în 
perspectiva sezonului internațional. 
Din punctul de vedere al căpitani
lor de echipă, liderul de astăzi are 
responsabilitatea principală în jo-

unei 
ani 
Ex
altă

Bă-
In
B, 
un

9 După Miță, devenit 
mijlocaș titular la Stea
gul roșu Brașov, și 
lan. rapid integrat 
atacul divizionarei 
Petrolul Ploiești,
alt jucător de la Uni
versitatea Craiova a so
licitat și a primit dez
legare pentru a activa, 
în viitor, la o 
chipă : Velea.

— In toamna 
am jucat foarte 
Ta Universitatea 
spunea el, cu două zile

altă e-

trecută 
puțin

— ne

în urmă. Ar fi fost și 
foarte greu să joc mai 
mult, deoarece Bernea- 
nti și Negrilă, mult mai 
tineri ca mine, se află 
într-o frumoasă ascensi
une sportivă. Sigur că 
regret despărțirea de e- 
chipa cu care am de
venit campion al țării, 
dar trebuia să mă ho
tărăsc.
pentru 
echipă 
strădui 
răsputeri, hi prim-p’an.

• Recompensa 
activități de 25 de 
la clubul Steaua, 
celentul portar de 
dată. Ion Voinescu, azi
antrenor, a fost numit 
de cîteva zile șeful cen- g 
trul-ui de juniori și co- 
pil al clubului Steaua. 
unde activează de 25 de 
ani. Momentul respec-

și am opiat 
F. C. Constanța, 
la care mH voi 
să revin. din

• Titus Ozon, întilnindu-se in București eu Ion 
Indrei, președintele clubului Steagul 
puteți împrumuta si noua, 
Brașov ? Tot stă degeaba.

i Steagul roșu : „Nu ne 
stadionul Municipal din 
iar noi la Petroșani..."

tiv l-a emoționat. Iși 
amintea de ziua cînd a 
venit la acest club șl 
căruia i-a rămas fidel. 
..Sint bucuros de apre
cierea cu care am fost 
onorat. împreună cu 
colegii met, vom cău
ta să facem totul ca de 
la centrul nostru de co
pii să se ridice din nou 
fotbaliști talentați*'.

— Deosebit de 
saltul Stelei! Doar 
utu și fostul stelist 
echipa lui Dumitru în primele 4 
locuri. Această promovare a Ste
lei de pe locul 8 pe locul 3 re
prezintă o recunoaștere a valorii 
individualităților care compun e- 
chipa din Ghencea.

4 la star- 
prea pu- 
întotdea-

Doar

— U.T.A., deși pe locul 
tul returului, întrunește 
tine sufragii, fiind, ca 
una nebăgată în s^amă.
Dinu, Domide și Tătaru o văd
plasată pe primele patru locuri, 
Rămîne de văzut dacă Bedea, Col
nic și Profir vor reuși să se „ca
lifice Ia locul de producție”, a^a 
cum au făcut-o atîtea promoții de 
jucători obscuri în orașul de pe 
malul Mureșului.

— Diferențele minime de punc
te care separă Steaua. A.S.A. si 
Craiova anunță o luptă îndîrjită 
pentru ciștigarea unui loc în cu
pele eurooene. Oblemendo rostește 
apăsat , Craiova pe locul 2 !“ Pro
nosticul este curaios. Căpitanul e- 
chipei oltene sfidează cel» cîncf 
puncte avans ale Re«iței. Ta per- 
snectivă, un frumos duel de ambi
ții.

Surprinde oarecum fantul că 
7 echipe îsi mărturisesc san
de a se clasa în primele pa-

doar 
sele 
tru locuri. De menționat, la acest 
capitol, optimismul lui Arnăutu, 
singurul căpitan „din al doilea 
pluton" care apără sansele echipei 
sale. Să fie oare sceriticismul tu
turor celorlalți o lipsă de comba
tivitate 9 Sau poate că cei 11 că- 

în 
e- 
de 

a

pitani ..fără visuri** an găsit 
această formă de luciditate și 
chilibru un mai bun mijloc 
mobilizare a energiei lăuntrice 
echipelor lor ?

Răspunsul îl vom avea într-o 
de iunie, cînd ziarul nostru îl 
omagia pe cîștigătorul acestei an
chete.

zi 
va

9 Antrenorul constdnțe- 
nilor, Em, Hașoti, a ple
cat la drum, spre Pitești, 
cu g înduri frumoase : 
..Deși F. C. Argeș o rea- 
!.«wt un excelent 0—0 cu 
F. C. Ma^deburq, la ea 
acasă, cred că- și noi pu
tem scoate un draw de la 
echioa lui Halaqion.* Cu 
condiția insă ca lovănescu 
și Constantinescu sâ știe 
unda să oprească... vije
lia argeșenilor”. Deci, 
există o condiție pe câre 
Hașoti o avansează, dar 
el nu cunoaște încă și... 
vai jantele lui Halagian.

9 Portarul piteștean 
riciu, ușor accidentat 
ultimul joc al turneului 
cut de F. C. Argeș 
R.D.G., s-o refăcut total
și promite, mîine, să a- 
oere cu brio buturile e- 
chipei sale.

A- 
in

Fa- 
în

9 Zilele trecute, pe stadionul ReoubliCiî, la exa- 
menul-restanțâ al testului Cooper, ultima serie 
încropit mai anevoie, cu 
mata din jucătorii trimiși 
se tundă, și așteptați să

s-o 
o mică întîrzîere : era for- 
de conducerea F.R.F.... sâ 
vină de Io frizer !

Mircea Lucescu in centrul 
grăbit ?“ 
locuiesc 

țiul meu, 
:a și el
I locurile

„Mă duc la o 
ca să încerc să 
Răzvan, de virsto 
fotbal in curtea 

virane de pe vre-

9 Marius Rretan, că
pitanul lui C.F.R. Cluj- 
Napoca mărturisea _• 
,,Printre formațiile car° 
cred că se vor clasa în 
primele 4 locuri la sfîr- 
Șitul acestui campionat 
am vrut s-o includ $i 
pe Universitatea Cra
iova. Am avut rețineri. 
Insă, din cauza turneu-

lut întreprins in Bra
zilia. Nu sint expert in 
această problemă, dar 
noi, cei de la C.F.R., 
care am respectat în
totdeauna cu strictețe 
perioada de pregătire, 
ne temem de o dere
glare. Voi urmări evolu
ția echipei craiovene cu 
mare interes**. .*<

L\\\\\\\\\\\\\\\\w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^^

La capătul unei intense perioade de pregătire, echipele noas
tre divizionare se găsesc din nou. începînd de astăzi, odată 
cu uvertura celei de-a XVIII-a etape, meciul de la Iași în 
aspra întrecere sportivă pentru stabilirea, în final, a ierarhiei 

competiționale. ’
Anul acesta, reluarea activității fotbalistice oficiale are loc Ia puțin 

timp după _ Conferința pe țară a mișcării sportive. De aici și im- 
portanța răspunderilor care ne revin pe linia redimensionării cali
tative a performanței, în viitorul apropiat și în perspectivă, por
nind de la aprecierea făcută de secretarul general al partidului, 
privind nivelul actual, nesatisfăcător, al fotbalului nostru. De aici, 
și necesitatea unor eforturi sporite din partea tuturor factorilor — 
conducători, antrenori și jucători — pentru ca sarcinile înscrise în 
Mesaj să poată fi îndeplinite cu succes în vederea unei reale 
și mult așteptate afirmări a soccerului nostru pe plan internațional.

NietRina pe linia unor astfel de cerințe și in raport cu marile
1 care s^au în fața fotbalului românesc în cursul acestui an, 

F.R.F. a luat o serie de măsuri, cu caracter operativ și de perspec
tivă, menite să asigure, un cadru metodic, organizatoric și material 
necesar optimizării activității de instruire — educație și a aceleia 
competiționale. Printre aceste măsuri s-ar putea aminti, cu acest 
prilej : organizarea unor consfătuiri separate cu antrenorii și arbi
trii divizionari, în cadrul cărora a fost analizat modul desfășurării 
primei jumătăți a campionatului, stabilindu-se cu această ocazie 
cauzele reale ale insuficiențelor manifestate pe planul pregătirii 
și al întrecerii sportive, precum și căile și mijloacele de ordin teh- 
nico-mețodic, pentru remedierea lipsurilor semnalate ; efectuarea 
pregătirii, în această iarnă, numai la cluburi, pentru a se putea 
realiza astfel o instruire unitară în ce privește volumul și inten
sitatea efortului și pentru ă se asigura condițiile asemănătoare 
omogenizării formațiilor noastre divizionare ; aplicarea unui pro
gram. judicios întocmit, de control și îndrumare la echipele din 
primul eșalon competițional ; introducerea testelor fizice obliga
torii pentru jucătorii din Divizia A și B ; stabilirea unui inventar 
minimal, cuprinzînd instalațiile de recuperare și aparatura nece
sară dezvoltării calităților fizice și măririi complexității antrena
mentului : instituirea unor norme cu caracter educativ printre care 
și aceea privind respectarea unei ținute vestimentare și capilare 
decente.

Complexul de măsuri inițiat de F.R.F., la care cluburile divizio
nare vor trebui să-și aducă propria contribuție în sfera procesului 
instructiv-educativ al jucătorilor, iși propune în esență creșterea 
nivelului calitativ general al fotbalului nostru, pentru ca și rezul
tatele din acest an hotărîtor, pe plan competițional internațional, 
anul celor trei mari obiective de performanță (ciștigarea grupei 
a IV-a în campionatul Europei, calificarea în turneul final al 
Jocurilor Olimpice, și locul I în Cupa Balcanică), să se înscrie 
în limitele unor reușite depline.

Pentru realizarea unui astfel de deziderat major este nevoie, 
însă, mai mult ca oricînd în aceste Împrejurări, ca în primul 
rînd campionatul, confruntarea pe plan intern, să dovedească acel 
cîștig de calitate care să ne dea dreptul a lupta cu șanse reale 
pentru a ne impune în arena internațională. De aceea acum, 
gîndurile noastre se îndreaptă — cu încrederea la care ne dă drep
tul activitatea mai bună desfășurată în această iarnă — către 
întrecerea celor mai bune echipe ale țării, al cărei start se dă 
astăzi.

Ce așteptăm, în concluzie, de la acest retur de campionat ? Evi
dent, un fotbal mai bun, mai dinamic și mai spectaculos care să 
atragă, fără rezerve, spre stadioane zecile de mii de iubitori ai 
sportului cu balonul rotund. Așteptăm jocuri de un nivel tehnic 
ridicat, desfășurate intr-un spirit de angajament dar și de per
fectă sportivitate. Aceasta Impune un regim de muncă susținut 
în antrenamente, o atmosferă de ordine și disciplină desăvîrșită, 
o conduită moral-cetățenească exemplară, pe teren și în afara 
acestuia. Dorim, de asemenea, arbitraje de calitate care să con
tribuie efectiv la stabilirea celor mai buni în disputa competițio- 
nală. Sperăm în sprijinul nemijlocit al publicului, a cărui pre
zență în tribune ne-ar place să fie mereu masivă, entuziastă și 
cit mai obiectivă.

Așteptăm, așadar, un retur bun, care să constituie o solidă 
bază de plecare pentru dificila misiune a reprezentativei țării în 
acest an și pentru progresul fotbalului nostru, în general. In 
pragul noului sezon comnetițional, tuturor echipelor 
le adresăm, pe această cale, o sinceră urare de succes

divizionare 
j

I
VASILE TUDOR 

membru al Biroului Executiv al 
prim-vicepreședinte al Federației Române 

de Fotbal

GOLGETERil DIVIZIEI A

C.N.E.F.S.,

Clasamentul golgeterilor Diviziei A, îna
intea primei etape a returului, are urmă
toarea configurație:

13 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 
2 din 11 m.

10 GOLURI : I. Mureșan (A.S.A.) 
din 11 m.

9 GOLURI: Ghergheli (Steagul roșu), 
Dânîld (..Poli" lași). Mâstase și lordânes- 
cu — 1 din 11 m (Steaua). Oblemenco 
(Univ. Craiova) — 4 din 11 m.

8 GOLURI : Broșovschi (U.T.A.) - 1 din 
11 m.

1 GOLURI : Radu II (F.C. Argeș), Tăta- 
ru (Chimia).

6 GOLURI : Radu I (F.C. Argeș), Hojnal 
(A.S.A.). Roznai și Mulțescu — 1 din 11 m 
(Jiul):

5 GOLURI : Zamfir (Dlnamo). MSrcuies- 
cu (F.C. Constanța), Dașcu („Poli* Timi
șoara). Pușcaș (F.C.M. Reșița), I. Constan
tin (Sportul stud.). N. Noghl (A.S.A.).

4 GOLURI : Crișan șl BalacI (Univ. Cra
iova). Nestorovici sl Florea (F.C.M. Reși
ța). M. Sandu (Sportul stud.), Moga 
(C.F.R. CluJ-Napoco), Dumitrache (Dina
mo) - 1 din 11 m.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
SPERANȚE IN... VERSURI

CE GINDESC CELE 18
1. DINAMO

Același joc. 
Același... loc I

2. F.C.M. REȘIȚA

In partide de tot felul. 
Vom fi tari, precum... oțelul.

3. A.S.A. TIRGU MUREȘ 
„Tîrg", cei ce au să vină 
pleca cu... plasa plină.

4. U.T.A.
Vom dovedi (ni-e la-ndemină) 
Că „Doamna" nu-i așa... „bătrină"!

7. C.F.R. CLUJ-NAPOCA

„Trenule, trenuțule 
Nu te-opri, drăguțule".

8. STEAUA

Credeți ce vreți dumneavoastră, 
Noi credem in... Steaua noastră

Din 
Vor 9. UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA

5. UNIVERSITATEA CRAIOVA
Fiecare om la post, 
Poate-ajungem unde-am fost

6. OLIMPIA SATU MARE

Ce bine-ar fi — ehe I —•
Dacă ne-am clasa ca-n... „Bl,

Ți

J

Sâ cîntâm, dupâ retur, 
„Gaudeamus igitur".

10. JIUL

Ne-am format o.......matcă“-n A,
Vrem să nu ieșim din ea.

12. POLITEHNICA TIMIȘOARA 
Nu mai e „Banatul fruncea", 
Dar nici coada, ca atuncea...

13. STEAGUL ROȘU 
Gindul nostru ? Să vi-l spun : 
Să... parcăm pe-un loc mai bun.

14. F. C. ARGEȘ 
Ne om duce, pînă-n final. 
Din Trivale, mai la... deal.

15. SPORTUL STUDENȚESC 
Ne-am făcut cu toții planul : 
Și la fotbal să luăm...... anul".

16. CHIMIA RIMNICU VlLCEA 
O „formulă"-am căuta, 
Cum să răminem în „A" ?

17. POLITEHNICA IAȘI
Să fim bine înțeleși : 
Nu vom spune : „Poli... IEȘI” !

11. F. C. CONSTANȚA

18. F. C. GALAȚI
Poate facem în final
Un salt insă nu... mortal 1

O dorință-avem, eternă :
Să fim for, si nu... lanternă/

Jack BERARIU
— Nelu QUINTUS
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PRIMORDIALĂ IN ASIGURAREA PROGRESDLUI
@ Ce se întîmplă cu schimbul nostru de mîine ? • Evoluțiile încurajatoare

ale băieților ® Reciclarea și reașezarea antrenorilor o Este necesară
întărirea* muncii de îndrumare și control la toate nivelele

aflăm la momentul bilanțului și 
cei șapte reprezentanți ai Româ-

Ne 
pentru ._. 
niei prezenți la C.M. de tenis de masa 
de la Calcutta (Maria Alexandru, Mag
dalena Lesai, Viorica Moldovan, Teodor 
Gheorghe, Șerban Doboși, Marin Firănes- 
cu, Alexandru Buzescu). Participarea lor 
s-a soldat cu: un titlu suprem și meda
lia de aur ia dublu fete (Maria Ale
xandru împreună cu japoneza Shoko 
Takahashi), un ioc între primele opt ju
cătoare ale lumii (Maria Alexandru), 
pozițiile 9 (fete) și li (băieți) ocupate 
la echipe și ciștigarea turneului de con
solare (Șerban Doboși).

Evident, victoria strălucită și titlul mon
dial cucerit (pentru a doua oară con
secutiv și a treia oară alternativ) de 
Maria Alexandru merită toate laudele. 
Această sportivă care poartă pe umerii 
ei do mai bine de 15 ani greul tenisu
lui de masă românesc in competițiile in
ternaționale de anvergură a fost și de 
data aceasta la înălțime, și-a făcut din 
nou, cu brio, datoria. Ei i se cuvin elogii, 
iar antrenoarei Ella Constantinescu, feli
citări.

Oază dispunem de o mare sportivă, nu 
avem insă și o echipă feminină de elită. 
Cu o singură jucătoare, fie chiar de 
toiio Măriei Alexandru, nu se pot acu
mula, totuși, cele trei puncte necesare 
ciștigării unei întîlniri interechipe (se 
joacă după sistemul ,,Cupei Davis"), în- 
trucît meciul de dublu are deseori o pon
dere decisivă în stabilirea rezultatului 
final. Ori, la Calcutta, cuplul Alexandru 
- Moldovan, pregătit de la București a 
însemnat un fiasco (4 meciuri jucate și 
tot atitea pierdute), Viorica Moldovan ne- 
puțind să facă față rigorii întrecerilor. 
Surprinzător, oerechea alcătuită ad-hoc, 
Alexandru — Lesai a mers mai bine (4 
partide susținute și cîștigate). Este, deci, 
evident că decisivă este valoarea intrin
secă a partenerilor. în meciurile de 
piu, Moldovan a realizat doar o 
torie din opt intilniri.

Intr-o asemenea conjunctură, etnd 
tenera nu aducea nici o contribuție, am 
înțeles disperarea Măriei Alexandru, 
șocurile psihice pe care le resimțea. Dar, 
după momentele de enervare iși reve
nea repede și, cu sportivitatea-i carac
teristică, continuo să-și încurajeze cole
gele. De altfel, nici noi nu avem să le 
facem vreun reproș. Moldovan și Lesai 
au luptat, s-au străduit, dar acestea le 
sînt posibilitățile, simțitor sub nivelul 
unor competitoare de certă valoare. Iar 
alte rezerve nu prea există : Lidia Zaha-

ria, Liana Mihuț și încâ cîteva elemente 
sînt talentate dar, deocamdată, prea ti
nere. Firesc, se pune întrebarea : cu ce 
se ocupa cei mai mulți dintre cei 42 de 
antrenori retribuiți (nici la băieți situația 
nu e roză), dacă nu cu depistarea, se
lecționarea și pregătirea tinerilor pentru 
marea performanță ? Dar, cele 11 secții 
de la tot atitea școli sportive ?

E drept, s-a contat cîndva' pe ascen
siunea și perspectivele lui Carmen Crișan 
și Lidia Zaharia, fos’te campioane de ju
nioare ale Europei. Prima a abandonat 
activitatea competițională, iar cea de a 
doua, după o întrerupere justificată a 
activității, nu se afla încă pe o linie 
ascendentă scontată. Impasul la care s-a 
ajuns este vizibil și trebuie acționat ener
gic, cu întreaga capacitate, pe toate 
planurile. Altfel, nu numai la C.E. de la 
Praga (1976), dar nici la C.M. de la 
Birmingham (1977) nu avem perspective 
favorabilei Este necesară o primenire 
curajoasă, în sensul alcătuirii unei echi
pe foarte tinere avind ca suport expe
riența și exemplul Măriei Alexandru.

Deși inferioară cu două locuri în cla
sament (11), poziția echipei masculine 
poate fi considerată ca promițătoare com
parativ cu cea a formației feminine (9), 
nesatisfâcătoare.

Conturînd pentru prima oară în eșa
lonul echipelor 
tivii pregătiți și 
trenorul Nicolae 
dat situația in 
moașă impresie.

componenți s-au prezentat în progres, 
mai evident inregistrindu-l campionul

tru 
cel

de categoria îfitii, spor- 
bine îndrumați de an- 

Angelescu și-au consoli- 
clasament, lăsind o fru- 

De altfel, toți cei pa-

țârii, Teodor Gheorghe. El a fost folosit 
în toate meciurile și a obținut cel mai 
bun procentaj : 14 partide cîștigate din 
23, printre învinșii săi numărîndu-se ma
ghiarul Timar, iugoslavul Savnik, japonezul 
Itoh (fostul campion al lumii din 1969), 
englezii Neale, Jarvis, Taylor etc. Se 
impune însă ca Gheorghe, Doboși, Firă- 
nescu și Buzescu să fie supuși unui regim 
mai strict de instruire, așa cum s-a în- 
tîmplat, în ultima perioadă, motiv pentru 
care antrenorul N. Angelescu a ținut 
să sublinieze munca și dăruirea băieți
lor din acest interval de timp.

Sigur, participarea de la Calcutta a 
reprezentat dobr. primul pas în ascen
siunea echipei masculine spre pozițiile 
mai avansate ale ierarhiei internaționale. 
Următorii, cei mai importanți, urmează 
să se facă. Lupta va ti mai grea, dar 
reușita poate fi asigutată printr-o inte
grala participare la procesul instructiv- 
educativ. In acest mod vor putea fi de
pășite și o serie de deficiențe semnalate 
de meciurile probelor individuale, unde 
erau de așteptat evoluții mai consistente. 
Dar, doar pregătirea a patru jucători 
nu e suficientă. Se cuvine și aici o lăr
gire considerabilă a lotului cu elemente 
dotate, apte pentru marea performanță. 
Este imperios necesar ca reprezentanții 
noului val (fete și băieți) să fie astfel 
pregâtiți pentru ca, urmind exemplul 
Măriei Alexandru, sâ dispună de resur
sele care sâ-i facă capabili să poarte 
cu prestanțâ tradițiile tenisului de masâ 
românesc.

Constantin COMARNISCHI

sim- 
vic-

par-

START Iii CAMPIONATELE
DE TENIS DE MASĂ

Așadar, avem o ilustră campioană și cîteva elemente tinere 
(foarte puține) promițătoare, dar neconfirmate. Cu excepția Mă
riei Alexandru, ceilalți competitori nu se situează la nivelul celor 
mai bune valori internaționale Este vorba, deci, de o rămînere 
în urmă. Sintetizind cauzele ca și măsurile care se impun, vom 
consemna următoarele :

• Depistarea și selecționarea clementelor tinere, dotate se face 
la întîmplare, fără respectarea unor criterii precise. Se cuvine 
o prospectare sistematică a școlilor, principalul rezervor de cadre. 
•Treptele spre vîrful piramidei sint multe și greu do urcat. Dar 
pentru a tinde spre înălțimi, pentru ca tentativa să aibă sorți 
de izbîndă, trebuie temeinic pregătită la bază, adică în sala de an
trenament, acolo unde se plămădesc talentele și se pregătesc per
formerii • Conținutul sărac al procesului instructiv-educativ în 
secții, este urmarea indiferenței, nepriceperii și lipsei de îndru
mare și control • Retribuirea unora dintre antrenori nu este Justi
ficată pentru că o parte dintre ei „mimează” munca și ca atare, 
„producția” e necorespunzătoare. în consecință, cerința instaurării 
unui climat de ordine și disciplină, de muncă laborioasă • îndru
marea și controlul forurilor pendinte (birourile de secții, consi
liile județene, colegiul central de antrenori și federația de specia
litate în primul rîhd) sint insuficiente și neeficiente. Cumularea 
atribuțiilor antrenor federal-antrenor de lot este dăunătoare, aduce 
o aglomerare de sarcini imposibil de îndeplinit în condiții optime 
de o singură persoană • Se impune o sporire simțitoare a efortu
rilor organizatorice și o mai bună folosire și păstrare a bazei ma
teriale existente • Este necesar să se acționeze mai dinamic, cu 
toată competența, în cadrul organizatoric dat, să se conjuge efor
turile și să se lărgească colaborarea tuturor factorilor.

MEMBRII LOTULUI REPUBLICAN
DE BOX LA PRIMA VERIFICARE

A STADIULUI DE PREGĂTIRE

Arbitrul AU Rișat declară învingător pe Faredin Ibrahim după meciul 
~ • joi seara de [a Constanța

Foto: Teodor SPÎNU — Constanța
cu Ion Gavrilă, în gala de

Lotul de box a ieșit din perioada 
acumulărilor de iarnă ca un urs 
din hibernare, adică plin de sete 
de mișcare, dar încă ușor dez
orientat de contactul direct cu 
realitatea înconjurătoare. Pentru 
un grup de pugiliști, flăcăi în toa
tă puterea, metafora aceasta se 
traduce așa : după o vacanță ac- 

oblojireativă la Păltiniș, după 
suferințelor în stațiuni balneare, 
după un scurt stagiu de 
ment comun cu colegii 
iată-i, anul acesta, la prima con
fruntare în ring. Este evident că, 
la Constanța, antrenorii lotului nu 
se așteptau la minuni, ci voiau 
doar să verifice, la elevii lor. sta
diul de pregătire. Mult mai în 
serios au luat gala cei de la clu
bul Farul care au înțeles că e de 
datoria lor să dea o replică dem
nă de compoziția de elită a lotu
lui — și au dat-o, onorînd nu nu
mai obligația sportivă, ci și pe cea 
organizatorica de care s-au achi
tat, ca de obicei, de altfel, in ex
celente condiții. Astfel, cei peste 
2500 de spectatori constănțeni, care 
au făcut din nou — pentru a cita 
oară ? — neîncăpătoare Sala spor
turilor la o gală de box, au asis
tat la întîlniri mai înverșunate 
decît era de așteptat, ba chiar de
cît se cădea !

în aceste condiții, prima conclu
zie pe care ■ am tras-o se referă 
la evidenta poftă de luptă^a mem
brilor lotului. La unii — chiar 
exagerată, de vreme ce Alexandru 
Turei, de pildă, după un început 
aproape lent, a trecut în rundul 
2 la atacuri de-a dreptul furibun
de (care l-au silit, de altfel, pe 
Săli Adem la abandon). La alții, 
„pofta", deși aparent prezentă, n-a 
avut... durată, de vreme ce Ilie 
Dascălu, după lăudabile tentative

antrena- 
bulgari,

de acțiuni variate, s-a stins repede 
în obișnuita „hîrjoneală" cu Iancu 
Anghel.

în al doilea rînd, să spunem un 
cuvînt bun despre condiția fizică 
a boxerilor fruntași, care pare, la 
mai toți, a fi atins cota dorită. La 
toți cei ce au apucat să boxeze 3 
reprize nu s-au constatat slăbi
ciuni fizice spre sfirșitul partidei. 
în schimb, se manifestă cîteva în
grijorătoare tendințe de îngrășare, 

■ de ieșire din limitele normale ale 
categoriilor obișnuite, care vor tre
bui cercetate cu mijloace științi
fice.

în privința calităților tehnice, 
un singur boxer ne-a dat, ca de 
atitea alte ori, deplină satisfacție: 
Calistrat Cuțov, rapid in execuții, 
variat în loviturile cu ambele 
mâini, totul pe fondul unei bune 
rezistențe și aplicat unui excelent 
ritm de luptă. Mai puțin armonic 
în călită fi pare fratele său mezin, 
Simion Cuțov, la care se distinge 
însă ‘preocuparea vădită de a ține 
brațele sus, în mult mai prudente 
poziții de apărare decît era obiș
nuit să adopte înainte. Deși sur. 
prins de Iacob Augustin în primul 
minut al meciului cu

In timp ce ecourile campionate
lor mondiale de tenis de masă mai 
dăinuie încă, iată, jucătorii noștri 
se află la startul uneia dintre ce
le mai importante competiții in
terne, campionatele divizionare 
masculine și feminine. La întreceri 
participă 10 formații de băieți 
(C.S.M. Cluj-Napoca, Progresul 
București, Comerțul Tg. Mureș, 
Voința București, Constructorul 
Hunedoara, Universitatea Craiova, 
C.S.M. Iași, Politehnica București,

- Bucu-
Arad I 
C.S.M. 
Cugir, 

Spartac București, Școala sportivă 
Buzău, Voința București). Progra
mul de azi și mîine este Următo
rul : sîmbătă, băieți : Voința ~ 
— Constructorul Hunedoara, 
greșul Buc. — Comerțul Tg. 
reș. fete : C S. Arad I — C.S. 
II ; duminică, băieți : C.S.M. 
Napoca — Politehnica Buc., Progre
sul Buc. — Constructorul Hunedoa
ra, .Universitatea Craiova — C.S.M. 
Iași, Voința Buc. — Comerțul Tg. 
Mureș, Gloria Buzău — Locomotiva 
Buc. ; fete : Șc. sp. Buzău — Spar
tac Buc. Programul jocurilor din 
Capitală este publicat la rubrica 
„Unde mergem".

Gloria Buzău, Locomotiva 
rești) și 8 feminine (C. S. 
și II, Progresul București, 
< luj-Napoca, Metalurgistul

Buc 
Pro- 
Mu- 

Arad
Cluj

LOTO

ÎNCEPE „FESTIVALUL ȘAHULUI FEMININ
Astăzi, de la ora 17, în Sala 

C.S.U.-Construcții din str. Matei 
Basarab nr. 7, începe un intere
sant turneu feminin de șah, cu 
o participare de masă. Pe tabela 
de concurs figurează 40 de jucă
toare în frunte cu maestrele In
ternaționale Margareta Teodores- 
cu, campioană a țării, Suzana Ma- 
kai, Maria Pogorevici (aceasta 
din urmă o va avea printre ad
versare și pe... fiica sa, Mariana, 
în vîrstă ' "
speranță a șahului nostru femi
nin). Se 
elvețian",

de 14 ani, o autentică

va 
pe

ROMÂNIA 
UMINARA 
ROPEAN

//

juca după 
distanța a

GRUPA A

sistemul
7 runde.

ll-A PRE-IN
A CAMPIONATULUI EU- 
MASCULIN PE ECHIPE

a comunicat componen-F.I.D.E.
ța grupelor preliminare ale Cam-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE 

PROCURAREA 
TRAGERILE 
PRONOEXPRES ȘI LOTO
MĂR1TSOARELOR DIN 5 
RESPECTIV 7 MARTIE 1975.

ZILE PENTRU 
BILETELOR LA 

EXTRAORDINARE 
ALE 

ții

Tragerea extraordinară Prono- 
expres a Mărțișorului din 5 mar
tie a.c. oferă participanților 
tiguri constînd din 
— aeia 1300, Moskvici 
da S 100, excursii 
Cehoslovacia, Anglia 
premii fixe și variabile în bani.

La tragerea extraordinară Loto 
a Multișorului din 7 martie a.c. 
puteți cîști^ș autoturisme Dacia 
1300, Moskvici 408/402, Skoda S 100, 
excursii în U.R.S.S., R. D. Ger-

cîș-
autoturisme 

408/412, Sko- 
în

Și
Ungaria, 

Franța,

Italia și Elveția precum șimană, 
bani.

Alte 
prospectele tragerilor, pe care le 
puteți procura din toate agențiile 
Loto-Pronosport.

Nu uitați I Procurați-vă din 
vreme bilete pentru aceste trageri 
care vă pot oferi surprize plăcute.

amănunte puteți găsi în

NUMERELE EXTRASE 
EA TRAGEREA LOTO 

DIN 28 FEBRUARIE 1975

Pag a 6 o Sportul,

Fond general de cîștiguri : 1.918.115 
lei, din care ..................

Extragerea 
38 59.

Extragerea 
50 45 88.

Plata cîștigurilor va începe în Ca
pitală, de la 10 martie pină la 28 apri
lie, în țară de la 14 martie pînâ la 28 
aprilie 1975, inclusiv. Prin mandate 
poștale, de la 14 martie 1975.

963.116 lei report.
I : 72 73 39 53 62 87

a Il-a : 77 30 86 1 81

6!)
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pionatului european masculin pe 
echipe (8 mese), lată tragerea la' 
sorți :

Grupa I — Anglia, Franța, Ir
landa, Olanda, Țara Galilor ; 
grupa a II-a — Belgia, Danemar
ca, Elveția, ROMANIA, Ungaria ; 
grupa a III-a — Albania, Austria, 
Bulgaria, Iugoslavia, Suedia ; gru
pa a IV-a — Cehoslovacia, Nor
vegia, Polonia ; grupa a V-a — 
R. F. Germania, Grecia, Israel, 
Spania.

Din grupele I și a II-a se ca
lifică primele două clasate, din 
celelalte numai prima. Acestor 7 
echipe li se va adăuga formația 
U.R.S.S., deținătoarea titlului, pen
tru finala de opt.

INVITAȚII PESTE HOTARE 
PENTRU ȘAHISTELE NOASTRE

pe

două-trei 
laterale, el a atacat pe urmă, nu 
prea precis, obsedat de grija (ce 
provine dintr-o indicație metodo
logică) de a-și întări cu prioritate 
apărarea.

Faredin Ibrahim, deși ne-a a- 
părut în formă "bună, este încă 
lipsit de frecvență în lovituri vala
bile (nici una în reprizele 1 și 3 !). 
Gheorghe Ciochină, nevalorificind 
'garda sa inversă, n-a găsit dru
mul spre adversar (Iuseim Memet), 
a primit cîteva laterale la plex și 
s-a angrenat in schimburi de con
tre riscante. Claritatea tactică a 
lipsit și la alți boxeri (Damian 
Cimpoieșu, Vasile- Didea, Costică 
Dafinoiu), dar aceasta este proba
bil o sarcină pentru o etapă vi
itoare de pregătire.

Victor BÂNCIULESCU
Astăzi, la Galați și Brăila, con

comitent, membrii lotului republi
can de box susțin meciuri împo
triva unor selecționate locale.
---------—•

(

F.R.Ș. urmează să desemneze 
cele trei concurente.
LUPTA STRiNSÂ PENTRU TITLURI
LE DE CAMPIONI UNIVERSITARI
La Casa de cultură din Sinaia se 

desfășoară, în aceste zile, cea de-a 
17-a ediție a campionatului studen
țesc de șah. Iau parte 60 de concu- 
renți (38 de băiet) și 22 de fete) din 
16 centre universitare, împărțiți în 
două grupe valorice. Titlul de cam
pion național universitar se va de
cide într-un turneu de 12 concurenți.

In întrecerea masculină (grupa de 
elită) s-au desfășurat 8 runde. Lup
ta este foarte strînsă, doi jucători, 
I. Biriescu (Timișoara) și FI. Isachi- 
evici (lași) aflîndu-se în frunte cu 
7 p. îi urmează H. Prundeanu "■*’ J' 
6 p, M. ~ * • — •
și P. Ștefanov (București) 4 p.

Două concurente se află la 
tate de puncte și in concursul fe
minin : Anca Gheorghe (Brașov) și 
Gabriela Olteanu (București) au 
lizat 5V3 p din 7 posibile. La o 
mătate de punct în urmă se 
Mihaela Tuță (Tg. Mureș).

In turneul masculin secundar 
tem elvețian) conduc M. Vilceanu 
(Cluj) și P. Tibulca (București) cu 

5V2 p (din 7), urmați de constănțea- 
nul M. Dubi (o revelație a „Cupei 
tineretului") cu 5 p.

Tiberiu RĂDULESCU

din ttate sportunie
________ (Cluj)
Tratatovici (Galați) 4*/2 p

egali-

Luna aprilie este marcată de 
două mari turnee internaționale 
feminine organizate de federațiile 
din 
ria. 
fost 
ale 
parte la

1 ... ......... ..........................

U.R.S.S. și, respectiv (Jnga- 
La turneul de la Moscova au 
invitate două reprezentante 

României. O jucătoare va lua 
turneul din Ungaria,

IN ATENȚIA ELEVILOR ȘCOLII DE

rea- 
ju- 
află

(sis-

.WWWW'rî 
g 
g

SPECIALIZARE POSTLICEALĂ DE ANTRENORI
Secretariatul Școlii de speciali

zare postliceală de antrenori atra
ge atenția elevilor anilor I și II 
ai secției fără frecvență că sesiu
nea de examene din semestrul I 
are loc la București între 1—6 apri
lie a.c. la sediul școlii.

Corespunzător planului de învă- 
țămînt, în săptămîna premergă
toare sesiunii de examene (27—31 
martie) vor fi organizate lecții 
recapitulative și consultații la 
unele obiecte, pentru ambii ani de 
studii, planificate de către secre
tariatul școlii.

Examenele prevăzute pentru a- 
ceastă sesiune (anul I : Teoria e- 
ducației fizice, Pedagogie, Igienă 
și Anatomie ; anul II : Teoria an
trenamentului, Socialism științific, 
Fiziologie, Cinefoto și Masaj) vor 
fi programate succesiv și pe grupe 
de elevi în zilele de 1, 2, 3, 4, 5, 
6 aprilie a.c.

Menționăm că termenul de pre
dare a lucrărilor de control (a- 
nul I : Teorie și Anatomie) este 
pînă la 20 martie a.c.

rin KM STARTUL !N NOUL
SEZON competițional 

va fi dat în București, mline dimineață, 
printr-o alergare pe circuit dotată cu 
„Cupa primăverii" c® se va desfășura în 
organizarea asociației sportive „Confec
ția". Adunarea concurenților urmează să 
aibă loc la ora 9, în fața Centralei in
dustriale de confecții, de pe strada Ar
mata Poporului de unde, încolonați, ci
cliștii se vor deplasa în Drumul Taberei, 
pînâ în dreptul „Tricodavei", în împreju
rimile căreia vor avea loc întrecerile pro- 
priu-zise.

HANDBAL „TROFEUL lAȘULUI-, 
la care participa 6 

formații feminine, a continuat cu desfă
șurarea partidelor din etapa a lll-a. 
lată rezultatele înregistrate : Confecția — 
Textila Buhuși 12—14 (8-8), Universitatea 
lași — Sosnica Gliwice 21—13 (7—9), Vo
ința lași — I.S.C.OJ. Chișinău 9-16 
(5—9). Turneul se încheie duminică. 
I. CARAlMAN — coresp.
JUDO LOTUL OLIMPIC va participa, 

astăzi și mîine, la turneul in
ternațional al Bulgariei „Cupa Sofia". 
Au făcut deplasafea : Alexandru Filip șl 
Ștefan Pop (cat. ușoară), Loghin Lazâr 
și Cornel Roman (cat. semimijlocie), 
Ionel Lazâr și Mihai Telechi (cat. mijlo
cie), Constantin Știrbu și Gheorghe 
Nache (cat, semigrea), Gheorghe Dum
bravă și Iacob Codrea (cat. grea), În
soțiți de antrenorul Sabin Lucea • ÎN
TRECERILE ETAPEI DE ZONA a campio
natelor republicane individuale ale se
niorilor vor avea loc astăzi și mîine la 
Brașov, municipiul Gh. ' Gheorghiu-Dej, 
Timișoara și București. In Capitala, par
tidele se vor desfășura în Sala de sport 
a Institutului Politehnic, astăzi de la ora 
16 și mîine de la orele 8 șl 16.30.

LUPTE
dividuale de 
niorilor (mari , 
astăzi și mîine la Bacău, Pitești, 
șoara și Oradea.

ETAPA DE ZONA a cam
pionatelor republicane in- 

greco-romane rezervate ju- 
și mici) se va desfășura 

Timi«



I.E.F.S. IN FAJA
Deschiderea cuplajului handba

listic, programat joi seara în Pa
latul sporturilor și • culturii, ne-a 
oferit — în general — o surpriză 
plăcută. Sparfak Kiev, formația 
care, s-a dovedit, de-a lungul ani
lor, cea mai puternică din hand
balul feminin mondial, care are 
în componența sa întreg „7“-le de 
bază al reprezentativei Uniunii 
Sovietice (locul III la ultimul C.M ) 
și care se bazează pe trei jucătoa
re de excepție (Makareț, Turcina, 
Litoșenko) a trebuit să se mulțu
mească în această semifinală a 
Cupei campionilor europeni cu o 
„remiză", evitînd in extremis o în- 
fringere. Realizatoarea acestei 
performanțe onorante, I.E.F.S., are 
numai o singură jucătoare parti
cipantă la campionatul mondial din 
Iugoslavia (Maria Boși), dar valoa
rea ei se exprimă în omogenitate 
și ambiție.

Realmente regretăm faptul că 
I.E.F.S n-a cîștigat prima manșă a 
dublei întîlniri cu Spartak Kiev 
(returul la 6 martie — Kiev). E- 
chipa a fost însă grevată de unele 
greșeli în conducerea tehnică 
formației. Desigur, Elena 
și Haralambie Firan au. 
de a fi fost desemnați 
tuit să asigure pregătirea e- 
chipei (antrenorul loan Bota este 
în convalescență). Ne miră însă 
faptul că nu a fost încredințată 
această misiune — de către con
ducerea clubului și a Institutului 

«k experimentatului și valorosului 
tehnician Valeriu Gogâltan, lector 
universitar la I.E.F.S. El ar " 
ușit fără discuție mult mai mult, 
ar fi evitat unele erori.

De fapt, la ce ne referim ? Pe
rioada de cădere a campioanei 
noastre din repriza a Il-a (între 
minutele 27 și 32 a primit trei 
goluri fără a înscrie nici unul !) 
s-a datorat, în principal, introdu
cerii în teren a unui „7“ lipsit 
de pivoți specializați și cu o for
mulă de apărare incapabilă să re
ziste avalanșei 
Or, era evident 
(formație cu o 
tă) nu 1 se

UNUI RETUR DIFICIL
printr-o
voților
fectă colaborare dintre acfeștiă și 
jucătoarele din zona de la 9 m. De 
asemenea, defensiva trebuia să po
sede calitațea de a anihila în 
fază incipientă activitatea trio-ului 
Makareț — Turcina — Bobrusîi. De
pășiți de importanța partidei, mai 
emoționați poate decît jucătoarele, 
cei doi tehnicieni-debutânji la e- 
chipa campioană, n-au sesizat in-

oi

activitate dinamică a pi
pe semicerc, printr-o per-

advertențele amintite și au lăsat 
echipa sa se zbată fără puteri,

Orieum, măcar învățămintele ne
cesare se impun a fi luate în con
siderare.

In meciul retur, I.E.F.S. trebuie 
să pornească de la ideea că are 
rezerve nevalorificate și, chiar 
dacă va întîlni în Spartak Kiev 
o adversară și mai puternică pe 
terenul ei 
mobilizeze 
pentru cel 
sibil.

propriu, trebuie să se 
puternic și să lupte 
mai bun rezultat po-

DE CE N-AR REUȘI SI STEAUA O VICTORIE IN DEPLASARE?

Sîmbătă și duminică, sala de 
scrimă de la Fltțreăsca, va găz
dui un concurs internațional : cea 
de a 6-a ediție a turneului de 
spadă „Memorialul Mihail Savu".

Alături de scrimerii români, 
răspunzînd invitației federației 
noastre de scrimă, vor evolua tră
gători din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia, R.D.G. și U.R.S.S.

Se vor alinia la start 72 de con- 
cwenți, dintre care se remarcă 
sovieticul G. Kriss, fost campion 
mondial (1971 — Viena) și olimpic 
(Mexic ’68), coechipierul său Vi
tebsk!, Brichacek și Jurka (Ceho
slovacia), Irmisch, Panzram și

Kalich (R.D.G.), Genovski și Jor- 
danov (Bulgaria). în această corn- ' 
panic valoroasă sperăm ca spa
dasinii noștri,, mai ales cei aflați 
în vederile selecționerilor (Ange- 
lescu, Bărăgan, Duțu, Istrate, Ior- 
gu, Pongracz, Popa, Szabo și Zi- 
daru), să aibă o comportare cît 
mai bună, la nivelul cerințelor 
actuale.

în cele două zile ale turneului 
vor avea ioc întreceri individuale 
și pe echipe, după următorul pro
gram i simbătă de la ora 8 — 
individualele, duminică, de Ia ace
eași oră — întrecerile pe echipe.

i a
Jianu,
scuza 

for-

fi re-

adverse de la 
că lui Spartak 
apărare foarte 
putea înscrie

9 m. 
Kiev 
înal- 
decît

După înfrîngerea de joi seară, 
cu un pasiv de două goluri, Stea
ua are nevoie pentru meciul retur 
de la Banja Luka de o victorie la 
trei goluTi. Steaua are datoria să 
se mobilizeze puternic în acest 
scop pentru a obține o revanșă si 
o calificare în deplasare. ti 
este necesară o zi excepțională, 
de formă maximă a tuturor jucă
torilor 
tie, la 
la trei 
pioana 
necesar 
noștri să mai aspire la calificare 
— ca în aceste două săptămîni, 
care ne despart de meciul retur 
al semifinalelor C.C.E., jucătorii 
de la Steaua să muncească mult, 
fără preget, pentru eliminarea 
tei de carențe manifestate, 
mod surprinzător, în partida 
formația lui Arslanagici.

De fapt, Steaua n-a fost ea, In 
meciul de joi, decît cîteva minute, 
la începutul partidei. Atunci a 
atacat cu fantezia care o caracte
rizează, și-a creat poziții de șut 
ideale, l-a învins cu ușurință pe 
Arslanagici (cel care avea să de
vină, apoi, și din vina steliștiior, 
eroul întilnini). Brusc, însă echi
pa Steaua a căzut. Portarii (Dincă 
și Orban) — în zi incredibil de 
slabă — au primit goluri peste 
goluri, din toate pozițiile, indi
ferent de forța șutului. Fără dis
cuție, a fost vorba și de o eviden
tă slăbire a concentrării întregii 
formații în apărare, facilitîndu-se

săi, pentru ca la 13 mar- 
Banja Luka, s-o întreacă 
goluri diferență pe cam- 

Iugoslaviei. Borac. Și este 
— pentru ca handbaliștii

sui- 
tn 
cu

ÎN VEDEREA TURNEULUI DE JUNIORI

SE CONTUREAZĂ „XV“-LE
...E o dimineață rece, cu vînt 

subțire dar tăios și soare cu dinți. 
La Snagov, cei mai buni rugbyști 
-juniori întîlnesc XV-le campion, 
Steaua, după meciurile cu divi
zionara B A.S.E., și Rapid și îna
intea unuia cu Sportul studențesc. 
Aceste 
mare s 
titular pentru Madrid. Pînă la flu
ierul ' ’ —
F.I.R.A. ’75 (26 martie) mai e atît 
de puțin... „Firma" militarilor in
timidează, dar juniorii, selecționați 
de tînărul cuplu Licuță Balcan — 
Vasile Constantin, încep, treptat, 
să iasă mai curajos la joc, pla
chează, atacă. Pe margine, o în
trebare : „Cine e aripa aceea de 
grămadă ?". Mariana Lucescu răs
punde i „Este elevul meu, Voicu". 
Chirieencu se accidentează la u- 
măr, dar doctorul Ion Stavrache 
spune că e doar un șoc. Popa Va-

partide amicale au o miză 
obținerea unui tricou de

inaugural al Turneului
’7Fi C9.fi mnrtinÂ mm* a nfîf
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maî 
ori- 

au

astfel misiunea adversarilor 
ofensivă.

în atac, situația n-a fost 
bună. Combinații lente, fără 
zont, fără finalizări surpriză
dat handbaliștilor iugoslavi șansa 
de a sesiza eventualul pericol, iar 
lui Arslanagici posibilitatea de 
a apăra cu succes. Au fost ratate 
aruncări de la 7 m în momente 
cheie ale. partidei. Apropo de a- 
ceasta, nu sîntem nici acum lămu
riți de ce antrenorii C. Oțelea și 
O. Telman i-au desemnat, mai în- 
tîi, pe Radu Voina și Ștefan Bir- 
talan să execute aceste aruncări 
(ratîndu-le) cînd la echipa națio
nală jucătorul lor, Kicsid, este cel 
care le transformă? Vorbind tot 
despre sisterrful ofensiv vom face 
observația că n-a fost fructificată 
forța de șut a lui Birtalan. La 
aruncări de la 9 m nu i s-au fă
cut
— paravane, iar în situațiile 
atac în mișcare nu s-a 
destrămarea zidului, 
culoarului de șut. Știm 
ceste lucruri erau posibile 
că Steaua le-a realizat 
trecut apropiat. Surprinde, 
asemenea, forma slabă a i 
dintre jucătorii de bază ai echi
pei tocmai acum cînd, în mod fi
resc, curba trebuia să fie perma
nent ascendentă.

Iată de ce, iubitorii handbalului 
așteaptă de la echipa Steaua un 
reviriment, o comportare excelen
tă, o eventuală victorie și califica
rea în meciul-retur.

Hristache NAUM

în mod decis, consecvent 
............................ de 

încercat 
crearea 
că a- 
pentru 

într-un 
i de 
unora

3

F. I. R. A ’75

ROMÂNIEI...

ATRACTIVE
A OIVIZiLI

oi lupii LIBERI
10, vor avea

POLOIȘTII ROMÂNI AU EVOLUATBINE LA BUDAPESTA

lerică introduce parcă mai bine 
în grămadă, Niță deschide mulțu
mitor, plachează vînjos. Apărarea 
însă ezită de cîteva ori (Motrescu 
— e drept, în mare formă — pă
trunde prea ușor). Valeriu Irimes- 
cu, arbitru sever și imparțial, o- 
prește jocul un moment, dă indi
cații. Meciul e plăcut, se aleargă

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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mai cu-mult, juniorii devin tot 
rajoși.

în perioada următoare, 
prezentativ de juniori — 
mără la ora actuală 26 
tori, din care 20 vor pleca în Spa
nia — va mai susține cîteva teste.

lotul 
care 
de jucă-

re- 
nu-

Geo RAEȚCH1

sniciiowii

IFundași : Șomodl (Dunărea Giurgiu) și Harnagea (Rulmentul 
Bîrlad) ; aripi : Chlricencu (Dinamo), Tudor (Grivița Roșie), V. Gheor- 
ghe (T.C. Ind. C-ța.) ; centri : Codoi (Gr. Roșie), Chiriac și Sabău (Șc. 
sp. 2 Buc.) ; mijlocași la deschidere : Niti (C.S.S.), Stancu (Gr. Roșie); 
la grămadă : Popa (C.S.S.), Vlădilâ (Rapid) ; linia a m-a : I. Florentin 
(Gr. Roșie), Tudose și Voicu (Șc. sp. 2) ; linia a n-a : Hoțea (Rapid), 
Sti-oe (Șc. sp. 2). Zoflieru (C.S.S.), Munteanu (C.F.R. Brașov) : linia I — 
trăgători ; Mo) (Rapid), Turiceanu (T.C. Ind.) ; stîlpl : Mărglneann 
(Agronomia Cluj-Napoca), Bălan (Gr. Roșie), Konig (Șc. sp. 2), Ioslpov 
și Sandu (Rapid).

97CUPA FEDERAȚIEI- LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

Mîine, de la ora 10, vor avea 
loc în mai multe localități întreb 
cerile din cadrul etapei a Il-a a 
Diviziei A de lupte libere. „Triun
ghiularele- acestei etape se anun
ță deosebit de interesante, deoa
rece se vor întîlni, în marea lor 
majoritate, echipe de valori apro
piate. Excepție face doar compe
tiția de la Iași, unde multipla 
campioană Steaua are, și de astă 
dată, șanse sigure de succes. Do
uă dintre „triunghiulare- se vor 
desfășura în Capitală 1 C. S. Tîr- 
goviște — Mureșul Tg.-Mureș — 
Progresul București (în sala clu
bului Progresul) și Petrolul Plo
iești — I. C. H Hidrotehnica Con
stanța — Rapid București (în sala 
clubului Steaua). Iată si celelalte 
confruntări i U. M. Timișoara — 
C. S. Satu Mare — A.S.Ă Brașov 
și A S. A. Oradea — C S Onești 
municipiu) Gh. Gheorghiu-De; — 
Steagul roșa Brașov (la Brașov), 
C. F. R. Timișoara — Vulturii 
Textila Lugoi — Constructorul 
Hunedoara (la Hunedoara), Dina
mo Brașov — Rapid Arad — 
C S M. Cluj-Napocs (la Cluj. 
Napoca), C. S. M Craiova — Lem
narul Odorhei - Oltu) Si. Gheor- 
ghe (la St Gheorghe), C. S M 
Iași — Montorul Pitești — Dună
rea Galați (la Galați) si Steaua — 
Progresul Brăila — Nicolina Iași 
(la Iași).

final dramatic. La sCorul de 2—2,. 
ambele echipe au ocazii de a în
scrie. Golul victoriei îl vor reuși 
hocheiștii sovietici prin Moicianov, 
cu 8 secunde înaintea finalului.

ho-
30

ROMÂNIA — ELVEȚIA
5—6 (1—2, 2—2, 2—2}

Victorie surprinzătoare a 
cheiștilor elvețieni, obținută cu
de secunde înaintea finalului par
tidei și, am zice, împotriva cursu
lui jocului, dominat în marea ma
joritate a timpului de formația 
română. Dar, dovedind superficia-

litate în fazele 
torii noștri au 

, și grave erori,
oaspe (ajutată și de o incredibilă 
șansă în unele momente) le-a 
fructificat prompt. Scorul s-a 
menținut în majoritatea timpului 
strîns, egalitatea fiind consemnată 
de patru ori pe tabela de marcaj.

. Ultima oară (5—5) cu 30 de secun
de înaintea fluierului final, cînd 
formația elvețiană a înscris golul 
victoriei pe o gravă greșeală de 
apărare, de neatenție, a echipei 
noastre. Cele 11 puncte ale meciu
lui au fost marcate de Ioniță, Pi
sa iu, Costea, Bandaș, Antal (Româ
nia), respectiv J. Crocci-Torti (2), 
Wiss (2), Y. Crocci-Torti și Zahnd.

de apărare, jucă- 
comis numeroase 
pe care formația

A început campania Montreal 
’76 pentru poloiștii români. Zilele 
trecute, echipa noastră reprezen
tativă a avut posibilitatea unor 
confruntări cu cele mai puternice 
formații din lume, campioana o- 
Iimpică, selecționata Uniunii So
vietice, și campioana mondială și 
europeană, reprezentativa Unga
riei. Acest prim țest — două par
tide de asemenea' dificultate în 
decurs de 24 de ore — s-a dovedit 
extrem de util sportivilor noștri, 
meciurile de la Budapesta confir- 
mlnd valoarea ridicată a naționa
lei române.

„In prima întîlnire, cea cu po
loiștii sovietici, jucătorii noștri — 
ne deblara antrenorul Paul Nicu- 
lescu— s-au ridicat la nivelul va
loroșilor parteneri de întrecere. 
Adversarii au cîștigat una din cele 
4 reprize (celelalte încheindu-se 
cu scoruri egale) și au învins cu 
8—6, marcînd 4 goluri din lovi
turi de la 4 metri. Cu mai multă 
atenție, puteam obține un rezultat 
egal, care ar fi reflectat mai co
rect echilibrul de forțe din teren, 
în cel de al doilea meci am fost 
la un pas de a furniza o mare 
surpriză în fața formației unga
re, neînvinsă din 1972. Echipa ro
mână a intrat în ultima repriză 
cu avantaj (4—3) ; gazdele însă au 
întors rezultatul (5—4), marcînd 
din „om în plus" și penalty. în 
final, românii au avut o nouă 
șansă In superioritate numerică, 
dar n-au mai înscris. La capătul

acestor două partide m-am 
vins că selecționata țării are 
mente resurse de a juca de 
gal la egal cu cele mai puternice 
formații și regret sincer — mai 
ales pentru cei ce ne urmăresc tot 
timpul activitatea —- că nu putem 
susține asemenea partide și pe 
terenul nostru. Formația U.R.S.S. 
nu a mai jucat la noi din 1964 (!), 
iar cea a Ungariei a susținut în 
același interval un singur meci la 
București".

Prezent la turneul de la Buda
pesta, antrenorul federal Cornel 
Mărculescu ne-a mărturisit că ește 
satisfăcut de evoluția jucătorilor 
români în compania celor mai va
loroși poloiști din lume. „Pentru 
întrecerile acestui turneu as pu
tea să remarc întreaga echipă, dar 
în mod deosebit pe Frățilă (care a 
apărat excelent în meciul cu Un
garia) și Nastasiu (cel mai bun 
de pe teren în meciul cu U.R.S.S.). 
începe să se contureze o idee de 
joc acceptată și folosită cu des
tul succes de toți poloiștii. Lucrul 
cel mai îmbucurător este că în
treaga echipă a devenit mai disci
plinată și că a început să se deba
raseze de complexele pe care ie 
avea în fața
Dacă se vor pregăti și în conti
nuare la un
Ioiștii români au toate șansele de 
a ajunge în cei mai scurt timp in 
plutonul de frunte".

con- 
real- 
la e-

marilor formații.

nivel superior, po-

A. VASIL1U
E3ER3 ---------------

Turneul feminin de volei al grupei I valorice

RAPID S-A DISTANȚAT 
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

al 
___ c__________ _____ ________ fe
minine de volei, Dinamo — Rapid, 
a adus, ieri, în sala Floreasca, un 
public mai numeros. Partida a re
venit și de această dată echipei 
Rapid, care a jucat, însă, mult 
mai slab decît în meciul de la 
Constanta. Numai o singură jucă
toare, Constanța Bălășoiu, a lup
tat mai mult, ducînd astfel greul 
întâlnirii. In aceste condiții, dar 
poate și ca urmare a pregătirii a- 
tente a jocului de către dinamo- 
viste, partida a început sub semnul 
superiorității formației Dinamo, 
care lăsa impresia unei forțe de 
atac mai bune și a unei lucidi
tăți regăsite. Dinamovistele au cîș
tigat clar primul set, ca urmare a 
judicioasei acoperiri a terenului, a 
siguranței în apărare și a plusului 
de vigoare în atac. L-au început 
bine și pe următorul, însă, înda
tă ce au simțit în spate suflul 
campioanelor s-au pierdut cu fi
rea și au cedat. în setul al Hl-lea, 
din nou, dominare netă dinamo- 
vistă și 2—1 pentru echipa Doinei 
Ivănescu. în continuare. însă, ra- 
pidistele (cu excepția Marianei 
Baga) și-au revenit pe rînd și au 
trecut la timona psihică a întîl- 
nîrii pe care au cîștigat-o in ex
tremes, dar pe drept, mai mult 
date «.5 elanului decît valorii. 
Scor :___ 3—2 (—6, 11, —7, 9, 11)
pentruRapid. Arbitrii I. Niculescu 
— Al. Dragomir au condus foarte 
bine următoarele echipe : RAPID

II I |IHIIII.IIIIII»IIIIUlii II II ~~----------------——

Derbyul turneului al II-lea 
echipelor fruntașe ale Diviziei

— M. Szekely, F. Fugigi, R. Vra- 
niță, M. Baga, C. Bălășoiu, E. Re- 
bac; DINAMO — G. Popa (C. Din- 
culiță), H. Bogdan, Al. Constanti- 
nescu (I. Petculeț), M. Ionescu, V. 
Hoffmann, E. Stoian. în celălalt 
meci, rezultat scontat : Penicilina 
Iași — Farul Constanța : 3—0 (8, 
5, 6). în clasament : 1. Rapid 15 p, 
2. Dinamo 13 p, 3. Penicilina 12 p, 
4. Farul 8 p.

Azi, de la ora 16: Dinamd — 
Penicilina, Rapid - Farul.

Aurelian BREBEANU

AZI Șl MÎINE,

iN SALA „23 AUGUSTA

CAMPIONATELE
ATLEJILOR JUNIORI

IN CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET,
MÎINE, DERBY-UL I.E.F.S. POLITEHNICA
Campionatele republicane de 

baschet programează, azi și mîine, 
etapa a 18-a la fete și etapa inau
gurală a turului trei Ia băieți, am
bele cuprinzînd meciuri între echi
pe apropiate ca valoare și oferind, 
deci, perspectiva unor dispute a- 
tractive, cu urmări importante în 
clasamente. Derby-ul săptămînii 
este tradiționala partidă feminină 
dintre I.E.F.S. și Politehnica, for
mații aflate pe primele locuri în 
clasament și singurele candidate la

titlul de campioană a României. în 
tur, victoria a revenit studentelor 
de la I.E.F.S. cu 71—65, după o în
trecere aprigă și spectaculoasă, pe 
care sperăm să o vedem reeditată 
mîine dimineață în sala- Floreasca 
(ora 10,15).

Iată programul complet : FEMI
NIN : C.S.U. Galați — Rapid (în 
tur, 67—70), Voința — Olimpia- 
Constructoru] (67—74). C.S.U. Tg. 
Mureș — Universitatea Cluj-Napo-

ca (66—76), Crișul — Universitatea 
Timișoara (47—52) ; MASCULIN, 
GRUPA 1—6 : Universitatea Cluj- 
Napoca — Steaua (60—80, 78—98), 
I.E.F.S. — Universitatea Timișoara 
(61—70, 82—97), Rapid — Dinamo 
(75—113, 65—103) ; GRUPA 7—12 : 
C.S.U. Galați — Politehnica Bucu
rești (75—91, 63—84). Politehnica
Iași — I.C.E.D. (59—64, 69—95), 
C.S.U. Tg. Mureș — Farul (65 — 
77, 54—84).

După două concursuri — cam
pionatele naționale ale seniorilor 
și Cupa de cristal —> care nu 
ne-au prilejuit prea multe satis
facții, astăzi și mîing cei mai 
buni atleți juniori din țară se vor 
strădui să scoată din anonjmat 
sezonul indoor 1975.

Campionatele republicane ale 
juniorilor, programate în sala „23 
August" din București, astăzi de 
la ora 15 și mîine de la ora 9,30, 
se anunță interesante.

Cîteva probe ne rețin în mod 
deosebit atenția, prin valoarea 
competitorilor i „lungimea" băieți
lor cu Tudorel Vasile (7,50 m în 
acest sezon) șl Virgil Costache 
(7,48 m, locul III la naționalele 
seniorilor), aceeași probă a fete
lor, unde Doina Spînu, selecționa
tă în lotul pentru europenele de 
seniori va face o ultimă verifica
re, înălțimea fetelor (Niculina 
Ilie va încerca să ridice reqordul 
junioarelor), probele de garduri 
(cu Adrian Calimente și Emanoii 
Alexe, respectiv, Mihaeia Stoica).

valoarea

Sportul Ptiq fl 7-a ]



VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

întreaga capacitate creatoare, în 
vederea îndeplinirii, înainte de 
termen, a planului pe 1975, a cin
cinalului în patru ani și jumătate.

Reîntilnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prilejuit, pretutin
deni, manifestări emoționante. 
Exprimîndu-și deosebita satisfacție 
de a-1 avea în mijlocul lor, în a- 
ceste zile din preajma alegerilor 
de la 9 martie. locuitorii Capita
lei i-au adresat secretarului ge
neral al partidului cuvinte de 
caldă dragoste, prețuire și recu
noștință, i-au urat din inimă multă 
sănătate și putere de muncă, spre 
binele și fericirea poporului nostru.

Pe itinerariul întîlnirilor de 
lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-au aflat ieri : între
prinderea „Vulcan", întreprinderea 
de confecții și tricotaje, întreprin
derea „Grivița Roșie", întreprinde
rea „Automatica", Institutul de 
cercetări pentru tehnica de calcul, 
platforma „Pipera", reunind uni
tăți ale electronicii românești — 
„Electronica", întreprinderea de 
piese radio și semiconductori Bă- 
neasa.

Vizitele întreprinse în cursul 
zilei de vineri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu încheie o săp- 
tămînă de rodnice întîlniri de 
lucru ale secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii 
dintr-o serie de unități economi
ce și de cercetare reprezen
tative ale Capitalei, în cursul că
rora au fost analizate în mod 
concret, la fața locului, probleme
le majore ale dezvoltării indus
triei bucureștene, ale întregii eco
nomii. Aceste întîlniri se înscriu, 
ca un moment de o deosebită în
semnătate, în atmosfera de puter
nică emulație creatoare, a largului 
dialog pe care oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul țării îl poartă 
cu candidații Frontului Unității 
Socialiste în scopul accelerării 
progresului multilateral al patriei, 
al înfăptuirii istoricelor hotărîri 
ale celui de-al XI-lea Congres al 
partidului.

(Urmat* din pag. 1)

neîntrerupt- *1 patriei, bunăstării 
cel ar ce muncesc.

Secretarul general al partidului 
a examinat, in această zi, împreu
nă cu membrii Biroului Comitetu
lui municipal de partid, cu mi
niștrii loan Avram, Virgil Acta- 
rian, Gheorghe Cazan și Octavian 
Groza și alte cadre de răspundere 
din economie, cu muncitori, ingi
neri și tehnicieni, cu cercetători 
și alți specialiști, modul cum se 
înfăptuiesc obiectivele prevăzute 
pe 1975, pentru întregul cincinal, 
precum și acțiunile ce se impun 
a fi luate? în vederea asigurării 
condițiilor necesare realizării exem
plare a sarcinilor pe anii viitori.

Cu bucurie in inimi, cu senti
mentul firesc al datoriei împlinite, 
colectivele de muncă de la între
prinderile de confecții și trico
taje și Automatica din Capitală 
au raportat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că și-au onorat întoc
mai angajamentul luat — cincina
lul înainte de termen.

Apreciind rezultatele frumoase 
obținute, atît de aceste două în
treprinderi, cît și de celelalte uni
tăți vizitate, secretarul general a! 
partidului a insistat asupra nece
sității concentrării eforturilor în 
direcția dezvoltării și modernizării 
proceselor de producție, a ridică
rii calității produselor, subliniind 
că de rezolvarea, în bune condi- 
țiuni. a acestor însemnate cerințe 
depinde. In largă măsură, creșterea 
eficienței întregii activități econo
mice, sporirea producției materia
le, progresul accelerat al țării.

Recomandările și indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu au 
găsit — și de această dată — un 
larg ecou în conștiința oamenilor 
muncii bucureștcni. care l-au asi
gurat pe secretarul general al 
partidului că vor face totul pen
tru transpunerea lor neîntîrziată 
în fapt, că își vor uni energiile, 
că iși vor mobiliza toate forțele,

SPARTACHIADA DE IARNA
A ARMATELOR PRIETENEI
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KAVGOLOVO, 28 (prin telefon). 
Vineri s-au desfășurat în locali
tate concursurile de biatlon 10 km 
și săriturile de la trambulina mare. 
Chiar în momentul cînd telefo
nez se calculează clasamentele, 
'așa îneît am putut afla numai nu
mele primilor trei clasați în am
bele probe, după cum urmează : 
biatlon 10 km 1 l.Szpunar (Polo
nia) 37:45,35, 2. A. Rapacz (Polo
nia) 37:45,60, 3. M. Geyer (R. D. 
Germană) 37:55,36. Cel mai bine 
clasat dintre concurenții români a 
fost Nicolae Cristoloveanu — lo
cul 20. Poziția slabă se datorează 
în mare măsură modului de
fectuos în care s-au efectuat tra
gerile.

La trambulina mare, campionul 
mondial Aschenbach (R. D. Ger
mană) și-a confirmat valoarea o- 
cupînd locul 1, urmat de Weber 
(R. D. Germană) șl de Kodeșka 
(Cehoslovacia).

Slalomul uriaș a aVut loc la 
Kirovsk și a fost dominat de con
curenții cehoslovaci care au ocu
pat locurile 1 și 3 prin Miroslav 
Sohor cu 2:30:39 și Ivan Sohor cu 
2:34,33. Locul doi a revenit polo
nezului Buszikowski cu 2:33,70. 
Continuînd să concureze sub aș
teptări, schiorii noștri au ocupat 
locurile 14 (Al. Manta — 2:41,99), 
16 (Virgil Brenci — 2:42,67), 17
(Gheorghe Vulpe — 2:44,01) și 20 
(Nicolae Stinghie — 2:48,07). Văi- 
deanu și Bucure au fost descali
ficați.

Coborîrea a revenit schiorilor 
bulgari, clasați pe locurile 1, 2, 
4. 5 si 8. Primele trei locuri : 1. 
Gh. Koțev 2:03,66 ; 2. VI. Dracev 
2:05,46 ; 3. B. Baluszczek (Polonia) 
2:06,61. Sportivii români au ocu
pat locurile 19 (Vulpe — 2:15,03), 
20 (Stinghie — 2:16,19), 21 (Vulpe

— 2:16,22), 23 (Brenci — 2:17,87), 26 
(Bucur — 2:19,37), 31 (Vâideanu — 
2:24,19).

Alte 
U.R.S.S. 
slovacia 
nă 2 h 11:05,3; fond 15 km; 1. N. 
Bajukov (U.R.S.S.) 43:35,10 ; com
binată nordică : 1. A. Haigonen 
(U.R.S.S.) ; hochei : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 13—2 (1—0, 1—2, 1—0)
— golul victoriei a fost marcat cu 
40 de secunde înaintea fluierului 
final, printr-o lovitură de la mij
locul terenului.

La „Festivalul filmului", pelicu
lele prezentate de delegația țării 
noastre au obținut ceea ce, din 
păcate, nu au reușit sportivii. Fil
mul „Metodica instrucției pe 
schi" a cucerit premiul 1 și me
dalia de aur la categoria filmelor 
metodice de pregătire fizică, iar 
filmul „Stelele Stelei" a primit 
premiul al doilea la categoria fil
melor medalion.

rezultate : 4 X 10 km : 1.
2 h 08:20,3 ; 2. Ceho-

2 h 09:46,8; 3. R. D. Germa-

Mircea COSTEA

Dinamo Brasov, victorioși, * j

In Cehoslovacia
de lupte libere Dinamo 
participat, zilele trecu- 
turneu internațional la

Dacă Jimmy Connors și Chris 
Evert nu se mai căsătoresc, dacă 
Ilie Năstase a reintrat în eclipsă 
de formă, din păcate, în sfîrșit 
dacă „steaua* lui Guillermo Vilas 
dispare pentru ’ cel puțin două 
luni de pe firmamentul tenisului, 
pentru că argentinianul trebuie să 
facă un tratament balnear la Mar

MEMENTO
23.11—2.111 Cupa Davls, finala 

zonei asiatice
31.III-4.1V Tucson (A.T.P.)
1—6.1V Los Angeles, finala Cir

cuitului 1 feminin V.S.
5-11.V Dallas, finala W.C.T.
12-18.V Las Vegos (A.T.P.)
26. V-1.V1 Roma (M.P.)
4—15.VI Roland Garros (M.P.) 
23.VL-6.VII Wimbledon (M.P.) 
14—27. VII Cupa Davis, semifi

nale șl finala zonei europene
4—10.VÎI1 Indianapolis (M.P.)
27. VHL-7.IX Fordst Hills (M.P.)

del Plata — totuși știrile din lu
mea sportului cu racheta nu ne 
aduc numai ecouri de culise. Ac
tivitatea pe terenurile închenărate 
cu alb continuă, febrilă, pe toate 
meridianele.

Ca totdeauna, startul In actua
lul sezon s-a făcut la Antipozi, 
în plină „vară australiană". Tn 
primele zile ale anului, cunoșteam

și primul lider al Marelui Pre
miu F.I.L.T. ’75, în persoana lui 
John Newcombe, învingător în fi
nala de la Melbourne, asupra u- 
nui Connors — se zice — pe a- 
tunci bolnav. Ca și în preceden
tele ediții, campionatele Austra
liei, pe gazon, au fost doar un 
prolog al marelui circuit, el ur- 
mînd să fie reluat abia în mai, 
pe terenuri europene.

Pînă atunci, domnește sezonul 
„indoor". Se desfășoară, actual
mente, patru circuite pe teren a- 
coperit. Trei dintre acestea apar
țin așa-numitului campionat mon
dial W.C.T., care și în acest an 
și-a împărțit cei 84 de jucători 
în grupe pe culori. Finalele, în 
aprilie-mai, la Ciudad de Mexico 
(dublu) și Dallas (simplu). Al pa
trulea circuit este organizat de 
federația de specialitate 
S.U.A. și în acesta evoluează ro
mânii Ilie Năstase, I. Țiriac și 
V. Marcu. Dar capul de afiș este 
deținut acum tot de americanul 
Connors, care a cîștigat toate tur
neele la care a fost prezent., Tn 
sfîrșit, un.......................... .
liber) își 
europeană. 
Basel (cu 
tase, învins în finală de Hrebec) 
și el va continua pînă la sfîr.șltul 
lui aprilie, programînd, ‘ printre

Riessen 
Solomon 
Stockton

CLASAMENTELE CIRCUITU
LUI W.C.T.

GRUPA I (roșie) :
210 p, Alexander și 
200 p, Smith 160 p,
130 p, Gerken si Richey 120 p.

GRUPA II (albastră) : Laver 
190 p, Ramirez 170 p, Fillol și 
Gcrulaitis 150 p. Tanner 140 p, 
Stone 130 p.

GRUPA III (verde) : Ashe 
340 p, Borg 330 p, Okker 190 p, 
Parun 180 p, Panatta 140 p, 
Higueras 130 p.

A. Egipt, 
apoi cele 
si Spania.

de 
de

din

alt circuit (sală și aer 
desfășoară „premiera" 
Startul s-a dat la 

participarea lui Năs-

I
SAT OLIMPIC 
LA ÎNĂLȚIME

După cum se anunță, 
tn cartierul Ismailovo din 
capitala sovietică au și în
ceput lucrările pe șantie
rul Satului olimpic al J.O. 
din 1980. Văzînd cu ochii 
crește 
dintre 
vor fi 
trivit

fundația la primul 
blocurile înalte ce 
construite aici. Po- 
prolectului inițial, 

urmează a fi ridicate 4 
clădiri cu cîte 28 de etaje, 
ansamblul arhitectonic fi
ind Încheiat cu un bloc 
de 16 etaje. Se prevede 
ca după Jocurile Olimpice 
din 1980 întregul complex 
de clădiri să fie pus la 
dispoziția sindicatelor so
vietice, în vederea trans
formării lui într-un uriaș 
complex turistic. Astfel, 
Satul olimpic de la Mos
cova va deveni — cu cele 
10 000 de locuri ale sale — 
cel mal mare complex ho
telier al Europei.

ma niponă ,,Mitsui" privind 
livrarea., în timp de patru ani, 
a 400 000 de perechi de schi
uri. După cum a precizat un 
reprezentant al societății fran
ceze furnizoare, este 
despre una dintre cele 
mari afaceri încheiate în 
ceastă ramură. Valoarea 
tală a tranzacției se 
la circa 
francezi.
este cea

vorba 
mai 

a- 
ramură. Valoarea to- 
tranzacțîei se ridică 

i 108 milioane franci 
Firma ,,Rosignol" 

mai mare producă-

VAL DE SCHIURI 
SPRE JAPONIA

Societatea franceză produ
cătoare de schiuri „Roslgnol" 
a încheiat un contract cu fir-

altele, turnee în R. 
săptămina viitoare, 
pe Coasta de Azur

Deci, pînă la marile puncte 
atracție ale sezonului internațio
nal de tenis, care vor fi din nou 
cele trei „clasice" Roland Garros 

Forest Hills, 
odihnesc, ci 
în întreceri. 
Premiu nu 

decît pînă în

de

..clasice'
— Wimbledon 
așii rachetei nu se 
sînt mereu solicitați 
Calendarul Marelui 
feste însă definitivat 
septembrie, cînd iau sfîrșit tur
neele americane. Pentru ultimele 
trei luni ale anului se mai aș
teaptă preciziuni, noi date trebu
ind să fie completate, printre care 
și acelea ale „Turneului campio
nilor", care încheie tradițional se
zonul. (RD. V.).

Iată de ce sper că fiul meu 
să obțină performanțe mai 
bune decît mine. In ceea 
ce mă privește, pot spune, 
cu mîndrie, că deși am 
abandonat activitatea com- 
petițională, pot alerga și 
acum 5 000 m în circa 
13:40,0. Sînt antrenorul fiu
lui meu și alergăm săptă- 
mînal circa 100 km. Vedeți 
deci că sînt bine antre
nat...".

Echipa 
Brașov a 
te, la un 
Praga, alături de formațiile Ruda 
Hvezda Praga, S. C. Bratislava și 
Dynamo Luckenwalde (R.D.G.j. 
In întîlnirile pe care le-a susți
nut, echipa brașoveană a obținut 
următoarele rezultate : 5—5 cu
Dynamo Luckenwalde, 6—4 cu 
S. C. Bratislava și 7—2 cu Ruda 
Hvezda Praga. Acumulînd cel 
mai mare număr de puncte, for
mația Dinamo Brașov s-a clasat 
pe primul loc In clasament.

Dintre sportivii români cea mai 
frumoasă comportare au avut-o 
Emilian Cristian, Gheorghe Do- 
brănel și Ion Marton, care au ob
ținut victorii prețioase. Pentru e- 
voluțiile sale remarcabile, luptă
torului E. Cristian i-a fost a- 
cordată o cupă de cristal pentru 
cel mai tehnic sportiv al turneu
lui.

CORESPONDENTĂ DIN ITALIA

DOUĂ „CAPETE DE AFIȘ"? J IN ETAPA DE CAMPIONAT
Poate că duminica aceasta in 

campionatul italian se va produce 
o cotitură decisivă. „Egalul" re
alizat de Juventus la Ascoli, ca și 
cel al lui Lazio pe teren propriu 
în fața Temanei, în etapa prece
dentă, au limpezit într-o oareca
re măsură lucrurile. Firește, în 
favoarea alb-negrilor torinezi care, 
mîine, susțin o partidă fără pro
bleme, acasă, cu '
timp ce Lazio se va afla în difi
cultate la Milano, în fața unui. In
ter care trebuie 
regăsească.

Singurul obstacol dificil pe care 
Juventus îl va întîmpina în dru
mul său spre titlu, nu va fi nici 
Sampdoria, nici ceilalți, adversari 
pe care urmează să-i întîlnească 
in continuare, ci mai degrabă po- 
trivnicia publică, purtînd însem
nul celuilalt club local, „Torino".

Dar să nu intrăm în chestiuni 
atit de... sensibile. Juventus ar

Sampdoria, în

neapărat să se

CO GOMIK IWBlf
VARȘOVIA, 28 (Agerpres). — 

Echipa C. F. R. Timișoara, a sus
ținut la Zabrze o întîlnire amica
lă. în compania echipei ~ 
Jocul s-a încheiat cu un 
de egalitate : 0—0.

« ECHIPA POLONIEI 
cat la Giltersloh (R.F.G.) cu o se
lecționată locală, pe care a învin
s-o cu 1—0. A marcat Kasperczak 
(min. 36).

O DOUA VEDETE ale fotbalu
lui european sînt în prezent pen
tru un timp îndelungat indisponi
bile t Eusebio (Benfica Lisabona) 
și Peter Ducke (F. C. Carl Zeiss 
jena).

calătorii în mod gratuit 1a 
Jocurile Olimpice de iarna 

■ și de vară din 1976.

Recordul absolut este 
de domeniul trecutului, 
menționează că

SERV1CI1-AS

Cine servește mai puternic, 
Stan Smith sau Ilie Nâstase ? 
Pentru mulți dintre iubitorii de 
tenis, între acești supercam- 
pioni ai rachetei ar trebui să 
fie ales specialistul mingilor 
de serviciu ireparabile.

toare de
cidentale. Ea. a produs în a- 
nul 1974 aproximativ 800 000 
de perechi de schiuri.

schiuri din țările oc- LOTERIE OLIMPICĂ

FIUL LUI RON CLARKE...

...are doar 13 ani, dar se 
anunță de pe acum un ma
re sportiv, demn urmaș al 
tatălui său! Marcus Clarke, 
la frageda sa vîrstă, a fost 
cronometrat pe 800 m 
2:10,0, iar pe 1 500 m 
4:25,1. „La vîrsta asta 
spune Ron Clarke — 
Începusem încă atletismul.

fn 
in

nu

Comitetul olimpic bulgar 
a inițiat o loterie sportivă. 
Biletele Se găsesc tn vînza- 
re plnă la 8 iunie 1975. 
Sumele realizate vor fi fo
losite în scopuri propagan
distice pentru sportul bul
gar, pentru mișcarea olim
pică și pentru pregătirea 
sportivilor bulgari în vede
rea marilor competiții. Lo
zurile cîștigătoare dau 
drept la Importante premii, 
printre care autoturisme și

Și totuși, s-a dovedit 
serviciul cel mai rapid îl 
sedă un tenisman mai 
deșt, australianul Colin Dib- 
ley. Un test al tehnicienilor 
americani atribuie mingii de 
serviciu trimisă de Dibley 
peste fileu viteza de 148 mile 
pe oră I Acesta ar fi deci 
recordul actual. II urmează în 
clasament alți doi jucători, 
mai puțin apreciați, prin pris
ma rezultatelor : John Ale
xander și Roscoe Tanner, cu 
cîte 140 m/h. Abia al patru
lea vine Stan Smith, cu „ași" 
care zboară cu 136 m/h.

Gornik 
rezultat

a ju-

însă 
__     Se
___ _______ 1 _j în 1963, zbo
rul mingilor britanicului Mike 
Songster a fost apreciat la 
154 m/h. O adevărată contra
venție la legile excesului 
viteză...

PRIMUL STADION
DIN OMAN

da

că 
po- 
mo-

Primul stadion cu 
paritate de 15.000 de 
din sultanatul Oman 
înaueurat de curînd în ora
șul Watayah. lingă Maskat. 
Lucrările de construcție 
s-au dovedit deosebit de 
anevoioase, mai ales în lu
nile călduroase ale anului, 
cînd — din cauza 
râturilor ridicate 
cursul zilei, care 
pînă la 49 de grade 
tivitatca pe șantier 
buit să se rezume ’ 
orele de noapte.

Inițial, stadionul 
să aibă cîteva 
locuri în plus, dar ovalul 
tribunelor a fost redus, 
pentru a permite amenaja
rea unei piste largi desti
nată curselor de cămile, 
tradiționale In această țară.

o ca- 
locuri 
a fost

tcmne- 
din 

ajung 
— ac- 
a tre- 

doar la

trebuia 
mii de

merita să cîștige titlul, întrucît a 
fost și este echipa care, mai mult 
decît oricare alta, a încercat să 
dea fotbalului italian o notă per
sonală, un joc nou, modern, în 
concordanță cu cel care se prac
tică, de mai multă vreme, în Eu
ropa.

Așadar, o etapă care 
pe două 
Sampdoria 
ceasta din 
importanță pentru echipa oaspete 
care, în cazul unui eșec, și-ar ve
dea reduse definitiv șansele de a 
mai ajunge pe Juventus, dar și 
pentru Inter, care trebuie să-1 
confirme pe Suarez pe banca an
trenorilor.

„rulează" 
partide : Juventus — 
și Inter — Lazio, a- 
urmă fiind de extremă

CESARE TRENTINI

PE SCURT
în concursul internațional 
(Austria), după două cobo- 
- • -■ i. Austria 2.

R.F. Germania.

BOB « 
de la Igls . 
rîri în proba de 2: 
R.D.G. II 3. 2-------------

HANDBAL * în a doua semifinală 
a C.C.E. (rd), la Dortmund, în fața a 
11.000 de spectatori : V.f.L. Gummers
bach — Vorwarts Frankfurt pe Oder 
18—22 (10—10). Cele mal multe goluri 
au fost marcate de Engel (7), Rose 
(4) pentru învingători, respectiv 
Schmidt (7). Returul la 12 martie, la 
Frankfurt pe Oder. • în semifinalele 
C.C.E. (f), la Zagreb : Lokomotiv — 
Vasas Budapesta 16—11 (7—5). Retu
rul la 2 martie, la Budapesta.

HOCHEI • Azi începe la___________ ____ . Sofia 
campionatul mondial al grupei C. în 
prima zl se întîlnesc : Franța — Da
nemarca, Austria — Norvegia și Bel
gia — Ungaria. înainte de plecare, la 
Budapesta', echipa Ungariei a dispus 
cu 8—4 de formația Danemarcei 
C.C.E. : I.F.K. Helsinki — SchlittschuW 
Club Miinchen 4—2 (în tur 3—1).

NATAȚIE « La Leningrad. în Ma
rele premiu al ziarului „Komsomol- 
skaia Pravda" : 400 m liber (m) —
Samsonov 4:02,05 (record U.R.S.S.),1 
400 m mixt (f) — Marina Maliutina 
5:05,33 (record U.R.S.S.)’ : 400 m liber 
(f) — Ann Marchall (S.U.A.) 4:24,58.

PATINAJ VITEZA « „Patina de 
aur" la Inzell : masculin : 500 m — 
Hirate (Japonia) 39,08 : 1000 m —
Granalh (Suedia) 1:19.76 ; 3000 m —
Vriend (Olanda) 4:10,98 : feminin : 
500 m — Sheila Young (S.U.A.) 42.91; 
1000 m — Ann Joerstroem (Suedia) 
1:28.17 : 3000 m — Sippie Tigchelaat 
(Olanda) 4:41,01 (rec. mondial).

ȘAH a Din nou remiză în meciul 
Nana Aleksandria — Irina Levitina. 
Scorul este acum 6',L—GVz- Tn tur
neul de la Tallin s-au discutat 7 
runde. Conduce Xeres cu 5’h (1) o,- 
urmat de Spasski 5, Bronstein 4V2, 
Hort 4, Olafsson 3'/2 (1), Lombardy 
3'A etc.

TENIS 0 La Auckland, tn finala 
zonei asiatice a „Cupei Davis", echi
pa Australiei conduce cu 2—0 în 
fața Noli Zeelande (Newcombe — 
Fairlie 7—5, 6—3, 7—5 : Rosewall — 
Parun 6—2, 6—4, 2—6, 6—4). n în
turneul de la Ridgefield. Ion Țiriac 
a fost învins în „sferturi" de ameri
canul P; Fleming cu 1—6, 6—3. 3—6.
Alte rezultate : Pisecky — Kuki 6—4. 
6—3 ; Taylor — Nodes 6—4. 7—6. a Tn 
turneele W.C.T., la Rotterlam : Ashe
— Stewart 6—7, 6—4, 6—3 ; Okker — 
Kary 6—3, 6—3 ; McMillan — Pattison
6— 4, 6—7, 7—6 : Krulevilz — Mottram
7— 41. 6_4. La San Antonio : Alexan
der _ Riessen 6—3, 6—4 : Stockmn — 
Gerken 6—3, 6—3 ; Smith — Estep 
6—3. (9—1 : Lutz — Dent 7—5. 6—2.

TENIS DE MASA a întîlniri în ca
drul „Cupei ligii europene" : Suedia
— Ungaria 5—2, Anglia — R.F.G. 6—1, 
Cehoslovacia — Iugoslavia 6—1 (Kunz
— Stipancicl 21—12, 21—15), U.R.S.S.— 
Franța 3—1.
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