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ACTIVITATE SPORTIVA INTENSA, 
CU SPRIJINUL
Cartierul Ferentari este, de fapt, 

un mini-oraș, ca și Floreasca, Bal
ta Albă, Colentina și atîtea altele 
din București. Numai numele lor, 
rămase aceleași, aduc în memorie 
periferiile de altădată, cu căsuțe 
cîrpite și maidane. Da, Feren- 
tariul este astăzi un mini-oraș cu 
personalitatea lui, cu gospodari 
preocupați de cele mai diverse pro
bleme, cu foarte mulți elevi pe 
străzi, plecînd sau venind gălăgi
oși de la școli. Trecînd prin Fe- 
rentari-blocuri, fie și ca simplu vi
zitator, poți constata că una din
tre preocupările majore ale cartie
rului o constituie activitatea spor
tivă. Este evidentă grija Consiliu
lui popular, a organizațiilor spor
tive și a asociațiilor de locatari de 
a crea copiilor și tineretului, tutu
ror locuitorilor de aici posibilitatea 
de a-și petrece timpul liber pe te
renurile de sport, pentru destin
dere și fortificarea organismului. 
Și iată de ce : pe o distanță de 
numai două... stații de tramvai au 
fost amenajate trei terenuri de joa
că pentru copii, bine utilate, un 
mic parc de recreare, o bază spor
tivă modernă, care cuprinde un ba
zin de înot de 30/20 m, două tere
nuri de baschet, unul de handbal, 
două de volei, două de tenis de 
cîmp, o pistă de popice... Pe plan- 
șeul de bitum vreo 15 pionieri fă
ceau o „miuță" fără să le pese că 
era destul de frig.

Pe președintele asociației spor
tive „Blocuri-Ferentari" — tovară
șul Ion Rusu — l-am găsit la Școa
la generală 135, fiind de serviciu 
la Centrul de afișare nr. 10 a lis
telor celor care vor vota aici la

NUMEROASE ACȚIUNI DEDICATE ALEGERILOR
O ADEVĂRATĂ SĂRBĂTOARE A PATINAJULUI

Aflată la prima ediție, finala 
„Cupei U.T.C." la patinaj viteză — 
organizată de C.C. al U.T.C., cu 
sprijinul C.N.E.F.S. — a reunit pe 
pista naturală din Miercurea Ciuc 
40 de fete și tot atîția băieți, între 
16 și 19 ani, reprezentanți ai tu
turor județelor. Urcînd pe po
dium, laureații nu-și puteau as
cunde bucuria. „Știți Ce a însem
nat pentru mine această victorie? 
ne-a mărturisit după festivitatea 
de premiere St. Fieraru, elev în 
clasa a Xll-a a Liceului nr. 1 din 
Rădăuți. O împlinire, care îmi dă 
noi speranțe". Edith Teleky, elevă 
în clasa a VIII-a a Școlii gene
rale nr. 1 din Gheorghieni, cam
pioana acestei ediții, ne spunea : 
„Mă bucur pentru victorie, mă 
bucur pentru profesoara mea de

Marginalii la startul fotbalistic de primăvară
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Divizia A stabilește, din chiar 
startul de primăvară, un record 
foarte important pentru existența 
ei ca eveniment sportiv : numă
rul ridicat de spectatori care au 
umplut pînă la refuz unele sta
dioane din țară sau au indicat 
cifre maxime, pentru altele. Media 
de 20 000 de asistenți, obținută de 
etapa inaugurală, vorbește mai 
mult decît orice alte argumente 
despre locul privilegiat pe care 
primul campionat de fotbal al 
țării îl ocupă în ordinea preocu
părilor celor ce iubesc sportul. în 
vreme ce, spre exemplu, în cam
pionatul francez media etapelor 
depășește foarte rar numărul de 
11 000 de spectatori iar în alte țări 

9 martie. Oamenii care intrau £1 
salutau ca pe un vechi prieten. Și 
am aflat motivul. A copilărit in 
Ferentari, a fost mulți ani depu
tat aici, a' muncit cot la cot cu 
alți simpatizanți ai sportului la re
alizarea bazelor sportive și de agre
ment enumerate mai sus. „Totul 
s-a făcut cu sprijinul locatarilor — 
ne spune tov. Rusu. Ei și, mai ales, 
copiii lor sînt acum beneficiari. Nu
mai în 1974, sute de copii au în
vățat la noi să înoate, suprave- 
gheați de cadrele didactice, avem 
peste 40 de... speranțe în tenisul de 
cîmp, s-au format echipe de volei, 
au fost organizate numeroase în
treceri". Am aflat, de asemenea, 
că în prezent consiliul asociației 
sportive, cu sprijinul altor pasio
nați, și cu concursul efectiv al ti
nerilor prieteni ai... bazei sportive, 
s-a angajat într-o acțiune de în
frumusețare a cartierului în vede
rea evenimentului politic de la 9 
martie. Am și văzut 
nouri, realizate de ei, 
la apropiatele alegeri, 
preocupările de viitor, 
ne spunea, printre altele 
propus, în planul de perspectivă, 
formarea unor colective pe ramuri 
de sport, consolidarea unor echipe 
de popice, volei, baschet, discipli
ne la care vrem să provocăm carti
ere'. Colentina, Pajura, Titan ; or
ganizarea unor cursuri de învățare 
a înotului, conduse de specialiști..." 

La acestea se adaugă o seamă de 
alte preocupări, de sezon și de per
spectivă, care demonstrează că în 
Ferentari-blocuri sportul se află... 
la el acasă.

Viorel TONCEANU

educație fizică, care n-a putut să 
mă însoțească aici".

Așadar, gustul pentru perfor
manță al acestor tineri, acum par
ticipant! la o întrecere populară, 
se plămădește. Rămîne ca dascălii 
lor să le cultive, pe mai departe, 
dorința de afirmare.

Nu putem 
că organele

încheia, fâră a arăta 
locale au reușit să

„CUPA MECANIZATORULUI"- UN SUCCES DEPLIN 1
la Pitești, s-au des-Duminică, , .

fâșurat întrecerile finale ale celei 
de-a doua ediții a „Cupei meca
nizatorului", competiție care a 
reunit în fazele sale de masă 
peste 3 000 de tineri, lucrători de 
pe ogoarele județului Argeș.

totalului
s-a înregistrat în acest 
coborîre vertiginoasă a 
de prezențe (cazuri elocvente, Ita
lia și — mai curios — Olanda și 
R.F. Germania). Vrem să subli
niem, prin aceasta, că spectatorul 
român rămîne mult mai legat de 
sportul său preferat, chiar dacă 
acesta nu i-a adus satisfacțiile pe 
care el le aștepta și le merita de 
atîta vreme. Veritabila „migrație"

SOCIALISTE,
PENTRU ÎNĂLȚAREA PF 
NOI TREPTE A ȘCOLII, 
STIINTEI, ARTEI SI CUL
TURII'
PENTRU RIDICAREA NI
VELULUI DE CULTURĂ 
AL MASELOR LARGI 
POPULARE, PENTRU 
FĂURIREA UNEI CIVILI
ZAȚII SPIRITUALE SUPE
RIOARE PE PĂMÎNTUL 
PATRIEI NOASTRE I

î
dea un cadru foarte frumos ac
tului final al competiției, pregă
tind demonstrații de patinaj viteză 
și artistic, executate de sportivi 
consacrați, concursuri pe catego
rii de. vîrstă, deschise tuturor po
sesorilor de patine, un carnaval 
pe gheață, meciuri fulger de ho
chei între echipe de pitici, ceea 
ce a transformat prima ediție a 
„Cupei U.T.C.“ într-o veritabilă 
sărbătoare a patinajului. (TR. I.).

I

Dedicată marelui eveniment 
politic al alegerilor, întrecerea a 
înregistrat, din toate punctele de 
vedere, un succes deplin. Trustul 

înregistrata, sîmbătă și duminică, 
spre cele nouă stadioane ale Divi
ziei A este mai mult decît o IN
VITAȚIE pentru jucători, antre
nori, conducători de cluburi, arbi
tri, de a răspunde cum se cuvine. 
El devine direct o OBLIGAȚIE 
pentru actorii primei scene fot
balistice, punînd-o în comparație 
tocmai cu uitarea pe care publicul 
din alte țări — care a beneficiat
i.■ so* ’

Opt atleți români vor fi pre- 
zenți, sîmbătă și duminică, la în
trecerile celei de a Vl-a ediții a 
campionatelor europene, în sala 
Ronda din Katowice. Jumătate 
dintre aceștia (Dorina Cătineanu 
și Doina Spînu — lungime, ~ 
Sebestyen — 60 mg., Carol 
—triplu) au avut, în această 
posibilitatea să se antreneze 
ren acoperit și să participe 
teva competiții, interne și interna
ționale. Cealaltă jumătate (Natalia 
Andrei — 1500 m, Gheorghe Ghipu 
și Petre Lupan — 1500 m, Paul

I
I
I
I
I
I clari

tens
că 1

Copu — 
vede, o 
distanțe, 
prin pădure, pe alei, 
nu peste multă vreme ei vor par
ticipa la Crosul Balcanic dar și 
pentru faptul că sala de la „23 
August" nu are o pistă pentru a- 
semenea curse. Cu excepția lui 
Lupan care a mai evoluat în com
petiții indoor, ceilalți trei abia 
anul acesta au făcut cunoștință 
cu... sala. Natalia Andrei și Copu 
au concurat la Sofia, Ghipu, la 
Berlin. Rezultatele lor, din acest 
motiv, n-au fost pe măsura posi
bilităților, a nivelului de pregăti
re. Cursele respective au însem
nat însă, înainte de toate, expe
riență, căci una este să .alergi pe 
o pistă de 400 m, în funcție de 
care să-ți dozezi eforturile și să 
aplici diferite soluții tactice și alta 
este o pistă de 200 m sau chiar 
mai scurtă. „La Sofia, ne spunea 
Natalia Andrei, nu-mi dădeam 
seama care este tempoul cel mai 
potrivit pentru mine. Acum însă 
cred că știu și sînt convinsa că la 
„europene" voi fi în măsură să 
pot alerga cursa de 1500 m în mai 
puțin de 4:18,0". în legătură cu 
alergătorii semifondiști, antrenorul 
federal Nicolae Mărășescu, care 
le-a urmărit pregătirea, ne-a de
clarat : „Toți patru au lucrat in-

> în această iarnă și apreciez 
că la Katowice, chiar și fără o 
pregătire specială de sală, vor fi 
în măsură să lupte pentru locuri 
fruntașe".

de mari satisfacții de la echipele 
de performanță — o manifestă 
față de fruntașii acestei discipline.

Vom observa, trecînd la cîteva 
constatări de ordin general, că 
formațiile au răspuns în mod cu

Eftimie 1ONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Din lotul pentru C. E. Carol 
Corbu are de acum experiența a 
cinci competiții continentale pe 
teren acoperit, fiind în 1973 cam
pion european, la Rotterdam și 
de două ori medaliat cu argint 
(Sofia — 1971 și Grenoble — 1972). 
EI s-a pregătit cu toată seriozita
tea pentru întrecerile de la sfîr- 
șitul săptămînil, în ultimele zile 
efectuînd cîte două antrenamente 
intense. La fel și Erwin Sebestyen 
care, regent, a realizat două curse 
pe 60 mg, fiind cronometrat în 
7,8 s și 7,7 s, arătîndu-se astfel ca

pabil să le reediteze șî 
cronometrare electrică, 
wice.

Competiția atleților de 
tinent se anunță dificilă 
tem convinși, sportivii români vor 
face totul pentru o comportare 
cît mai bună.

Romeo VILARA
★

Mîine dimineață, începînd de Ia 
ora 10, la Felix, lingă Oradea, va 
avea loc concursul republican de 
cros. în afara alergătorilor selec
ționați pentru campionatele euro
pene de sală de la Katowice vor 
participa toți semifondiștii și fon- 
diștil valoroși din țară, întrecerile 
constituind un criteriu de selecție 
în vederea Crosului Balcanic, pro
gramat la Felix la 30 martie.

ȘEDINȚA 
BIROULUI
EXECUTIV

AL C.N.E.F.S.
3 martie a.c. a avut loc 

Biroului Executiv al

pe pe- 
lumina 

Mesajul

experimentarea, 
acestui complex 

de Hotărîrea 
P.C.R. din fe-

prevăzut 
al

Luni 
ședința 
C.N.E.F.S.

A fost definitivat programul 
de dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport 
rioada 1975—1980, în
sarcinilor cuprinse în 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a- 
dresat participanților la recenta 
Conferință pe țară a mișcării spor
tive și pe baza propunerilor fă
cute în cadrul acesteia.

Biroul Executiv a analizat li
nele propuneri de îmbunătățiri 
aduse Complexului sportiv „Sport 
și Sănătate", în urma concluziilor 
rezultate după 
timp de un an, a 
sportiv. 
Plenarei C.C. 
bruarie-martie 1973, cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului. Regulamentul 
astfel completat va intra 
goare la 1 aprilie 1975.

F. R. Fotbal a prezentat 
nile și măsurile întreprinse 
timul timp în legătură cu 
rea noului sezon competițional in
tern și internațional.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a 
hotărît ca biroul F. R. Fotbal să 
întărească prin măsuri ferme și 
eficiente acțiunile de pregătire 
ale echipei reprezentative pentru 
apropiatul sezon internațional, să 
lărgească colectivul de tehnicieni 
care pregătește echipa națională 
pentru viitoarele confruntări in
ternaționale, să acționeze cu răs
pundere deplină pentru atingerea 
tuturor obiectivelor.

în încheierea ședinței au fosi 
rezolvate unele probleme ale ac* 
tivității curente.

în vi*

acțiiu 
in ul« 
relua*



NOII CAMPIONI ȘCOLARI LA SCHI
ceea Ce le dă dreptul de parti
cipare la întrecerile similare ale 
seniorilor de săptămîna aceasta 
din Paring.

La fete, slalomul special a re
venit junioarei Juja Ratz, care, 
după două manșe constante ca vi
teză și organizare tactică, a reu
șit, s-o întreacă din nou pe valo
roasa și talentata sa colegă și ad
versară Aurelia Nițu (ambele de 
la ț.E.S. Predeal). în mod sur
prinzător, slalomul uriaș, desfășurat 
pe aceeași pîrtie (în ziua a doua), 
s-a încheiat cu victoria sch'ioarei 
Katalin Csiser (M. Clue) a 
principală armă a fost o 
dîrzenie.

în absența lui Cavași, 
în Paring pentru „naționalele" se
niorilor, proba a revenit lui Con
stantin Boncu, care l-a precedat, 
într-tin duel de mare spectacol, 
pe Dan Frățilă, cel mai în formă 
junior al acestor zile. Din păcate, 
entuziasmul j-uniorilor a fost gre
vat pe alocuri de carențe organi
zatorice care au influențat cursivi
tatea probelor.

REZULTATE TEHNICE. Slalom 
special, băieți : 1. loan Cavași (Șc. 
prof. M.I.U.) 72,1 2. Dan Frățilă 
(Gr. șc. auto) 72,7 3. Alin Năstase 
(I1EĂS. Predeal) 76,6 ; fete : 1. Juja 
Rate (L.E.S.) 81,6 2. Aurelia Nițu 
(L.E.S.) 82,1 ‘ ‘ ■
(L.E.S.) 82,9 ; 
1. Constantin 
M.I.U.) 94,3 2. 
auto) 95.5 3.

PREDEAL (prin telefon). — 
Campionatele naționale școlare au 
fost programate, pe pîrtia de sub 
teleferic. Slalomul special a fost 
’cîștigat de loan Cavași, care și-a 
adjudecat victoria fără să fi cîș
tigat vreo manșă. Prima a reve
nit talentatului Dan Frățilă 
(Grupul școlar auto Brașov), iar 
a doua lui Csaba Portic (L.E.S.). 
Trebuie să spunem că la fel ca la 
campionatele naționale ale juniori
lor o elită alcătuită din 4—5 
schiori se află la valoarea și la 
maturitatea tactică a seniorilor,

„NAȚIONALELE" 
DE SENIORI

r F.R.S.B. a stabilit ca întrecerile 
campionatelor1 republicane de se
niori și senioare să se dispute săp
tămâna aceasta, după următorul 
program : probe alpine, în Pstfîng: 
joi — coborîre, vineri — slalom 
uriaș (două manșe), sîmbătă — 
slalom special ; fond, în Bucegi, 
la Piatra Arsă: vineri — 
seniori, 5 km senioare, 15 
neret (băieți) ; sîmbătă 3x5 
nioare, 4x10 km seniori, 
de 10 km senioare și 30 
niori vor avea loc la 23 
la Stîna de Vale.

15 km 
km ti- 
km se- 
Cursele 
km se- 
martie,

Concursul inaugural al sezonului 
la ciclism, desfășurat duminică 
pe un traseu in circuit (850 m), în
scris pe una dintre principalele ar
tere din cartierul Drumul Taberei a 
reprezentat o frumoasă reușită a 
acestei discipline. Felicităm asocia
ția sportivă „Confecția" pentru 
buna orgarșsiare a întrecerilor și 
felicităm concurenții pentru stră
dania lor de a oferi numeroasei 
asistențe prezente pe traseu un 
spectacol de calitate. A plăcut fru
moasa acțiune de evadare a lui Ra- 
mașcanu (eșuată, însă, în final), 
apoi cursa de urmărire a plutonu
lui îptreprinsă de T. Vasile și 
încununată de succes (după ce 
spărsese un cauciuc) șl a impre
sionat plăcut prezența în cursă a 
cîtorva reprezentanți ai orașului 
Giurgiu (la categoria biciclete de 
oraș), cicliști care au și reușit să 
ocupe primele trei locuri în clasa
mentul respectivei alergări. Iată 
clasamentele : categoria avansați 
(40 ture) : 1. V. Selejan (Dinamo) 
56:12 — excelent sprinter, 2. N 
Gavrilă (Steaua). 3. C. Popescti 
(Voința) ; juniori mari (20 ture) : 
1. FI. Globnicu (Șc. sp. 2) 30:17, 2. 
D. Bonciu (Șc. sp. 1), 3. A. Tar 
(Șc. sp. 1) : juniori mici (12 ture) : 
1. A. Gutui (Ș,c. sp. 1) 20:00, 2. S. 
Dumitrescu (Șc. sp 1), 3. M. Călin 
(Șc. sp. 1) ; seiulcurse (6 ture) : I. 
Paraschiv (Voința Buc.) 10:12 ; cat. 
oraș (3 ture) * L Diuu (Unirea 
Giurgiu) 4:50.

ACTUALITATEA
LA OINĂ

Comisia municipală București 
de oină (președinte Vasile Sîrbu) 
a întreprins prima dintre măsu
rile ce și le-a propus după re
centa conferință a federației de 
specialitate. De curînd a tost ini
țiat un curs de instructori și ar
bitri de oină, cu participarea a 
peste 100 de cursanți. Au fost 
recrutați tineri — mai cu seamă 
dintre foști sportivi — dfn școli, 
institute de învățămînt superior, 
din unități ale Ministerului A- 
părării Naționale. Lecțiile teore
tice și practice sînt susținute de 
cunoscuți tehnicieni al sportului 
nostru național t antrenorii eme- 
riți Alexandru Rafailescu și Ion 
Popescu-Buftea, maestrul emerit 
al sportului Costel lancu, profe
sorii de educație fizică V. Dogaru 
și Gh. Popescu, inginerul Alexan
dru Cazacu și alții.

MANUAL DE OINĂ

Autorii manualului de oină, Al. 
Rafailescu și C. Oprițescu (apă
rut în editura Stadion), răspund, 
prin publicarea acestui volum, u- 
nei cerințe mai de mult formu
late de antrenori, instructori, pro
fesorii de educație fizică și jucă
tori. Manualul este una dintre cele 
mai complete lucrări, oferind 

Și
complete lucrări, ___

multiple elemente de tactică 
tehnică a jocului.

ION POPESCU-BUFTEA 
ANTRENOR EMERIT

Pentru meritele de pedagog ale 
unuia dintre reputații specialiști 
ai jocului de oină, C.N.E.F.S. a 
acordat Iul Ion Popescu-Buftea 
titlul de antrenor emerit. Ne fo
losim de acest prilej pentru a-i 
transmite felicitări și putere de 
muncă celui care, de peste 25 de 
ani, conduce echipa de oină Di
namo București.

cărei 
mare

plecat

3. Angela Manole 
slalom uriaș-băicți : 
Boncu (Șc. prof. 
Dan Frățilă (Gr. șc. 

Sorin Adăscălițe'i 
(IȘ.EÎS.) 95,7 : fete : 1. Katalin Csi
ser (Lie. M. Ciuc) 59,2 2. Angela 
Manole (L.E.S.) 59,6 3. Aurelia
Nițli (L.E.S.) 61,1.

Mihai BARĂ

l ■

Progresul București (b) a înregistrat scorul primei

Inaugurarea noii ediții a cam
pionatelor divizionare de tenis de 
masă s-a făcut prin programarea 
(sîmbătă și duminică) a șapte me
ciuri masculine și a unei parti
de feminine (intrucît întîlnirea din
tre formațiile-fete — C.S. Arad I 
și II a fost amînată). Iată rezul
tatele :

Masculin : Voința București — 
Constructorul Hunedoara 13—4, 
Progresul București — Comerțul 
Tg. Mureș 14—3, C S.M. Cluj-Na- 
poca — Politehnica București 11—• 
6, Progresul București — Con
structorul Hunedoara 17—0 ! Uni
versitatea Craiova — C.S.M. Iași

15—2, Voința București — Comer
țul Tg. Mureș 13—4, Gloria Buzău 
— Locomotiva București 15—2 ; fe
minin : Școala sportivă Buzău — 
Spartac București 4—5. (Rezultate
le meciurilor ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri C. Ha- 
rea, N. Tokacek, P. Radvani, V. 
Popovici, I. Stănescu).

Următoarea 
șura duminică

etapă se va desfă-
16 martie.

(ora 9), clubul 
organizează la

INSTABILITATE IN EV'
ECHIPELOR FRUNTAȘE D

CONFERINȚĂ
FEDERAȚIEI ROMÂNE

DE TENIS DE MASĂ
Sîmbătă au avut loc lucrările 

Conferinței Federației române de 
tenis de masă. Cu acest prilej au 
fost alese noul comitet federal și 
biroul F.R.T.M., care are următoa
rea componență :

Președinte : Marin Stanciu, vi
cepreședinte : Constantin Comar- 
nischi ; secretar general : Sever 
Dăneț ; antrenor federal : Ella Con- 
stantinescu ; membri : Maria Ale
xandru, Traian Bărăianu, Aneta 
Bunghcz, Alfred Mureșan, Farkaș 
Paneth, Dan Polizu, Florin Popes
cu, Aurel Popovici, Constantin 
Vrînceanu.

Miercuri 
Progresul 
sediul din str. dr. Staicovici. 
o festivitate prilejuită 
cucerirea (pentru 
oară consecutiv și a treia 
oară alternativ) 
maestra emerită a 
Maria Alexandru 
mondial de tenis 
la dublu fete. < 
prilej, strălucita noastră ju
cătoare se va întâlni cu ju
niorii fruntași ai clubului 
precum și cu pionierii din 
sectorul VI.

de 
a doua

de către 
i sportului 

a titlului 
de masă 

Cu acest

Două din cele patru turnee ale 
primei grupe valorice a voleiului 
nostru s-au consumat. înaintea 
ultimelor două turnee, programate 
între 13—15 și 20—22 martie, lupta 
pentru titlurile de campioane ale 
țării pe anul 1974/75 este deocam
dată dominată de deținătoarele 
titlurilor î Rapid la fete și Di
namo la băieți.

Cea mal pregnantă caracteris
tică a constituit-o instabilitatea 
echipelor (cu excepția sextetului 
feminin rapidist). Rapid a demon
strat coeziune, capacitate de mo
bilizare superioară In momentele 
dificile, pregătire fizică corespun
zătoare. Penicilina și Dinamo au 
avut permanente fluctuații pe par
cursul meciurilor și chiar al se
turilor, cîștigînd, de pildă, un set 
la diferență categorică, pentru ca 
imediat să fie depășite în aceeași 
manieră. în evoluția 
masculine, constatări 
toare. De exemplu, Dinamo pierde 
două seturi la scoruri severe 
(6, 5) în fața C.S.U., ca pînă la 

l urmă să cîștige totuși meciul, iar

echipelor 
asemănă-

FESTIVALUL ȘAHULUI FEMININ11

LA NEUBRANDENBURG VOM URMĂRI
PREGĂTIREA Șl VERIFICAREA LOTULUI

11

4 4

ne declară antrenorul reprezentativei feminine
de handbal a României, C. Popescu

Așa cum am, anunțat, începînd 
de miine reprezentativa feminină 
de handbal a României evoluează 
la Neubrandenburg 
dițio.nalului turneu 
închinat zilei de 8 
gătură cu aceasta, 
tului — Constantin Popescu — 
ne-a declarat :

„Folosim competiția de Ia Neu
brandenburg numai ca mijloc de 
pregătire și verificare a lotului 
în vederea partidei retur cu R.F. 
Germania, din calificările pentru 
campionatul mondial. Vom intro
duce în teren cu precădere o se
rie de jucătoare tinero — rezerve 
ale formației de bază — pentru a 
Ie roda și a le adapta ideii tac
tice a reprezentativei. Nu vor evo
lua în toate partidele jucătoarele 
de bază pentru a evita mărirea 
gradului de uzură și eventualele 
accidentări".

în cadrul tra
in ternațional 

Martie. în 
antrenorul

le- 
lo-

Arbitrii partidei R. F. Germania 
— România (Minden, . 16 martie) : 
Sjaak van Loon și Theo Schu- 
urman (Olanda).

Programul reprezentativei Româ-- 
niei la Neubrandenburg este urmă
torul : Remania — Ungaria
(miercuri), România — Polonia 
(joi), România — R. D. Germană 
(sîmbătă). Duminică sînt finalele.

De comun acord, cluburile 
Steaua și Borac Banja Luka 
au hbtărît ca partida retur 
a semifinalelor C.C.E. să se 
desfășoare în ziua de 11 mar
tie (și nu 13 martie, cum fu
sese anunțat anterior), la 
Banja Luka. Meciul dintre 
I.E.F.S. și Spartak Kiev are 
loc la 6 martie în Palatul 
spoiturilor din Kiev.

în sala C.S.U.-Construcții din 
Capitală a început „Festivalul șa
hului feminin", manifestare spor
tivă de mare anvergură care re
unește în rîndul celor 45 de par
ticipante (!) pe cele mai bune 
jucătoare ale țării. Concursul se 
desfășoară pe distanța a 7 runde, 
după sistem elvețian, care opune 
mereu, în intilniri directe, pe con
curentele cel mai bine clasate, 
transformînd fiecare rundă intr-o 
reuniune a derbyurilor

ANCA GHEORGHE SI FLORIN ISACHIEVICI — CAMPIONI 
NAȚIONALI UNIVERSITARI

Punctajul maxim, după 2 run
de, l-au înregistrat Elisabeta Poli- 
hroniade, Gertrude Baumstark, 
Margareta Perevoznic, Elena Ră- 
ducanu, Lia Bogdan, Dana Nuțu, 
Emilia Chiș, Elena Cuculea și Ma
rina Pogorevici (în vîrstă de 14 
ani. fiica maestrei internaționale 
Maria Pogorevici), care a furnizat 
marea surpriză a turneului, învin- 
gînd-o pe campioana țării, Marga
reta Teodorescu ! Fruntașele se în- 
tîlnesc între ele în runda a 3-a.

băimăreniî pier 
fața dinamoviști 
ziua următoare 
în trei seturi. T 
tarea cu C.S.t 
set la 5, dar nt 
în următoarele
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și neadaptarea 
noului sisem cod
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sive din pase 1 
pe fileu și chid 
Mișcarea jucatei 
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foleme pentru a]
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să realizeze sal 
trecerii cu suci 
pentru calificai

Al

CAMPIONA

în sala Casei de cultură din Si
naia au luat sfîrșit finalele campio
natului universitar de șah pe anul 
1975. In cele 3 turnee s-a dat o luptă 
echilibrată și interesantă, de un bun 
nivel tehnico-tactic.

întrecerea feminină (disputată după 
sistem elvețian) a revenit studentei 
brașovence Anca Gheorghe, care a 
acumulat î‘/2 puncte din 9 posibile. 
Ea a depășit-o la limită, cu o ju
mătate de punct, pe Gabriela Gltea- 

în clasa
și 
P-

nu (București). Urmează 
ment : Felicia Șovăială (Galați) 
Mariana Duminică (București) 6% 
Au participat 22 de concurente.

Titlul masculin s-a disputat într-un 
turneu de elită cu 12 participanți. 
Infirmînd pronosticurile, a cîștigat 
Florin Isachievici (Iași), cu 8*/2 
puncte. Același scor, dar cu un co
eficient Sonneborn Berger inferior, 
l-au înregistrat A. Prundeanu (Iași) 
și I. Biriescu (Timișoara). Urmează : 
M. Tratatovicl (Galați) 6 p, M. Ște- 
fănescu (București), N. Doroftel 
(Iași) și P. Stefanov (București) 5'/2 
p etc.

Turneul secundar masculin (26 con- 
curenți, 9 runde, sistem elvețian) i-a 
revenit clujeanului Mihai Vilceanu, 
cu 8‘/2 puncte. (T. K.)

FINIȘ STRÎNS ÎN „TURNEUL MAEȘTRILOR"
Cu trei runde înainte de sfîrșit, din 

nou o regrupare în fruntea clasa
mentului „Turneului de șah al ma
eștrilor". Liderul, Ghindă, a remi
zat consecutiv cu Pavlov și Șubă, în 
timp ce principalii săi urmăritori, 
Stoica ți Șubă au cîștigat la Ncam- 
țu. învins în runda a 9-a de Ilijin 

■ : "■ cu
maestrul internațional Ghi- 

țescu a ieșit practic din lupta pen
tru primul loc.

și remizînd în cea de a 10-a 
Szabo,

NUMEROASE ACȚIUNI DEDICATE ALEGERILOR
(Urmare din pag. 1)

de mecanizare a agriculturii, Di
recția generală agricolă județeană 
și factorii cu atribuții în mișcarea 
sportivă din județ au asigurat fi
nalelor un cadru sărbătoresc. Este 
semnificativ, de altfel, faptul că 
marea majoritate a concursurilor 
au fost găzduite de frumoasa Sală 
a sporturilor din localitate, acolo 
unde au loc mari concursuri in
terne sau internaționale.

Finaliștii „Cupei mecanizatoru
lui" s-au aflat 
rel care li s-a 
pute aprige, 
rareori de un 
Printre ei s-au 
a 20 de stațiuni de mașini agri
cole din județ, ei liceelor agricole 
dîn Curtea de Argeș și Costești, 
tractoriști, mecanici, elevi, actuali 
și viitori specialiști ai recoltelor 
bogate. Pentru toți, ca o simbolică 
trăsătură de unire, sportul repre
zintă un mijloc excelent de în
tărire a sănătății, de refacere, de 
acumulare a unor noi forțe, mai 
mari, în munca nobilă pentru spo
rirea rodniciei pămîntului. Fără 
îndoială că toți merită felicitări 
și o strîngere de mînă. Dar, potri
vit tradiției, îi vom consemna 
aici doar pe învingători :

Maria Manta (S.M.A. Costești), 
Gh. Olteanu (Agronomia — C. de 
Argeș) — la popice ; Elena Po
pescu (Agronomia), Emilian Mantu 
(S.M.A. Miroși) — la tenis de 
masă ; Ion Mânu, Octavian Ra
dulescu, Lucian Cernea (toți de 
la Agronomia), Ion Lucian (S.M.A. 
Costești), Pîrvu Lăzăroiu (Agrono
mia), Gh. Tudorache (S.M.A. Cos
tești) — la trîntă ; Dumitru Dincă 
(S.M.A. Costești), Nicolae Ștefă- 
nescu. Adrian Hirijan, Constantin 
Chirculescu, Dumitru Ibric (toți 
Agronomia) și Gh. Tudorache 
(S.M.A. Costești) — la haltere. 
Pe echipe, cele mai bune rezul
tate le-a obținut Agronomia Li
ceul Agricol Curtea de Argeș.

„ __ mecanizatoru-
la înălțimea onoa- 
făcut, oferind dis- 
interesante și nu 
bun nivel tehnic, 
aflat reprezentanți

Modesto FERRARIN1

LA PAT!

înaintea ultimelor 3 runde 
Ghindă cu 7 p, urmat de 
Stoica cu 6l/2 p, Szabo 6 p, 
S’/2 P, Voiculescu, Griinberg 
Iov 5 p etc.

conduce 
Șubă și 
Ghițescu 
și Pav-

Tradiționalei 
viduale de pa 
vate seniorilq 
astăzi și mîin 
întrecerile fin 
se vor desfăl 
artificial „23 
lă, după u 
azi: de la ori 
se, de la ora 1 
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liber alese.
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tori care s-a] 
verență, au I 
în cursa peni 
telor titluri. I

TINERII TENISMANI

participarea entuziastă a peste 
1900 de tineri și tinere de la șco
lile generale, profesionale și li
ceele din sector, precum și de 
la întreprinderile Electromagnetica, 
stofe de mobilă, Munca textilă, 
Industria iutei, U.C.R. etc.

Sub supravegherea și îndruma
rea instructorilor sportivi ai aso
ciațiilor din sector, precum și ale 
profesorilor de educație fizică, au 
avut loc întreceri de cros, bas
chet, tenis de masă, șah, tir, mini- 
fotbal. Este de apreciat, în acest 
sens, faptul că între factorii cu 

o colabo- 
și acest șir 
duminică de 
terenurile și 
ale Palatului

4), 
i);
de

s-a

CROS CU 5000 DE PARTICIPANȚI 
LA TIMIȘOARA

Două manifestări sportive de 
amploare au avut loc țiuminică la 
Timișoara, ambele dedicate alege
rilor de la 9 martie. Este vorba
— mai întîi — de marele con
curs de cros, desfășurat pe stră
zile centrale ale orașului, cras la 
care au luat parte 5 060 de tineri 
și tinere. Iată cîstigătorli întrece
rilor : FETE, clasele VII—VIII : 
Mariana Chemedi (Liceul 4) ; anii 
I—II : Irvelia Vintilă (Liceul 4) ; 
anii III—V : Lucia Roman (Li
ceul 4) ; senioare : Geta Gazdibora 
(Facultatea de educație fizică) ; 
BAIEȚJ, clasele VII—VIII: C.
Strângă (Șc. generală 12) ; anii 
I—II : S. Rîmneamțu (Liceul 
anii III—V : T. Szuc (Liceul 
seniori : V. Weber (Facultatea 
construcții).

Cea de-a doua manifestare
desfășurat pe patinoarul artificial. 
Aici a avut loc un concurs de 
patinaj artistic, precum și un fes
tival care a marcat 100 de ani de 
patinaj în Timișoara. Au luat 
parte sportivi din București, Bra
șov, Sibiu și Timișoara, iată cîș- 
tigătorii : junioare II — Mariana 
Cîțu (Dinamo Brașov), copii I (f)
— Manuela Bădițoiu (Dinamo Bra
șov), copii I (b) — Florin Gafenco 
(I.E.F.S. București), copii II (b) — 
Marius Negrea (Dinamo Brașov).

P. ARCAN — coresp. județean

PROGRAM POLISPORTIV
LA PALATUL PIONIERILOR
De trei săptămîni încoace, în 

fiecare duminică, Palatul pionieri
lor din Capitală este gazda unor 
manifestări cultural-sportive de 
riiasă, organizate de C.E.F.S. al 
Sectorului 6. Ultima dintre aces
tea — la reușita căreia și-au adus 
contribuția Comitetul U.T.C. și 
Inspectoratul școlar ale sectorului, 
precum și Palatul pionierilor — 
dedicată, ca și celelalte, alegerilor 
de la 9 martie, s-a bucurat de

atribuții s-a realizat 
rare bună, dovadă 
de manifestări care, 
duminică, atrag pe 
în sălile de sport 
pionierilor mii de tineri și tinere.

Iată cîteva rezultate ale între
cerilor. Tir, fete : 1. Magda De- 
bărătescu (Lie. 36), 2. Cristina Co
vaci (Lie. G. Călinescu), 3. Adri
ana Cazacu (Lie. Gh. Lazăr) ; 
băieți: 1. F. Vasile (Lie. D. ,Bo- 
lintineanu), 2. C. Tulea (Lie. 
Electromagnetica), 3. A. 'Cristian 
(Lie. 36) ; Cros, fete : 1. Felicia 
Sulu (Electromagnetica), 2. Maria 
Dumitrana (Grup Școlar Vulcan), 
3. Doina Lubert (întrep. Electro
magnetica) ; băieți : 1. C. Ioniță
(Electromagnetica), 2. E. Bărăgan 
(Lie. G. Călinescu), 3. M. Marian 
(Electromagnetica).

PE

I. Gv.

IC

...dar mai sînt I
Pentru cei care urmăresc evo

luția tenismanilor noștri juniori, re
centele „teste" în compania colegi
lor lor de-o vîrstă, din Cehoslova
cia, au fost prilej de prețioase con
cluzii. De trei ori, pe distanța a tot 
atîtea săptămîni — la Soda și 
București — tinerii jucători români 
s-au dovedit mai buni, superiorita
tea lor fiind concretizată prin sco
ruri categorice.

Desigur, cele mai îmbucurătoare 
sînt rezultatele obținute de juniorii 
noștri in competițiile oficiale, cele 
din turneul desfășurat în capitala 
Bulgariei (cîștigat de români în 
ambele probe, simplu și dublu), 
dar mai ales această ultimă victo
rie, cu 4—1, în întîlnirea pe echipe 
din cadrul preliminariilor „Cupei 
Ausonia". Reprezentativa României 
va merge în Italia, Ia turneul 
final al celei mai importante com
petiții „indoor" rezervată rachete
lor sub 18 ani. Avem un bun și o- 
mogen cuartet de jucători (Marian 
Mîrza, Laurențiu Țiței, Sorin Oră- 
șanu, Jean Bîrcu), un antrenor ca
pabil, cu dorință de afirmare, (Du
mitru Viziru), ceea ce ne îndrep
tățește speranțele.

Totuși, ce le-am recomanda 
juniorilor noștri ? Mai multă a- 
tenție îndreptată către elementul 
moral-volitiv în joc. L-jim văzut pe 
echipierul nostru nr. 4; Jean Bîrcu, 
dezaiTnînd pur' și simplu în fața 
lui J. Navratil, căruia i-a cedat 
setbaluri și avantaje, pînă la o 
înfrângere aproape nemeritată. 
„Căderi11 au mai avut L. Țiței și 
chiar M. Mîrza. Dîrzenie, concen
trare în momentele importante,

L EC
JOI, 6 MARTIE ; ora 21,25 — „Goool !“ — o emisiune cu cele mai 

frumoase faze din meciurile disputate în seara precedentă, în cupele 
europene inter-cluburi la fotbal, pe stadioanele din Barcelona, MUn- 
chen, Madrid, Eindhoven, Torino, Koln și altele.

@ STMBAtA, 8 MARTIE ; ora 15,55 — Fotbal : Universitatea Cluj- 
Napoca — Steaua (Divizia A). Transmisiune directă de la Cluj-Napoca; 
18,50 — Campionatele europene de atletism în sală. Transmisiune direc
tă de la Katowice.
• DUMINICA, 9 MARTIE ; ora 17,15 —- Campionatele europene de 

atletism în sală. Transmisiune directă de la Katowice.
(0 MARȚI, 11 MARTIE, la o oră care se va anunța ulterior, se va 

transmite direct de la Banja Luka meciul retur Borac — Steaua, din 
semifinalele „Cupei Campionilor Europeni14 la handbal masculin.
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Șl DISCIPLINA PE TERENURI
ORDINEA Șl DISCIPLINA, elemente esențiale ale progresului fot

balului, au fost urmărite în mod special la etapa inaugurală a sezonu
lui fotbalistic de către redactorii noștri. Ordinea și disciplina, privite 
sub toate unghiurile întrecerii sportive : în joc, în atitudine, în organi
zare, în comportarea spectatorilor etc., iată cum sînt prezentate, lapi
dar, cele nouă meciuri ale Diviziei A, în cele ce urmează...
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CRAIOVA : DOUĂ EXCEPȚII 
încă de la ora 14 se aflau în 

tribunele „Centralului" circa 25 000 
Ide spectatori I „Flămînzi" de fot

bal, craiovenii și-au aplaudat dens 
echipa favorită pentru frumoase
le ei realizări din joc, fără să 
protesteze la deciziile arbitrului, 
dintre care una s-a soldat cu pe
nalty în favoarea oaspeților cînd 
meciul nu era deloc jucat. La rîn- 
dul ei, echipa clujeană, deși depă
șită Ja scor, a primit cu demnitate 
înfrângerea. în această ambianță 
de ordine, de sportivitate exem
plară (doar 13 faulturi, toate de 
joc), două excepții : atitudinea 
necorespunzătoare a unei părți din 
public față de antrenorul Deliu, 
care a îndrăznit, chipurile, să-1 
înlocuiască pe Strîmbeanu (în par
tida de tineret-speranțe) și refu
zul Iui Crișan și Cămătaru, doi 
jijcători foarte tineri, de a se des
părți de... surplusul podoabei lor 
capilare !

CLUJ-NAPOCA : CIND 
MOGA SE OCUPĂ... DE 

ARBITRAJ
Stadionul feroviarilor clujeni 

fost arhiplin. Organizare
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fost arhiplin. Organizare bună. 
Excelentă atmosferă de meci. în 
teren, ambele echipe și-au apărat 
șansele în mod sportiv. Exemplul 
căpitanului formației locale, Marius 
Bretan, este elocvent. „Cînd Moș 
a înscris acel gol neregulamentar, 
prin fault la portar, ne-a spus ' 
arbitrul A. MUNICH, Marius Bre
tan a recunoscut cu multă dem
nitate că a fost fault". A făcut 
excepție de la regula sportivității 
tînărul Moga. El a jucat slab, a 
fost nervos. Din această cauză a 
avut o ieșire : i-a reproșat arbi
trului că n-a sancționat un fault 
asupra lui. Și atunci, conducăto
rul de joc i-a arătat cartonașul

UN START BUN
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noștri caută mereu efecte, „taiuri", 
mingi stopate sau laterale. In sală, 
dar și pe terenurile rapide în aer 
liber, cîștigă lovitura simplă, cea 
clasică. Și încă un fapt. Toți jucă
torii cehoslovaci sînt mai înalți, au 
acest prețios avantaj al fizicului a- 
decvat. Așadar, de la început, se
lecția lor s-a făcut prin prisma 
perspectivei.

în continuarea aceleiași idei, vom 
opina că a pune miză în viitor, pe 
un lot — deși suficient de valoros 
— de numai 4—5 juniori ar fi o 
greșită limitare. Porțile afirmării 
trebuie lăsate deschise și altor ju
cători tațentați, care s-ar putea 
alătura actualilor capi de promoție.

Radu VOIA
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lele trecute în Sola sporturilor din Pi
tești, a aliniat la start 8 divizionare B, 
care se pregătesc pentru reluarea cam
pionatului : Timișul Lugoj, Știința Tg. Jiu, 
C.S.M. Reșița, Știința Petroșani, Celo- 
stuf Brăila, Tractorul Brașov, Petrochi
mistul Pitești și C.S.U. Suceava. Primul 
loc a fost ocupat de formația Tractorul 
Brașov, urmată de Petrochimistul Pitești 
și Timișul Lugoj (P. RADULESCU -coresp)

RÎJHRY SE REIA CAMPIONATUL
DIVIZIEI a. Deschiderea 

noului sezon competițional va avea loc 
soptămina aceasta, cînd sînt programate 
meciurile etapei a ll-a a returului. Două 
partide din seria a ll-a se dispută vi
neri : Rapid — Farul Constanța și Știința 
Petroșani — T.C. Ind. Constanța. Celelal
te meciuri se vor juca sîmbătă, în Ca
pitală : Gloria — Constructorul Buzău, 
Dinamo — Politehnica lași, Sp. studen
țesc — C.S.M. Sibiu și derby-ul Steaua — 
Universitatea Timișoara (seria I) ; Vul
can — Agronomia Cluj-Napoca și Grivița 
Roșie —

galben. O excepție, pe care 
suporterii echipei locale au 
probat-o !

BUCUREȘTI ; ABATERI 
SUPĂRĂTOARE

Meciul de pe stadionul Steaua a 
înregistrat, din păcate, nu numai 
recordul eficacității pe etapă (8 
goluri), dar și pe acela al... carto
nașelor galbene : 5, dintre care 3 
acordate gazdelor și 2 oaspeților. 
Latura disciplinară a lăsat, in
tr-adevăr, mult de dorit, mai ales 
în prima repriză, cînd s-au înre
gistrat 28 de faulturi (Steaua 13, 
A.S.A. 15) iar jucătorii s-au ur
mărit unii pe alții pentru a-și 
„plăti polița". Atacurile incorecte 
(multe nesancționate de arbitru), 
îmbrîncelile au impietat asupra 
calității jocului, care s-a îmbună
tățit — în schimb — după pauză, 
cînd nervii au fost mai bine stă- 
pîniți.

In privința ordinei, două minu
suri care, chiar izolate fiind sînt 
supărătoare : pătrunderea unui 
spectator pe cîmpul de joc, după 
un gol al lui Răducanu, și arun
carea pe teren a unei sticle.
PITEȘTI : UN SINGUR GEST 

NECUGETAT
Cuvinte bune la adresa organi

zatorilor. în incinta terenului, nu
mai persoane oficiale. Ținuta în 
teren a fotbaliștilor poate fi apre
ciată ca bună. Partida, în gene
ral, s-a desfășurat în nota unei 
reale sportivități. Doar un gest a 
făcut notă discordantă : acela al 
căpitanului echipei argeșene, Ol- 
teanu, în repriza a doua. Arbitrul 
sancționase un fault comis de 
Mărculescu asupra lui Olteanu, dar 
ultimul a încercat să nu rămînă... 
dator. A primit just cartonaș gal
ben, însă n-a lipsit mult să fie 
chiar eliminat din teren. Constăn- 
țenii, ca joc, sub prestația lui 
F.C. Argeș. Multe „găuri" în apă
rare, o linie de mijloc dezarticu
lată prin retragerea mijlocașului- 
coordonator lovănescu pe linia 
fundașilor centrali !
REȘIȚA : ARBITRUL A ȘTIUT 
SĂ LINIȘTEASCĂ SPIRITELE

Joc în general corect — în po
fida mizei —, poate datorită si 
promptitudinii cu care arbitrul C. 
Ghiță a liniștit spiritele, arătînd 
de trei ori cartonașul galben : la 
început, în min. 4, lui Hergane 
(pentru atac periculos) și, apoi, 
pe parcurs, lui Beldeanu și Dinu, 
pentru vociferări. întrerupt relativ 
rar (de 13 ori de faulturile gaz
delor și de 11 ori de cele ale oas
peților), jocul a avut o oarecare 
cursivitate îndeosebi prin contri
buția elevilor lui Reinhardt, invi
tați să atace de un lider preocu
pat să nu primească gol. Eroare 
care i-a adus pe dinamoviști foar
te aproape de înfrîngere. Abia în 
perioada de după 0—2, între min. 
70 și 79, cînd s-a produs egalarea, 
buc'ureștenii au arătat 
față a echipei. Cît 
uită Dinamo lecția ofensivei, 
ceea care i-a adus satisfacții 
terenurile lui Spartak Trnava 
Atletico Madrid !

BRASOV : EXEMPLUL 
ÎNVINGĂTORILOR

Frumos prolog de partidă, 
buchete de flori și un stadion 
hiplin, care a aplaudat, atît 
gazde cît și pe oaspeți, scandînd 
numele fostului jucător brașovean

adevărata 
de repede 

a- 
pe 
Și

cu 
ar
pe

M. Olteanu. în continuare, același 
public, entuziast și obiectiv la în
ceput, l-a huiduit, apoi, îndelung 
pe Olteanu la primul fault de joc 
și a încetat să-și mai susțină 
echipa lă 9—1. La rîndul său, for
mația gazdă, uitînd parcă indica
țiile antrenorului, a acționat fără 
busolă, precipitat, fără eficacitate. 
La Sportul studențesc, în schimb, 

--am remarcat o bună organizare și 
disciplină tactică, un spirit de 
echipă exemplar, care au contri
buit efectiv la obținerea succesu
lui. Un succes la care și-a adus 
contribuția și mica, dar activa, 
galerie bucureșteană de la pelu
za a Il-a, căreia învingătorii i-au 
mulțumit, în final, printr-un sa
lut colectiv, suplimentar, adresat 
numai ei.

PETROȘANI : ARĂDENII 
PREOCUPAȚI NUMAI DE 

REZULTAT
După primele pase, în meciul 

de la Petroșani s-a văzut clar că 
arădenii vor aplica o tactică de
fensivă. Ei au cedat inițiativa 
gazdelor, dar, în același timp, au 
întărit linia mediană, retrăgîndu-1 
pe Bedea alături de Domide, 
Schepp și Broșovschi. în acest fel, 
au format două „ziduri" de apă
rare, compOr.enții lor acționînd pe 
spații miei. Dar, ceea ce a sur
prins în mod neplăcut — în spe
cial în prima repriză — a fost 
maniera de joc atît a componen- 
ților liniei mediane cît și a fun
dașilor. Cu toții au apelat la 
mijloace neregulamentare, obstruc
ții sau faulturi ușoare — așa zise 
de joc, pentru a stăvili acțiunile 
ofensive adverse. 1

IAȘI : MINUSURI 
REGRETABILE

Partida inaugurală a sezonului 
fotbalistic a prezentat două echipe 
(Politehnica și Olimpia) care au 
luptat cu energie pentru rezultat. 
Din păcate, pe planul fotbalului 
propriu-zis, ele nu au reușit să 
realizeze lucruri remarcabile. Mai 
cu seamă în prima repriză, cînd 
multe acțiuni s-au prezentat con
fuze, lente, fără orizont. Tot a- 
tunci am înregistrat cîteva atacuri 
dure, neregulamentare, reprimate 
de arbitrul Gheorghe Limona. De 
condamnat însă a fost gestul a- 
celui spectator de la tribuna a Il-a 
care a aruncat o sticlă spre tere
nul de joc; el a fost identificat 
de organele de ordine și așteptăm 
comunicări în privința sancționă
rii lui. După cum, unii dintre ju
cători nu au avut ținuta corectă, 
regulamentară cerută de o întîlni- 
re de prima categorie.

TIMIȘOARA : TĂCEREA CARE 
OBLIGA

Decernarea oficială a titlului de 
maestru al sportului lui Simion 
Surdan înaintea partidei „Poli" — 
Chimia a reprezentat prologul 
unei suite de fair-play în tribune 
și pe gazonul stadionului timișo
rean. Spre lauda lor, jucătorii ce
lor două formații n-au abandonat 
spiritul sportiv, chiar , dacă lupta 
a fost aprigă. Dar cel mai matur 
exemplu l-a oferit publicul timi
șorean, cel care, în numele rea
lismului, nu a făcut o dramă din 
jocul atît de slab al echipei fa
vorite, dar nici nu a aplaudat prea 
mult victoria aceea chinuită, ob
ținută în ultimele minute. Publi
cul timișorean a găsit în final 
tăria să tacă, refuzînd să vorbeas
că despre cascada de greșeli teh- 
nico-tactice sau despre lipsa de 
sincronizare dintre tușieri și ar
bitrul de centru. Era o tăcere me
ditativă care obligă mal ales ju
cătorii mai noi ai „Politehnicii" 
pe seama cărora s-a „bătut" mul
tă monedă în ultimul timp.

I

șadar, 5—0 și 6—2. Două scoruri mai puțin obișnuite în fot
balul nostru. (Două scoruri care: amintesc mai curînd de fot- 

. vest-germon). Dar ratificarea lor va putea veni abia
stmbătă, cînd Universitatea Craiova Va juca la Tg. Mureș, iar Steaua 
la Cluj-Napoca. Aceste două meciuri vor putea demonstra în ce mă
sură spectaculosul start al Stelei și al Craiovei este sau nu conse
cința unor modificări de fond.

Oricum, pe masa verde a fotbalului au fost reetolate, chiar din 
start, trei cărți, care reprezintă... două stiluri de joc. Este vorba 
de cartea atacului în rafale, reprezentată prin Universitatea Craiova 
și Steaua. Este vorba, pe de altă parte, de cartea ofensivei fil
trate, reprezentată de Dinamo. Din această împrejurare, antreno
rii echipei naționale au, credem, șansa unor simplificări de fond. 
Valentin Stănescu a fost la Reșița și a tras, desigur, concluziile le
gate de binecunoscuta carte a dinamoviștilor. Probabil că el nu 
va mai socoti utilă o nouă vizionare a liderului, în jocul de sîm- 
bătă, cu C.F.R. Cluj-Napoca. In această situație, ar fi interesant 
oa antrenorul principal al echipei naționale să facă un voiaj la Tg. 
Mureș, unde disputa Bălăci—Boloni — deși aparent izolată — s-ar 
putea solda cu unele concluzii — am spune — generalizatoare, an- 
gajînd și transferul generațiilor. Iar dacă Robert Cosmoc se va afla 
la Cluj-Napoca jocul Stelei cu „U“ ar putea fi deosebit de instructiv, 
indiferent de deznodămîntul său. în sfîrșit, peste o altă săptămînă, la 
15 martie, antrenorii echipei naționale vor avea prilejul fericit de a 
avea față în față, în derby-ul Dinamo — 
națională. Față de acest triplu srart-șoc, | 
aceleiași ziie se va putea forma — și 
pentru Istanbul, Praga și Madrid.

Am amintit de Bălăci și Boloni. Se
fotbaliști foarte tineri virulența unor muguri care vor să crape. 
Ei au fost cooptați mai de mult în „clanul tricolorilor", dar 

a urmat o perioadă în care nu s-a mai insistat intru asimilarea lor 
concretă, dincolo de eclipsele firești, iată că acum ei par deciși să 
rupă inerția și să bată cu insistență la poarta echipei naționale. Ori
cum, „răutatea" lor în joc este un argument interesant, cu atît mai 
rnuft cu cît sînt foarte puțini jucătorii tehnici dublați de ardoare.

e spune că în fotbal jucătorii au făcut întotdeauna istoria. 
Dar, se mai spune că. in ultima vreme, fotbaliștii noștri șco
lari au prea puțin timp de joacă. Afirmația este perfect jus

tificată. Și totuși, legile tainice ale fotbalului aduc în prim plan 
jucători de farmec, din năstrușnica familie a lui Dumitriu II și 
Dobrin. Duminică după amiază, pe Ghencea, l-am regăsit cu emo
ție pe Dumitriu II în spectaculosul gol al lui Răducanu. Tn același 
timp, Ia Craiova, Bălăci amintea tot mai mult de Dobrin.

Se pare că legile tainice ale balonului rotund ascultă mereu po
vestea folclorului nostru fotbalistic.

■ Steaua, o întreagă echipă 
probabil 
ce bine

că încă din seara 
ar fi ! — echipa

Am amintit de Bi 
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C: ------
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(Urmare din pag. 1)

totul diferit la aceste obligații de 
participante la cea mai înaltă pro
bă a fotbalului românesc. Unele 
cifre vorbesc elocvent : primele 
cinci echipe ale actualului clasa
ment au marcat 17 goluri, ultime
le cinci numai unul ! Sigur că 
ținem cont tocmai de situația ex
primată de clasament, de împre
jurarea că ocupantele locurilor din 
coadă au evoluat în procentaj mai 
mare în deplasare, totuși, această 
diferență de randament e greu ac
ceptabilă ! Dar, trecînd și peste 
cifrele etapei, să consemnăm une
le „prăbușiri" — mai cu seamă în 
finalul de partidă — situații inad
misibile pentru un start de primă
vară, deci atunci cînd se presupu
ne că „rezervoarele" sînt pline în 
urma intensei perioade pregăti
toare. E cazul unor formații ca 
A.S.A. Tg. Mureș, debordată de 
acțiunile lui Steaua, de F.C. Con
stanța, care a terminat cu greu
tate lntîlnirea de la Pitești, de 
„U“ Cluj-Napoca, surclasată și ea 
în întrecerea de pe stadionul 
„Central" din Craiova, de F.C.M. 
Reșița chiar, care a trecut prin 
unele emoții, în privința egalității 
finale, pe „ultimele lungimi", deși | 
avusese o situație atît de favora
bilă în minutul 70. Iată constatări 
care contrazic suitele de declara
ții, de promisiuni privind seriozi
tatea și intensitatea pregătirii de 
iarnă. Așteptăm cu multă curiozi
tate următoarea etapă spre a ne 
da seama dacă e vorba de con
juncturi de meci sau de o reală 
și, deci, cu atît mai îngrijorătoa
re estare de lucruri. După cum 
am* dori ca unele constatări pri
vind echipele de care aminteam 
mai sus, cu autoare ale unor fiha- 
luri de meci convingătoare, și aici 
vom adăuga și pe Dinamo, reali
zatoarea unei răsturnări de scor 
cu care nu prea te întîlnești în

campionatul nostru și încă din 
partea formației în deplasare.

Tn ‘fine o problemă pusă doar 
de un singur caz din întreaga eta
pă inaugurală reamintește obli
gația Colegiului central al arbi
trilor de a judeca atent greutatea 
unei partide, perspectivele sale. 
Nu era un lucru foarte dificil de 
constatat acela că întîlnirea Steaua 
— A.S.A. Tg. Mureș reprezintă, 
alături de meciul F.C.M. Reșița — 
Dinamo, unul dintre 
portante ale etapei, 
nimerită delegarea 
„cavalerii fluierului" 
ță și autoritate. Nu 
serviciu prin fixarea 
încă din faza afirmării 
pentru modul său mai puțin ener
gic de a conduce o partidă, așa 
cum este Ion Cîmpeanu (Cluj-Na- 
poca). Asta, în vreme ce arbitri ca 
N. Cursaru, N. Rainea, V. Topan.M. 
Rotaru, etc. conduceau întîlniri 
mai puțin importante, erau dele
gați la tușe sau... nu arbitrau în 
această etapă. E o chestiune care 
a mai produs și altă dată necazuri 
și stăruim asupra sa tocmai pen
tru că a revenit în actualitate 
după cele petrecute duminică pe 
stadionul Steaua.

duelurile im- 
Așa că era 
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cu experien- 
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„CUPA » MARTIE", este 
dedicată, anul acesta, a- 

de deputați. întrecerile, care
TENIS 
legerilor 
au început duminică seara, se desfășoa
ră in sălile Steaua (fete) șl „23 August" 
(băieți). Participă concurente și concu- 
renți din București, Baia Mare și Galați. 
Citeva rezultate din preliminarii: Floren
tina Duhovnicii (Steaua) — Mihaelo Dră- 
ghici (T.C.B.) 6-1, 6-7, 6-1 s Sanda
Proca (Dunărea Galați) — Mirela Pîsla- 
ru (Tot înainte) 6—1, 6—1 ; luliana Cristi- 
că (Steaua) — Rodica lonescu (T.C.B.) 
6-1, 6-1 ; Nina Boldinog (C.S.U.) -
Mihaela lonescu (Steaua) 3—6, 7—5, 7—6. 
întrecerile continuă.

PRONOEXPRES

AZI ESTE ULTIMA ZI PEN
TRU PROCURAREA BILETELOR 
LA TRAGEREA EXTRAORDINA
RA PRONOEXPRES A MĂRȚI
ȘORULUI DIN 5 MARTIE 1975.

Se acordă i autoturisme „Dacia 
1300", „Moskvici 408/412", „Skoda 
S 100“, excursii în Ungaria^ Ceho
slovacia, Anglia ți Franța, cîști- 
guri în bani.

Tragerea va avea Ioc la. Bucu
rești, mîine 5 martie 1975 în sala 
Clubului Finanțe-Bănci din str. 
Doamnei nr. -2, cu începere de 
la ora 18. în continuare, va rula 
un film artistic (intrarea gratuită).

Odată cu biletele la tragerea 
extraordinară Pronoexpres a Măr
țișorului puteți procura și bilete

pentru tragerea extraordinară 
Loto a Mărțișorului din 7 martie 
1975.

C1ȘTIGURILE 
TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 26 FEBRUARIE 1975

Extragerea I: cat. 1: 1 variantă 50% 
a 50.000 lei ; cat. 2 : 5 variante 10% a 
13.175 lei ; cat. 3 : 14,10 a 4186 lei ; 
cat. 4 : 74 a 798 lei ; cat. 5 : 135 a 437 
lei ; cat. 6 : 4.554,45 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 707.533 lei.
Extragerea a n-a : cat. A : 1 va

riantă 10% a 50.000 lei ; cat. B : 15,70 
a 3.771 lei ; cat. C : 58,25 a 1.016 lei : 
eat. D : 2.254,65 a 60 lei ; cat. E : 
155,50 a 200 lei; cat. F. 3.026,95 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 745.009 lei.
Cîștigurile de 50.000 lei au revenit 

lui TUDORACHE IULIANA din Bucu
rești și MARIAN IONEL din Galați.

Dinamo — C.F.R. Cluj-Napoca 1 
N. CURSARU, ajutat la linie de 
V. Gligorescu (ambii din Ploiești) 
și S. Drăgulici (Drobeta Tr. Seve
rin) ;

Olimpia Satu Mare — F. C. Ar
geș : C. DINULESCU, ajutat de 
C. Manușaride și I. Urdea (toți 
din București) ;

Sportul studențesc — Politehnica 
Iași : O. ANDERCO (Satu Mare), 
ajutat de V. Iacob (Oradea) și 
C. Szilaghi (Baia Mare) ;

F. C. Galați — Steagul roșu : C. 
NICULESCU, ajutat de N. Petri- 
ceanu și D. Ghețu (toți din Bucu
rești) ;

U.T.A. — F.C.M. Reșița, MAX. 
POPESCU, ajutat de Â. Munich 
și V. Toma (toți din București)^ 

,,U“ Cluj-Napoca — Steaua : C. 
GHIȚĂ (Brasov), ajutat de I. Chi- 
libar (Pitești) și M. Moraru (Plo
iești) ;

F. C. Constanța — Politehnica 
Timisoara : R. STÎNCAN, ajutat 
de M. Hanganu și Gh. Vasilescu 
I (toți din București) ;

Chimia Rm. Vîlcea •
TOPAN, ajutat de A. 
din Cluj-Napoca) și 
(Sibiu) ;

A.S.A. Tg. Mureș — 
iova : GH. LIMONA, 
F. < 
București).

— Jiul : V.
Pop (ambii
T. Andrei

Unîv. Cra-
___  _____ , ajutat de

Coloși și M. Buzea (toți din



ECHIPA DE HOCHEI
A RĂMAS DATOARE..
• Ultimele verificări, la sfîrșitul săptămînii

Poate că nici una din cele 15 
ediții de pînă acum ale „Cupei fe
derației" la hochei n-au fost ono
rate de prezențe prestigioase ale 
unor echipe de peste hotare ca 
cea a XVI-a, recent încheiată pe 
patinoarul „23 August» din Capi
tală. Anul acesta participarea pri
mei selecționate a Elveției, a re
prezentativelor de tineret și se
cundă ale Cehoslovaciei și, res
pectiv Poloniei, precum și a re
dutabilei formații S.K.A Sverd
lovsk (pentru a treia oară oaspete) 
au constituit o excelentă propagan
dă făcută hocheiului șl, în ace
lași timp, o foarte bună posibili
tate de reală verificare a poten
țialului general al lotului nostru, 
înaintea apropiatului examen pe 
care-1 reprezintă grupa B a cam
pionatului mondial de la Sapporo 
(14—23 martie).

în această companie, hocheiștii 
români au avut o comportare fluc
tuantă. Au început remarcabil, 
prin victorii obținute cu brio (4—0 
cu Polonia B și 3—2 cu Cehoslova
cia — tineret), pentru a încheia 
întrecerea slab (5—6 cu Elveția și

CONTINUĂ CM.
DE HOCHEI (grupa C)

SOFIEI, 3 (Agerpres). — Pe pa
tinoarul „Drujba" din Sofia au 
continuat întrecerile campionatului 
mondial de hochei pe gheață (gru
pa C). Echipa Franței a surclasat 
cu 15—0 (4—0, 6—0, 5—0) forma
ția Belgiei, iar selecționatele Nor
vegiei și Danemarcei au terminat 
la egalitate : 5—5 (1—1, 2—1, 2—3). 
în primul joc susținut, echipa Bul
gariei a întrecut cu 4—1 (3—1,
1—0, 0—0) formația Austriei.

în clasament conduce echipa 
Franței cu 4 p. urmată de Nor
vegia 3 p (din 2 jocuri). Ungaria, 
Bulgaria — cîte 2 p. Danemarca — 
1 p (un meci disputat). Austria și 
Belgia — Op (din 2 jocuri).

VfltHBALIȘTII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTOR!

ÎN OJPHE EUROPENE
Au luat sfîrșit întrecerile tur

neelor finale ale Cupelor europe
ne masculine de volei. „Cupa cam
pionilor europeni" a fost cîștigată 
pentru a treia oară consecutiv de 
formația Ț.S.K.A. Moscova. în ul
tima zi a turneului, desfășurat în 
localitatea olandeză Amstelveen, 
voleibaliștii sovietici au învins cu 
3—0 echipa cehoslovacă Zetor 
Brno. în celălalt joc. S. C. Leip
zig a dispus cu 3—1 de echipa Sla
via Sofia.

Faza finală a „Cupei Cupelor" 
s-a disputat la Ankara și s-a în
cheiat cu victoria cîștigătoarei din 
ediția precedentă, echipa sovietică 
Radiotehnik Riga. Rezultate înre
gistrate în ultimele partide : Ra
diotehnik Riga — Aero Odolena 
Vodă (Cehoslovacia) 3—0 ; Levski 
Spartak Sofia — Ujpesti Dozsa 
3-0.

Lucru rar văzut pe terenurile de tenis : in recentul turneu „indoor" 
de la Ridgefield (S.U.A.), s-au întrecut un jucător cu o jucătoare, respec
tiv tenismanul român Ion Țiriac și tinăra studentă americană, în vîrstă 
de 19 ani, Abigail Maynard. Ea s-a prevalat de o clauză a regulamentului 
de tenis al statului Connecticut, care permite femeilor să participe alături 
de bărbați în competițiile oficiale. Rezultatul a fost, totuși, puțin dezamă

gitor pentru suporterii idealului de egalitate sportivă intre sexe : 6—0, 
6—0 pentru Tiriac...

Iată-i pe cei doi — învingător și învinsă — părăsind terenul de joc.

3—9 cu S.K.A. Sverdlovsk), ceea 
ce i-a adus locul trei în clasamen
tul competiției. Poate că nu atît 
locul din clasament și înfrîngerile 
suferite să fi provocat justificata 
nemulțumire a publicului și mai 
ales a specialiștilor, cit comporta
rea generală din ultimele partide, 
cînd selecționabilii au manifestat 
o acută apatie (să fi fost oare 
teama unei eventuale accidentări 
în preajma plecării în Japonia cau
za acestei apatii ?), multă neaten
ție și superficialitate în defensivă, 
lipsă de concentrare în fazele de 
atac, ratîndu-se nenumărate oca
zii favorabile. De asemenea, este 
de notat, ca o serioasă carență în 
jocul echipei, abaterea nemotivată 
de la disciplina tactică, de la sar
cinile individuale ale fiecărui ju
cător pe gheață. Aceasta este cu 
atît mai supărătoare, cu cît ea 
a apărut brusc în ultimele două 
întîlniri, contribuind în mare mă
sură la conturarea rezultatelor fi
nale, defavorabile reprezentativei 
noastre. Legat de aceasta, trebuie 
să constatăm că greșeli decisive 
au comis tocmai jucătorii .mai ex
perimentali (Varga, Ioniță, Fi. 
Sgîncă, Gh. Huțanu ș.a.). Semnifi
cativ este fantul că prima linie 
(Varga, Sgîncă, Pană, Huțanu, Ban- 
daș) a primit șase din cele nouă 
goluri ale echipei noastre, în me
ciul cu S.K.A. Sverdlovsk !

Timpul rămas pînă Ia plecarea 
în Japonia (11 martie) este prea 
scurt pentru a se mai opera mo
dificări structurale. Totuși, în 
această perioadă credem că mal 
pot fi retușate unele amănunte 
decisive, cum ar fi îmbunătățirea 
paselor, creșterea gradului de si
guranță în apărare, jocul portaru
lui etc. Trebuie acordată o aten
ție deosebită ieșirii mai rapide 
din zona de apărare, evitarea pa
selor scurte din zona porții pro
prii, care au contribuit la primi
rea cîtorva goluri.

Ultimele verificări ale echipei 
României vor avea loc vineri și 
sîmbătă. în Capitală, parteneră de 
întrecere fiind formația cehoslova
că Strojarny Martin.

în timp ce se desfășoară C. M 
grupa B și C.E. de juniori grupa 
B, în Caoitală va avea loc „Cupa 
primăverii" (de la 13 martie), la 
care au fost invitate echipele Stea
ua, Dinamo, Dunărea Galați, S.C. 
M. Ciuc, Tractorul Brașov, Uni
rea Sf. Gheorghe etc.

ÎN TURNEUL CELOR 5

TREI ECHIPE SPERĂ
Aflat în fața ultimei etape, Tur

neul celor 5 națiuni — competiție 
care domină actualitatea rugbys- 
tică a sezonului internațional — 
a programat sîmbătă două partide- 
cheie, care au triat decisiv valo
rile, deoarece s-au aflat față în 
față toate formațiile pretendente 
la victoria finală. Singurul care 
nu a jucat — XV-le Angliei, anul 
acesta însă în afara oricăror pre
tenții.

La Dublin, Franța (care a ter
minat meciurile) își juca ultima 
carte. Evoluînd însă complet ne
inspirat, cu multe slăbiciuni și 
inexactități în apărare și atac, a- 
ceiași jucători care ne încîntaseră 
cu numai o lună înainte, în partida 
de la Londra, și-au anulat orice

PREGĂTIRILE SPORTIVILOR UNGURI
PENTRU

Sportivii din loturile olimpice 
ale Ungariei se află în prezent în 
ultima etapă a pregătirilor 
în vederea Olimpiadei de vară de 
la Montreal. Faza preparativelor 
pentru marele eveniment sportiv 
din Canada ar fi putut fi mal’ 
avansată, dacă ele ar fi început 
— așa cum se prevăzuse inițial — 
imediat după J.O. de la Miinchen. 
Dar acest lucru nu a fost posibil, 
deoarece în sportul maghiar au 
avut loc unele schimbări organi
zatorice, care au făcut Inevitabilă 
întîrzier.ea de care aminteam.

După ce au fost elaborate pla
nurile de acțiune pentru toate 
disciplinele în care Ungaria va fi 
reprezentată la Olimpiadă, s-a tre
cut la o intensă activitate, depusă 
atît de federațiile de specialitate, 
cît și de cluburi și asociațiile 
sportive. In prima fază a pregă
tirilor, în loturile reprezentative 
au fost incluși 665 de sportivi, din 
care, în prezent, au rămas 605, 
dar și numărul acestora va fi 
simțitor redus, în funcție de 
forma, pregătirea și șansele fie
cărui candidat olimpic.

Anul 1974 a fost considerat, în 
cercurile specialiștilor, drept fruc
tuos în privința succeselor dobîn- 
dite. La campionatele mondiale 
și europene ale sporturilor olim- 
o'ice, concurenții maghiari au ob
ținut anul trecut 8 medali de 
aur, 7 de argint și 11 de bronz, 
totalizînd 217 puncte care situează 
Ungaria pe locul 5 într-un clasa
ment neoficial pe națiuni. Așadar, 
s-a obținut doar cu 11 puncte mai 
puțin decît la Olimpiada miinche- 
neză, ceea ce constituie, evident, 
un rezultat bun. La Montreal, 
acest total de puncte poate fi, fi
rește, depășit, avînd în vedere 
faptul că la acea dată sportivii 
maghiari vor fi în forma maximă.

Ce așteptăm de la șportivii 
noștri în i975 ? O reeditare a suc
ceselor obținute cu un an în 
urmă, ba mai mult : îmbunătă
țirea rezultatelor la unele ramuri 
sportive rămase în urmă. Dintre 
disciplinele cu tradiție în spor
tul maghiar, ne bizuim pe cîteva

NAȚIUNI, LA RUGBY 

CÎȘTIGAREA TROFEULUI 
șansă, pierzînd fără drept de aoel 
(25—6) în fața unui XV irlandez 
deosebit de eficace, care, astfel, a 
rămas în cursa pentru titlul de 
cea mai bună echipă a competi
ției. în ciuda prezenței în forma
ție a lui Astre, Gourdon, Skrela, 
Rives, Claude Spanghero ș.a., 
credem, în continuare, că echipa 
Franței se află în fața unei „cri
ze de generație". Realizarea, așa
dar, a 5O»/o din punctele posibile, 
pare a fi o performanță maxȘimă 
pentru posibilitățile ei actuale.

Alături de XV-le Irlandei, 
care ne-a făcut o atît de bună 
impresie sub conducerea unui ju
cător de excepție, ca McBride, în 
cursa pentru primul loc au rămas 
și formațiile Tării Galilor și Sco
ției. care s-au întîlnit sîmbătă la 
Edinburgh. Au învins gazdele cu 
12—10, dînd impresia că au cea 
mai solidă înaintare a turneului, 
în timp ce galezii vădesc resurse, 
îndeosebi pe linia lor de treisfer- 
țuri, excelent condusă de mijlo
cașul Edwards.

Hotărîtoare, deci, pentru desem
narea cîștigătoarei Turneului, par
tidele ultimei etape (15 martie) : 
Tara Galilor — Irlanda (la Car
diff), îndeosebi, și Anglia — Scotia 
(la Londra). Pentru a cîștiga com
petiția, scoțienii au neapărat ne
voie de victorie și... de un meci 
nul la Cardiff, în caz contrar, 
succesul urmînd a surîde uneia 
dintre celelalte două concurente.
Iată și clasamentul la zi

1. T- Galilor 3 2 0 1 55—26 4
2. Irlanda 3 2 0 1 50—35 4
3. Scoția 3 2 0 1 41—33 4
4. Franța 4 2 0 2 53—79 4
J. Anglia 3 0 0 3 33—59 0

ANNEMARIE PROLL-MOSER
SE RETRAGE!

Aflată la Vancouver, celebra 
schiem-' austriacă Annemarie 
Prbll-Moser a făcut o declarație 
surprinzătoare, anunțînd că se va 
retrage la sfîrșitul acestui sezon. 
De cinci ori laureată a „Cupei 
mondiale", dar fără a deține me
dalia olimpică de aur în palmares, 
ea era așteptată să ia startul la 
viitoarele J.O. de iarnă ’76 la 
Innsbruck.

OLIMPIADĂ

ANDRĂS hargitay

medalii la scrimă, deși, în pre
zent, în proba de sabie — care 
în trecut ne-a adus atîtea satis
facții — sînt foarte slabe perspec
tive. Și la caiac-canoe sperăm să 
obținem două medalii de aur, iar 
gimnastica, sport care de decenii 
a rămas în anonimat, este acum 
pe punctul de a renaște : Zoltăn 
Magyar poate cuceri o medalie ! 
Poloul și înotul, sporturi cu foarte 
vechi state de servicii la noi, ne 
pot aduce unele satisfacții. Polo- 
iștii țintesc medalia de aur. la 
fel cu unii înotători ca Andrăs 
Hargitay, sau alții încă foarte ti
neri (Zoltăn Verraszto, Robert 
Rudolf, Csaba Toth). Mai sînt și 
alte discipline în care ne punem 
speranțe. La box, de pildă, unde 
Gedo și. colegii să'i au șanse să 
urce pe podium ; și chiar la pen
tatlon modern, unde vom prezenta 
o echipă foarte tînără. Din păcate, 
în disciplinele pe echipe situația 
nu este prea strălucită. în afară 
de fotbal și handbal feminin, la 
celelalte jocuri se pare că nu vom 
fi prezenți la Montreal.

Privim cu optimism marile în
treceri de anul viitor, de la Mont
real, în speranța de a reedita suc
cesele de la Miinchen. Sîntem 
conștienți că de data aceasta în
trecerile vor fi mai dificile, pen
tru că an de an nivelul interna
țional este în continuă creștere și 
de aceea trebuie să ne pregătim 
cît mai bine, cu deplină răspun
dere.

B£LA SZABO 
redactor-șef al ziarului 

„Nepsport" — Budapesta

*

MlINE SE REIAU
Meciurile din cadrul cupelor 

europene rezervate echipelor de 
club se vor relua, miercuri seara, 
cu desfășurarea partidelor-tur din 
sferturile de finală, urmînd ca re
turul să aibă loc la 19 martie.

Din cele 12 meciuri programate 
în cele trei competiții, cîteva se 
anunță pasionante. în C.C.E., de 
pildă, Bayern Miinchen, care 
trece printr-o acută criză de 
formă, va întîlni pe Ararat Ere
van. în aceeași competiție, Atvi- 
daberg F.F. a acceptat oferta clu
bului C. F. Barcelona de a juca 
și meciul retur tot pe teren ca
talan. în Cupa cupelor, întîlnirea 
dintre fruntașele fotbalului olan
dez și portughez (P.S.V. Eindho
ven — Benfica) suscită un mare 
interes. La fel, ca și în Cupa 
U.E.F.A., un alt „cap de afiș" : 
Juventus Torino — Hamburger 
S. V.

CAMPIONATE
R. D. GERMANA (etapa a 15-a) ! 

Wismut Aue — Chemie Halle 2—0 ; 
F. C. Magdeburg — Sachsenring 
Zwickau 2—1 ; F. C. Karl Zeiss Je
na — Dynamo Berlin 3—2; F. C. Karl- 
Marx Stadt — Dynamo Dresda 3—2. 
Clasament : 1. F. C. Magdeburg — 
24 p ; 2. Carl Zeiss Jena — 24 p ; 3. 
Stahl Riesa — 17 p.

OLANDA (etapa a 23-a) : J5.S.V. 
Eindhoven — N.A.C. Breda 1—0 ; 
Twente Enschede — M.V.V. Maastricht 
2—2 ; Feyenoord Rotterdam — Graaf- 
schap 2—0 ; Roda Kerkrade — Ajax 
Amsterdam 0—1. Clasament : 1.
P.S.V. — 37 p; 2. Feyenoord — 36 p; 
3. Ajax — 35 p .

IUGOSLAVIA (etapa a 18-a) : Haj- 
duk Split — Vojvodina Novi Sad 1—4; 
Dynamo Zagreb — O.F.K. Belgrad

SUCCESE ALE 
SPORTIVILOR ROMÂNI 

PESTE HOTARE
• LUPTĂTORUL CONSTANTIN
ALEXANDRU, VICTORIOS IN 
U.R.S.S. • CONSTANTIN ȘTIRBU. 
PE PRIMUL LOC LA TURNEUL DE 

JUDO DE LA SOFIA

La Kiev s-au desfășurat Vinerii 
sîmbătă și duminică, întrecerile 
marelui turneu internațional de 
lupte greco-romane „Memorialul 
Ivan Podubnîi". Competiția, cum 
era de așteptat, a fost extrem de 
dificilă deoarece la ea au parti
cipat unii dintre cei mai buni 
luptători din lume, iar organiza
torii au înscris la fiecare catego
rie de .greutate cîte 4—6 sportivi. 
Cu toate acestea Constantin A- 
lexandru a reușit să iasă victorios 
la categoria 48 kg. Un alt 
luptător român, Victor Dolipschi 
s-a clasat pe locul III Ia cate
goria + 100 kg.

Sîmbătă și duminică a avut loc 
la Sofia turneul internațional de 
judo „Cupa Eliberării", la care au 
concurat sportivi din opt țări. 
Un succes de prestigiu a repurtat 
Constantin Știrbu, care a reușit 
să iasă învingător la categoria se
migrea, întrecînd, printre alții, si 
pe campionul european H. Schultz 
(R.D.G.). Meritoriu a luptat și 
Ștefan Pop, clasat în final pe lo
cul III la categoria ușoară.

PE SCURT
CICLISM # Circuitul „Het Volk“,’ 

disputat în apropiere de Gand a re
venit belgianului F. Bruyere (198 km 
în 4h34). Pe locul 2 — Patrick Ser- 
cu. Al șaselea — Eddy Merckx.

HANDBAL Turneul de la Co
penhaga (m) a fost cîștigat de e- 
chipa Iugoslaviei, care a întrecut la 
golaveraj formația Cehoslovaciei — 
ambele cu 2 p. în ultima zi : Dane
marca — Iugoslavia 17—1G. Cehoslo
vacia — R.F.G. 17—12 M Meci retur 
pentru semifinalele C.C.E. (f) : Va- 
sas Budapesta — Lokomotiv Zagreb 
14—11. S-au calificat iugoslavele. în
vingătoare cu 16—11 în primul joc.'

SCHI NORDIC R Concursul de la 
Lahti : 50 km — Odd var Braa (Nor
vegia) 2h25:53,4 : 10 km (f) — Ga
lina Kulakova (U.R.S.S.) 32:48,1.

ȘAH ir în turneul de la Tallin# 
după 10 runde : Keres 7,/?. Olafsson. 
Spasski $i Bronstein — 6V2» Hort G. 
(A Campionatul Iugoslaviei (12 run
de) : Matanovici 8. Velimirovici 7V2 
(1). Matulovici și Barle — 7*/a.

TENIS « Finala zonei asiatice a 
..Cupei Davis'1, la Auckland : Aus
tralia — Noua Zeelandă 4—0. Rose- 
wall l-a învins pe Fairlie cu 6—1,' 
9—11, 7—5, 9—7, iar partida dintre
Masters și Parun (6—8, 5—7) a ră
mas neterminată • Finala de sim
plu la Ridgefield : Taylor — Mayer 
7—5, 5—7, 7—6. Connors l-a învins
cu 6—3, 7—6 pe Gerulaitis, în meci 
demonstrativ • Circuitul WCT, fina
lă la San Antoriio : Stockton — 
Smith 7—5, 2—6. 7—6 ; în grupa ,.ro
șie" conduce Alexander cu 270 p, 
urmat de Riessen 260, Smith 250, 
Stockton 240 • La Rotterdam : Ashe 
— Okker 3—6, 6—2, 6—4 : clasamen
tul (gr. verde) : Ashe 450, Borg 400, 
Okker 270.
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CUPELE EUROPENE
Rămîne de văzut felul în oare 

se vor comporta formațiile din 
țările în care activitatea compe- 
tițională a fost în pauză de 
iarnă (U.R.S.S., Suedia, Ungaria, 
Cehoslovacia și Iugoslavia).

Programul meciurilor
C.E.E. : Leeds United — S. C. 

■Anderlecht ; Ruch Chorzow —■ 
St. Etienne ; C. F. Barcelona —■ 
Atvidaberg F. F. ; Bayern Miin- 
chen — Ararat Erevan.

Cupa cupelor : Real Madrid —■ 
Steaua roșie Belgrad ; P.S.V. 
Eindhoven — Benfica Lisabona ? 
Bursaspor —■ Dinamo Kiev.

Cupa U.E.F.A. : Velez Mostar 
—Twente Enschede ; Juventus 
Torino — Hamburger S.V. ; F. C. 
Koln — F.C. Amsterdam ; Banik 
Ostrava — Borussia Monchenglad- 

bacli.

1—0 ; Sarajevo — Steaua Roșie Bel
grad 0—0 ; Partizan Belgrad — 
Zelezniciar 4—1. Clasament : 1. Haj- 
duk — 25 p : 2. Vojvodina — 23 p î 
3. Steaua Roșie Belgrad — 23 p.

SPANIA (etapa a 22-a) : Real Ma-. 
drid — Las Palmas 4—1 ; Zaragoza —* 
Atletico Madrid 3—1 ; Murcia — Es- 
panol Barcelona 0—0; C.F. Barcelona — 
Hercules 0—0. Clasament : 1. Real 
Madrid - 34 p ; 2. Zaragoza — 27 p; 
3. Espanol — 25 p.

ANGLIA. Finala Cupei ligii : Ash
ton Villa — Norwich City 1—0. A‘ 
înscris Graydon (min. 80). Ambele 
echipe' sînt din liga a 2-a !.

MECIURI amicale : Grasshoperî 
Zurich — Polonia 0—2 (a marcat: Dey- 
na 2) ; Japonia — Suedia 0—1 (a 
înscris : Math Werner, min. 68).

Redac|U administrația s București, str. V. Conta nr. 16 ; tel. centrala 11.10.05 ; secția coresp. 11.51.09 ; Intel urban 72 șl 286 î telex ; 11180 sport r. Tiparul L P. „Informația" București 10 36S


