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EMOTIONANTA ÎNTÎLNIRE | 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU I 

CU OAMENII MUNCII DIN CAPITALA !

Campionatele republicane de schi

DANIELA MUNTEANU (A. S. A.)' 

Șl DAN CRISTEA (Dinamo) 

ÎNVINGĂTORI LA COBORÎRE

V O nouă și entuzias tă exprimare a simțâmintelor de fierbinte I
dragoste, de profundă prețuire și recunoștință pe care poporul I
nostru le nutrește față de secretarul general al partidului,

candidatul intregii națiuni in marele sfat al țării
I 
I
I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
munist Român, președintele 
publicii 
ședințele 
cialistc, 
amiază, 
cadrul unei 
lare cetățenești, 
Capitală, în pragul alegerilor de 
la 9 martie, eveniment de seamă 
în. viața 
liste.

Această 
încununat 
cetățenești desfășurate pe tot cu
prinsul patriei, întreaga campanie 
electorală de pînă acum.

Pe deplin conștient că marile 
izbînzi în construirea noii 
duiri, 
sînt 
sub 
nist, 
mul 
lui, 
în i 
măvară împlinirea a 
nii de la victoria 
6 martie 1945, cînd a fost instau
rat primul guvern democratic 
din istoria

...Piața
Imensa 

mosferă 
reascâ, 
tism 
colore împodobesc edificiile Co
micului Central al Partidului și 
Palatului Republicii, 
drează portretul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, care și-a 
închinat, cu devotament și nețăr
murită dăruire 
puterea de 
partidului,

In Piața

Co- 
Re-

Socialiste România, pre- 
Frontului Unității 

întîlnit, joi după- 
oamenii muncii în 
mari adunări popu- 

organizată în

So-
care 
hăr-

s-a 
cu

națiunii noastre socia-

vibrantă manifestare a 
entuziastele adunări

orîn- 
de care se bucură astăzi, 

rodul luptei eroice purtate 
conducerea partidului comu- 

, călăuza sa încercată pe dru- 
socialismului și comunismu- 

poporul nostru a omagiat, tot 
această după-amiază de pri- 

trei dece- 
repurtată la

guvern
României.
Republicii.
piață trăiește o at- 
entuziastă, 

de înălțător 
Flamuri roșii și

sărbăto- 
patrio- 

tri-

Ele înca- 
tovarășului

comunistă, toată 
muncă, întreaga viața, 
patriei, poporului. 
Republicii s-au adunat

pește 200 000 de cetățeni. Sînt 
muncitori și intelectuali, militari 
și studenți, sînt reprezen
tanții oamenilor muncii 
își aduc, cu abnegație și
nicie, contribuția la progresul și 
prosperitatea neîntreruptă a na
țiunii noastre socialiste. Ei poartă 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, steaguri roșii și trico
lore, lozinci care exprimă gându
rile, sentimentele pe care le îm
părtășește, în aceste clipe deose
bite, țara : ~ —
munist “ 
eretarul 
Nicolae 
poporul
tații socialiste multilateral dezvol
tate", „Vom vota cu hotărîre pen
tru a țării înflorire", „Trăiască 
prietenia, colaborarea frățească și 
unitatea tuturor țărilor socia
liste". „Trăiască unitatea mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor 
socialiste, democratice și antiim- 
perialiste", „Trăiască lupta unită 
a popoarelor pentru pace 
laborare, pentru o Iunie 
dreaptă și mai bună".

Este ora 15,00. Mulțimea 
în piață întîmpină cu multă căl
dură, cu urale și ovații, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu Ia ieșirea 
sa în balconul sediului partidului.

Sînt prezenți, 
flețită adunare, 
sărbătoare, 
Mănescu, 
Ceaușescu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, 
Gheorghe 
Gheorghe 
Răutu,

.Trăiască Partidul Co- 
Român în frunte cu se- 

său general, tovarășul 
Ceaușescu", „Trăiască 

român, făuritorul socie-

și co- 
mai

aflată

la această insu
la această mare 

tovarășul 
tovarășa 

tovarășii Emil Bobu,

Manea 
Elena

SEZONUL INTERNATIONAL>

DE FOTBAL BATE LA USA!

e apropie cu pași repezi ceea 
ce știam, de astă toamnă, 
că va aștepta fotbalul nos
tru in primăvara anului 

1975 : un sezon extrăm de încărcat,
cu mari răspunderi în campionatul 
Europei și în preliminariile Jocu
rilor Olimpice, în compania unor 
adversari de mare forță și clasă 
fotbalistică, cum sînt echipele Spa
niei, Scoției și Danemarcei.

A trecut o vacanță activă de iar
nă rezervată pregătirii echipelor 
de club iar peste citeva zile, marți, 
la Rm. Vilcea, va fi prima verifi
care a lotului reprezentativ de 
fotbal.

Este aproape de prisos să insis
tăm asupra marelui interes pe care 
apropiatele confruntări internațio
nale — amicale și oficiale — ale 
echipei României il produc in rin- 
durile a sute și sute de mii de iu-

Gheorghe 
Pană, Ion 
Rădulescu, 

Iosif Uglar, Ilie

Oprea, 
Pățan, 
Leonte 
V erdeț,

Ștefan Voitec,
Mihai Daiea, Mihai Gere, 
lae Giosan, 
Patil ineț, 
militanți 
dului și 
din țara 
membri 
P.C.R.,

Ștefan Andrei, 
Nico- 

Ion Ioniță, Vasile 
loan Ursu, precum și 
din ilegalitate ai parti
al mișcării muncitorești 
noastră, membri 
supleanți ai C.C. 

membri ai Consiliului 
Stat și ai guvernului, membri ai 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, condu
cători de instituții centrale și or
ganizații obștești, 
ale vieții, noastre 
culturale.

Vii și îndelungate 
nă minute în șir pentru partid și 
secretarul său 
scandează cu 
„CEAUȘESCU 
„CEAUȘESCU ȘI 
„CEAUSESCU, DEPUTAT IN AL 
TARII MARE SFAT", „STIMA 
NOASTRĂ ȘI MÎNDRIA — 
CEAUȘESCU — ROMANIA". 
Populația Capitalei dă glas sim- 
țămintelor de fierbinte dragoste, 
de profundă prețuire și recu
noștință pe care poporul nostru 
le ' nutrește față de secretarul 
general al partidului, de a că
rui neobosită activitate sînt indi
solubil legate istoricele realizări 
dobîndite în construcția socia
listă, în dezvoltarea rapidă și 
multilaterală a patriei. Bucureș- 
tenii își exprimă, totodată, bucu
ria, nețărmurita mîndrie, că pri
mul cetățean al țării, învestit de 
partid și popor cu cele mai înalte 
funcții de conducere și răspun
dere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este candidatul lor

I
I

Și 
al 
de I

I
personalități 
științifice și

aplauze răsu-

general. Se 
înflăcărare

— P.C.R.",
POPORUL",

(Continuare în pag. a 4-a)
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CAPACITATEA
ai sportului din țara noas-bitori C. __  ___

tră. In fapt, afluența record de 
180 000 ‘ - 
partide 
testă o 
urmări 
loarea 
pentru 
calificare ale echipei României an
grenează orgoliul sportiv al fiecă
ruia dintre noi care dorește să 
vadă echipele naționale de fotbal 
jucînd bine și foarte bine, pe cit 
posibil învingătoare. In sport, in 
fotbal, învinge cine se pregătește 
foarte bine, cine reușește ca in 
momentul competițional să se pre
zinte cu ceea ce are mai valoros 
și mai bine pus la punct. Pină in 
prezent, după o singură etapă de 
campionat, indiciile in această di
recție sint minimale. Etapa a Il-a 
a returului, de miine, va aduce

de spectatori la cele nouă 
inaugurale ale returului a- 
preocupare vădită pentru a 
și constata, pas cu pas, va- 
și forma selecționabililor, 
că tentativele apropiate de

ceua în plus. Ceva mai concret aș
teptăm de la trialul ce va avea loc 
la Rm. Vilcea. Iată de ce acest 
trial va trebui să fie efectiv, con
cret, disputat în condițiile concu
renței pentru un loc în echipa na
țională care va întîlni Ia Istanbul, 
la 19 martie a.c., reprezentativa 
Turciei. Idei mai vechi despre a- 
semenea verificări, în sensul unui 
„joc școală", ar trebui eliminate 
pentru că, in conjunctura in care 
ne aflăm, după o pauză de circa 
două luni, ar fi bine să știm care 
jucători s-au pregătit cu răspun
dere, conștiinciozitate și au deci 
dreptul să îmbrace tricoul național. 
De aceea, sugerăm ca meciul de 
verificare de la Rm. Vilcea să nu 
fie o întîlnire intre lotul A și o 
echipă de tineret, Ci O CONFRUN
TARE ÎNTRE DOUĂ SELECȚIO
NATE A ȘI B, în care să vedem

PETROȘANI, 6 (prin telefon). 
Ediția 1975 a campionatelor re
publicane de: schi alpin a fost 
găzduită de baza didactică a 
I.E.F.S. din masivul Paring, care 
a oferit o surpriză extrem de 
plăcută tuturor concurenților, prin 
pîrtiile excelente, rapide, dificile, 
trasate de specialiștii de la ca
tedra de schi a I.E.F.S. Prima 
probă a fost coborîrea, care a 
beneficiat de două trasee foarte 
rapide, cu diferențe de nivel a- 
proape de limita maximă — ceea 
ce corespunde tendinței moderne. 
Pîrtia fetelor — Slima — cu
1 750 m lungime și o diferență 
de nivel de 575 m a oferit pri
lejul Danielei Munte" u de la 
A.S.A. Brașov să-și dovedească 
măestria.

La băieți, traseul a măsurat
2 200 m, cu o diferență de nivel 
de 700 m. Pîrtia, situată jumătate 
în plai alpin, a oferit competi
torilor o viteză constantă și nu-

Tocmai aceste, 
caracteristici i-au dat posibilita
tea specialistului în slalom Dan 
Cristea să cîștige proba. Este pri
mul său titlu la coborîre, iar 
principalul pretendent la întîie- 
tate, Ioan Bobiț, clasat pe locul 
secund, își datorează această po

meroase viraje.

*

ziție 
lirile 
ce a ......................
întîrziere din viraje. Un al trei
lea dinamovist, Nicolae Barbu, a 
completat trio-ul ce s-a urcat pe 
podium și care a dominat cu au
toritate restul concurenților. în 
mod surprinzător, schiorii de la 
A.S.A. Brașov 
zentă modestă 
primul dintre 
pe locul 5__

REZULTATE 
rîre fete : 1.
(A.S.A. 
țională 
Băncilă 
nodora 
1:08,826, 
(C'araimanul Bușteni) 
Angela Manole 
1:12,186, 6, Juja 
deal) 1:12,302. 
Cristea (Dinamo 
pion național — 
Bobiț (Dinamo) 
lae 
Gheorghe 
1:23,647, 5. 
(A.S.A.) 1 :23,702, 6. 
(Dinamo) 1:23,863.

intenției de a rezolva oco- 
cu un plus de viteză, ceea 

determinat ieșirea ... CU

au avut o pre- 
în această cursa, 

ei clăsîndu-se abia

TEHNICE : cobo-
Danieta Munteanufete :

Brașov) — campioană na-1 
— 1:08,355, 2. Georgeta
(Dinamo) 1:08,610, 3. Mi- 

Munteanu (C.S.U. Oradea) 
4. Iudith Tomori-Hendea 

1:09,858. 5.
(L.E.S. Predeal)

Raț (L.E.S. Pre- 
Băieți : 1.

Brașov) — cam- 
1:22,254, 2. Ioan 

1:23,280. 3. Nico- 
Barbu (Dinamo) 1:23,621, 4.

Vulpe (C.S.U. Brașov) 
Constantin Văideann 

loan. Cavași

5.

Dan

Mihai BARA

LA „CENTURA DE AUR"

IN ECHIPA CUBEI, 5 CAMPIONI MONDIALI

Federația de specialitate din 
Cuba a comunicat numele celor 
11 boxeri 
cea de a 
de aur“.
o echipă extrem de puternică, 
care cuprinde pe toți .cei cinci 
laureați ai campionatelor mon
diale de la Havana din anul tre- 

Jorgc Hernandez (semi- 
Douglas Rodriguez 

Emilio Coreea (semi- 
Rolando Garbey (mij-

care vor participa la 
IV-a ediție a „Centurii 
Antrenorii au alcătuit

cut i 
muscă), 
(muscă), 
mijlocie), —j v—j

locie mică) și Teofilo Stevenson 
(grea). Dar, în afara campioni
lor mondiali, formația Cubei mai 
cuprinde și alți sportivi de va-

loare, medaliați olimpici sau 
mondiali, care vor încerca, cu si
guranță, să 
rești 
baneze.
Martinez (cocoș), Mariano 
rez (pană), " ' — - • ■
ușoară),
Roberto
Alberto Carrillo (semigrea).

confirme la Bucu- 
renumele școlii de box cu- 

Iată numele lor: Jorge
Alva-

Luis Echaide (semi- 
lîuan Corrona (ușoară). 

Mantoya (mijlocie) și

GIMNAST» ROMÂNI'f
iN PREAJMA STARTULUI

IN SEZONUL
INTERNATIONAL

la lucru pe jucătorii cei mai va
loroși și mai în formă. O întîlnire 
in care să urmărim și pe unii jucă
tori uitați, dar bine notați dumini
ca trecută, printre care Ștefănescu, 
Dobrin, Oblemenco, sau mai puțin 
bine notați, ca Radu Nunweiller 
sau golgeterul campionatului, Du- 
du Georgescu, pentru că, din cei 
mai valoroși „22“ față în față, plus 
3—4 rezerve de fiecare parte, se 
va putea avea o imagine mai con
cretă asupra viitoarei echipe națio
nale. Așd cum apar in prezent, lo
tul A și un „11“ structurai pe acest 
lot, prezintă pe alocuri semne de 
formalism dacă avem în vedere slă-

Aurel NEAGU

in pag. 2-3)

Ca și în anii precedenți, acti
vitatea internațională a gimriaști- 
lor români va fi inaugura
tă de Campionatele internațional» 

ale Româ- 
start este foarte 

competiție

„Gheorghe Moceanu" 
nici, al căror 
aproape. Tradiționala 
de anvergură a gimnastici» noas
tre este programată pentru mij
locul lunii aprilie (11—13) și se 
scontează pe o participare selectă 
a reprezentanților federațiilor de 
specialitate din țările socialiste, 
într-adevăr, și-au anunțat deja 
prezența gimnaști și gimnaste din 
Uniunea Sovietică, Ungaria, Bul
garia, Cehoslovacia, Polonia, R. 1). 
Germană, Iugoslavia, precum și 
sportivi din Elveția și Canada. 
Deoarece nu toate federațiile au 
răspuns încă invitațiilor' ce le-au 
fost adresate, este posibil ca în 
zilele următoare să se confirme și 
alte participări.

Programate în preajma campio
natelor europene, internaționalele 
de gimnastică ale țării noastre 
stîrnesc, pe bună dreptate, un 
mare interes și sîntem siguri că 
ele vor cunoaște un succe^de^im.



In întreaga țară: AMPLE ACȚIUNI
SPORTIVE DEDICATE ALEGERILOR

FESTIVAL
CULTURAL-SPORTIV 

LA SĂVENI
La Săveni, aproape 400 de ti

neri și tinere din 9 localități ale 
județului Ialomița au participat la 
un reușit festival cultural-sportiv, 
organizat în cinstea celor două 
mari evenimente politice de pe a- 
genda primei decade a lunii mar
tie : aniversarea a 30 de ani de 
la instaurarea primului guvern re- 
voluționar-democratic și alegerile 
de la 9 martie.

Pe o vreme excelentă, sub un 
splendid soare de primăvară, au 
avut loc concursuri de atletism, 
volei, haltere, trîntă, tenis de 
masă și șah. La capătul unor în
treceri echilibrate, care au durat 
aproape șase ore, cupa acordată 
comunei care a adiționat cele mai 
multe puncte în clasamentul ge
neral a revenit gazdelor . sportivi
lor din Săveni. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele din Mo
vila și Sudiți. Iată și cîștigătorii pe 
probe : volei, băieți — echipa din 
Săveni (în finală. 3—2 cu Cosîm
bești) ; șah — Viorica Sîrbu (Să
veni) și Mihai Pascaru (Valea Cio
rii) ; tenis de masă — Victoria 
Stan (Bucu) și Ștefan Constantin 
(Cosîmbești) ; aruncarea greutății 
— Lucia Stoica și Constantin 
Turcu (ambii din Săveni) ; trîntă, 
în ordinea categoriilor — N. Ver
des (Cosîmbești), V. Ghirbocea 
(Movila), G. Gheorghe (Giurgeni). 
V. Costache (Țăndărei) și V. Mă- 
năilă (Săveni).

După-amiază, în cadrul unui 
reușit program cultural-artistic, în

vingătorilor le-au fost acordate di
plome, cupe și premii. In peri
oada care urmează asemenea ac
țiuni vor avea loc, prin rotație, 
în toate comunele prezente dumi
nică la Săveni, precum și înalte 
centre rurale din județ.

Marian GHIOLDUȘ

„CROSUL 9 MARTIE"
ÎN SECTORUL 8

2 500 de elevi din școlile ge
nerale, liceele teoretice și indus
triale din Sectorul 8 au partici
pat duminică la „Crosul 9 Mar
tie", organizat de Consiliul pen
tru educație fizică și sport, în 
colaborare cu Comitetul U.T.C. 
al sectorului. Iată primii clasați • 
FETE : 1. Doina Dincă (L'ic. eco
nomic 3), 2. Profira Ciobanu (Lie. 
mecanic 2), 3. Angela Floca (Lie. 
Economic 3) ; BĂIEȚI : 1. A. 
Boureanu (Lie. mecanic 16). 2 C. 
Șerban (Lie. mecanic 2 „Gr'ivița 
Roșie"), 3. S. Trifulescu (Șc. ge
nerală 180). Primilor 10 clasați 
li s-au oferit diplome și premii 
în materiale sportive.

MATEMATICIENII 
PE PRIMELE LOCURI

In organizarea catedrei de edu
cație fizică și a consiliilor asocia
țiilor studenților comuniști ale 
facultăților, sportivii Universității 
din București au fost prezenți 
la un reușit concurs de cros de
dicat alegerilor de Ia 9 martie.

Iată și ordinea primilor sosiți i 
Fete, 500 m : 1. Ruxandra Săn- 
descu (Matematici) ; 2. Elena Ba-

zilescu (Istorie), 3. Maria Bălașa 
(Matematici) ; Băieți, 1300 m : 1. 
Gabriel Popescu (Matematici), 2. 
Virgil Munteanu (Filozofie), 3. Ște
fan Șerban (Geo-Geografie).

5000 DE TINERI LA START
Pe aleile Parcului Muncitoresc din 

Oradea s-a desfășurat crosul dedicat 
alegerilor de deputati în Marea Adu
nare Națională șl în consiliile popu
lare. La start au fost prezenți 5 000 
de elevi și eleve din liceele și șco
lile profesionale din localitate. Iată 
cîștigătorii : FETE : anul I : Doina 1 
Ciuciu (Lie. 2 Oradea), anul II : 
Aurelia Dărăban (Gr. șc. M.I.U.), 
anii III—IV : Doina Leuce (Lie. pe
dagogic) ; BĂIEȚI : anul I : L. Ta
tar (Lie 4 Oradea), anul II : Ovi- 
diu Tico (Șc. prof. C.F.R.). anil III— 
IV ; Stefan Beres (Lie. 4 Oradea). 
(Iile GIHȘA — coresp. jud.)

„CUPA DEPUTATULUI"
Comisia de sport și turism a Con; 

siliului județean al sindicatelor Iași 
a organizat o întrecere de masă la 
mai multe discipline, dotată cu „Cu
pa deputatului". Aproape 200 de ti
neri muncitori de la Depoul C.F.R. 
Nicolina au luat parte la întîlnirile 
de tenis de masă, șah și popice. în 
organizarea clubului sportiv Nicolina 
a avut loc, de asemenea, un con
curs de tir la arme cu aer compri
mat. (N. OLOIERU — coresp.).

CONCURS DE ÎNOT
Catedra de natație a Școlii sporti

ve din Brăila a organizat un con
curs de înot, dotat cu „Cupa 9 Mar
tie". La start au fost prezenți- peste 
200 de copii și tineri, dintre care 60 
au venit din municipiul Galați. în
trecerile au avut loc la bazinul de 
înot din municipiul Brăila și au cu
prins 36 de probe. Brăilenii au cu
cerit 24 dintre acestea, ocupînd locul 
I pe echipe. (I. BALTAG — coresp.)

în prima etapă a diviziilor de floretă feti

Un derby de mare spectacol: STEAUA
Prima confruntare sportivă 

dintre floretistele Stelei și cele 
de la Dinamo (element cu totul 

în scrima noastră) mar-inedit
cată de desfășurarea etapei inau
gurale a Diviziei A,
frumos spectacol, cu asalturi de 
bună calitate și cu evoluții in-

a oferit un

trăgătoare a formației învinse, 
Aurora Crișu, n-a evoluat decît 
de două ori (cu Bartoș 4—3 și 
cu Stahl 4—0) ceva mai aproape 
de valoarea ei. Oricum, chiar în 
acest campionat, „duelul" Steaua 
— Dinamo se anunță extrem, de 
interesant, cu învingătoare greu

I.E.F.S. 
(cî 
fol

, A. :

.. *
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Asalt din meciul de debut în_ Divizia A al floretistelor de la Dinamo. 
Pe planșă, Aurora Crișu și Eva Lengyel (Clubul sportiv Satu Mare)

teresante de scor. Meciul 
cheiat cu victoria Stelei 
echipă mai matură, mai 
genă. Să nu neglijăm, însă, fap
tul că în trei asalturi Dinamo 
a pierdut la limită (Doară — Bar
tos .Barbu — Draga și Budur — 
Bartoș) și mai ales că principala

s-a în- 
(11-5), 

omo-

F-oto : Vasile BAGEAC

A ÎNCEPUT TURNEUL DE HANDBAL SUCCES DEPLIN AL TINERILOR JUCĂTORI
FEMININ DE LA NEUBRANDENBURG IN „TURNEUL

2. La , 
Gospodinov 
o bună 
Pițu (1).

Celelalte 
Progrescul 
dicina Tg. 
Dinamo — C. 
C. S. Satu M; 
Mureș 10—6.

în Divizia i 
floretistelor q 
tivă nr. 1 B 
Școala sportii 
cu MU“ 
Șc. sp. 
(41—46), 
9—7, 
sp.

r<
14

Craic
Satu , 
„U“ 

Șc. sp.
Oradea

Crișu! 12—4^1
Meciurile ;i 

pionatului cd

AST
IN C

D

NEUBRANDENBURG, 6 (prin 
telex). în localitate a început cea 
de a Vl-a ediție a turneului in
ternațional de handbal feminin de
dicat zilei de 8 Martie. După cum 
se știe, la această competiție par
ticipă cele mai puternice forma
ții din lume. Reprezentativa Româ
niei, după cum ne-a declarat an
trenorul C. Popescu, folosește în
trecerea în vederea pregătirii e- 
ehipei pentru meciul-retur cu R.F. 
Germania (Minden, 15 martie) din 
calificările pentru C.M. Nu va fi 
folosită prima garnitură decît în 
meciul cu Polonia și în finale.

în prima zi, R. D. Germană a 
dispus cu 20—10 (9—6) de Polonia. 
Deși netă, victoria a fost obținută 
la capătul unui meci dîrz dispu
tat. Iugoslavia a avut evidente di-

ficultăți în partida cu R. D. Ger
mană B : 19—16 (10—7). ~ 
vacia a întrecut U.R.S.S.
(13—7). In aparență o 
Cunoscînd însă faptul că 
tativa Uniunii Sovietice 
sită de jucătoarele de la Spartâk 
Kiev (angajate în disputa semifi
nalelor C.C.E.) vom putea situa 
rezultatul în rîndul celor normale. 
Echipa României a pierdut cu 
12—15 (7—7) întîlnirea cu Ungaria. 
Cele două formații au mers „cap 
la cap“ pînă la 10—10. Apoi, în 
duelul portarilor. Bujdoso a in- 
vins-o pe Ionescu. Cele mai mul
te goluri au fost înscrise de Șoș 
(6) — pentru România și Tothars- 
zany (5) — pentru Ungaria.

Cehoslo- 
cu 22—14 
surpriză, 

reprezen- 
este lip

DIETER HOBECK

/N C. C. £. LA HANDBAL FEMININ

SPARTAK KIEV - LOKOMOTIV ZAGREB, IN FINALĂ
• LA KIE1U SPARTAK I. E. F. S 16-8

Ieri dimineață; odată cu înche
ierea ultimelor partide întrerupte, 
a luat sfîrșit „Turneul maeștrilor", 
importantă competiție de verifica
re a șahiștilor noștri fruntași.

După o luptă interesantă (și u- 
neori de o bună factură tehnică), 
marcată de cîteva partide excelen
te, succesul a suris total reprezen
tanților tinerei generații, care au 
ocupat patru din primele cinci’ 
locuri. Victoria i-a revenit echi
pierului Universității , București, 
Mihai Ghindă, cu 9 puncte din 13 
posibile (5 victorii, 8 remize). Pe 
următoarele două locuri, de ase
menea neînvinși, s-au clasat co-

„FESTIVALUL ȘAHULUI 
FEMININ

MOSCOVA, 6 (prhi telefon, de 
la redacția ziarului „Sovietski 
Sport"). Joi seară a avut loc, la 
Palatul sporturilor din Kiev, par
tida retur dintre campioana U- 
niunii Sovietice — Spartak Kiev 
— și campioana României — 
I.E.F.S. București, contînd pentru 
semifinalele Cupei campionilor 
europeni la handbal feminin. în
tîlnirea, condusă de arbitrii bul
gari Spasov și Terzyjski, s-a în
cheiat cu victoria handbalistelor 
sovietice 16—8 (8—4). Elevele lui 
Igor Turcin au dominat partida 
de la un capăt la altul, impu- 
nîndu-se în atac prin Makareț, 
Turcina și Bobrusi. Campioana

■^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^  ̂
I

României n-a mai dat randamen
tul cunoscut în defensivă, iar în 
atac a acționat insuficient de 
hotărît.

In urma acestui joc, finala ac
tualei ediții a Clipei campionilor 
europeni la handbal feminin, pro
gramată în prima parte a lunii 
aprilie (într-un oraș ce urmează 
să fie desemnat de I.H.F.), se va 
disputa între Spartak Kiev (27—19, 
în cele două partide cu I.E.F.S. 
București) și Lokomotiv Zagreb 
(27—25, în cele două meciuri cu 
Vasas Budapesta). Astfel, cam
pioana Uniunii Sovietice va în
cerca să cîștige pentru a 5-a oară 
prestigiosul i trofeu continental.

Marele concurs feminin de șah 
din Capitală, dedicat zilei de 8 
Martie și alegerilor, se apropie de 
sfîrșit. După 5 runde, în fruntea 
clasamentului se află timișorean- 
ca Gertrude Baum stark, cu 5 p 
(!) urmată, Ia o jumătate de 
punct de Elisabeta Polihroniade. 
Conform regulamentului competi
ției (se joacă după „sistem elve
țian"), ele se întil'nesc în runda 
a 6-a (penultima). Urmează în 
clasament : Margareta Percvoznic 
4 p, Rodica Reicher, Maria Pogo- 
revici, Margareta Juncu-Mureșan, 
Elena Răducanu, Viorica Ilie, Li- 
gia Jicman și Magdalena Haidara, 
cu 3'Iz p (participă 45 de jucă

toare).

MAEȘTRILOR"
legii săi de club Valentin Stoica, 
cu 9 puncte, și Mihai Șubă, cu 
8‘/, P- Acesta din urmă, aspirant 
multă vreme la primul loc, n-a pu
tut încheia în condiții normale 
concursul, deoarece a avut un de
ces în familie.

Locurile 4—5 le-au împărțit, cu 
7 puncte, Theodor Ghițescu și Ser
giu Griinberg. Maestrul internațio
nal n-a evoluat la întreaga 
ță și valoare, aflindu-se in 
lescență.

Urmează 
Bena, Iuliu 
lescu 6>/a P. 
manuel Reicher 6 p, Neboișa llijin 
5>/2 p. Constantin Botez și Șerban 
Neamțu 5 p, Wolfgang Ott 4Va p.

In cadrul festivității de închide
re, dr. Octav Troianescu a făcut 
o analiză a comportării jucătorilor. 
Președintele Colegiului de antre
nori al F.R.Ș. a apreciat că tur
neul a fost util, și-a atins scopul, 
a marcat revenirea în formă a lui 
Mihai Ghindă și Mihai Șubă, ca 
și excelenta evoluție a lui Valen
tin Stoica. Așteptăm ca acești ti
neri jucători să-și aducă un aport 
serios și în cadrul lotului repre
zentativ. (V. Cb.).

de anticipat. Fiindcă în 
a doua a competiției, cînd 
prof. Cornel Pelmuș 
desigur, 
tate 
va .. 
duel 
reta 
tru creșterea calității ei.

In rest, cu o singură excepție, 
rezultate normale. Excepția : me
ciul de „A" dintre Progresul și 
I.E.F.S., în care formația antreno
rului Cornel Georgescu și-a a- 
propiat victoria cu 11—5 I Stanca 
— Filip a realizat 4 victorii, Sa- 
chelarie 3, Chira și Lucaci cite

la o 
valorică, 

. discuta 
de bun 
feminină

partea 
»,4“-ul 

va ajunge, 
omogeni- 

se 
Un 

flo- 
pen-

anumită 
cu totul altfel 

pe planșe, 
augur pentru 

românească.

Lunga 
rugbystică 
Qjjfciei A 
OSată CU 
doua etape 
partide au 
echilibrată 
aceea de I 
Știința și I 
care poata 
în bună nl 
de-a doual 
cunde în I 
teres estel 
în Capita] 
și promiț] 
pidului, al 
a sezonul] 
stanța (sil 
In sfîrșit^ 
de pe st.| 
gazdele 
ma lor 
torului
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AU început întrecerile deciși
IN CUPA 8 MARTIE"

sa for- 
conva-

Dorin 
Voicu-

în clasament : 
Szabo și Paul
Mircea Pavlov și E-

(serviciul 
durată) ne-a 
stratului de

0 LA MEDIAȘ, peste 700 de eleve 
au participat la tradiționala compe
tiție „Crosul fetelor". O buna com
portare ou avut la aceasta manifes
tare elevele de la Școala generală 
nr. 7, în frunte cu Camelia Gidea, 
Cornelia Nagy și Mihaela Popa © 
ASOCIAȚIA SPORTIVA VOINȚA PLO
IEȘTI a organizat o reușită întrecere 
de popice, la care au participat șase 
echipe, printre care și cîteva din 
Divizia A, cum sînt Voința București 
și Voința Constanța. Toate probele 
au revenit jucătoarelor de la Voința 
Ploiești, pe echipe, individual (Doina 
Mihăilă — 833 p d la proba de 200 
lovituri) și perechi (Doina Mihăilă - 
Eugenia Silvestru 1 666 p d) • DUPĂ 
ABSOLVIREA CU BINE a unul curs 
de aproape patru luni, 20 de tineri 
din județul Dîmbovița au devenit ar
bitri de fotbal. Cursurile au fost 
conduse de C. Ghenciulessu șî N. 
Borcea © LA RÎNCA, în Paring, s-a 
desfășurat o frumoasă competiție la 
schi și săniuș, organizată în cinstea 
apropiatelor alegeri de deputați pen
tru Marea Adunare Națională și con
siliile populare, la care au partici
pat sportivi din Lupeni, Petroșani, 
Novaci, Tg. Jiu, Rovinarî etc. Trofeul 
a revenit echipei Minerul Lupeni, iar 
la individual au cîștigat D. Birlida 
- slalom, C. Feher — coborîre (am
bii. de la Minerul Lupeni). Dintre 
cei 80 de concurenți la săniuș, cela

mai rapide coborîri le-au efectuat 
Livia Dănuț (Pociovaliștea) și Ion 
lovita (Pocruia) 0 ASOCIAȚIA 
SPORTIVA PRECIZIA SÂCELE (jud. 
Brașov) și-a desemnat campionii la 
tenis de masa și popice. După apri
ge concursuri, care au durat ma!

multe săptâmîni, la ping-pong a cîș
tigat Gh. Bâiașu (Control T.C.), iar 
la popice O. Agapiei (Sculeri©) 0 
O GRUPA DE ÎNCEPĂTOARE DE LA 
LICEUL CU PROGRAM DE GIM
NASTICA din municipiul Gheorghe ■, 
Gheorghiu-Dej a evoluat în fata 
unui numeros public. Pe primele 
locuri s-au situat: Ionela Patrichi, I-

sabela Zamfir și Gabriela Soveja © 
IN ORAȘUL BRAD (jud. Hunedoara) 
este în curs de desfășurare o amplă 
competiție de masă dedicată zilei 
de 9 martie, la care participă 22 de 
echipe de baschet, 80 de jucători 
de tenis de masă șl 70 de popicari 
© COMISIA JUDEȚEANĂ DE ȘAH 
Mureș a organizat un concurs popu
lar la care și-au disputat întîietatea 
16 echipe din Tg. Mureș. In finală, 
pentru locul I, Constructorul a dis
pus de Progresul cu 4,5—3,5. Ce! mai 
bun șahist al turneului a fost La- 
dislau * 
toate ________ __ t____  .
SORII DE EDUCAȚIE FIZICA de la . 0 
Liceul industrial de chimie din Cra- 
iova, au organizat, în noul cartier 
Craiovița, un mare cros, la care s-au 
întrecut aproape 2 000 de elevi. 
Printre cîștigători s-au numărat Ra- 
dica Vlăsceanu, Valeria lleanu, Ște- 
fan Bâlâșoiu, și Ion Nistor © LUP- 
TĂTORII DE LA A.S. ȘOIMII BRA- g 
NEȘTI (jud. Ilfov) — secție înființată 
recent — au participat la un con- 
curs de verificare pentru alcătuirea 
echipei. S-au evidențiat P. Dumi- 
trache, A. Radu, P. Mustețea și Gh. 
ivașcu.

Orban (llefor), care a cîștigat 
meciurile susținute 0 PROFE-

industrial de chimie din Cra-

CORESPONDENȚI : Z. Rîșnovecnu, 
N. Ghidu, M. Avartu, M. Bâloî, V. 
Secâreanu, Gh. Grunzu, AL Jurcă, 
I. Păuș, V. Popovici și D. Moraru.

\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Institutul Meteorologic 
prevederi de scurtă 
comunicat grosimea
zăpadă în principalele 
tane :

zone mon-

Paring 48 cm
Vf. Omul 76 cm
Păltiniș 33 cm
Fundata 25 cm
Semenic 29 cm
Lăcăuți 106 cm
Țarcu 20 cm
Sinaia (1500) 63 cm
Rarău 88 cm
Băișoara 4 cm
Vlădeasa 10 cm
Predeal 41 cm

TREI RECORDURI
LA

în competiția masculină din 
drul „Cupei “ • -
trecerile au 
cei 28 de 
aproape de 
semifinalele _____ ,
urmînd ca simbătă după amiază să 
se desfășoare finalele, începînd de 
la ora 16. .

Rezultate dfin turul I : S. Zaharia
— S. Popescu 6—3, 6—0 ; S. Zancu
— M. Șoaică 6—1, 6—2 ; G. Geantă
— C. Tudorache 2—6, 6—2, 6—4 ;
F. Manea — A. Dîrzu 6—1, 1—6, 6—3; 
I. Iovănescu — D. Bucătaru 6—2, 
6—3 ; S. Niculescu — A. Pantazo- 
pol 6—4, 6—3 ; A. Popovici — I.
Geantă 5—7, 6—3, 6—4 ; I. Casapu
— L. Vîrgolici 7—5, 6—4 ; E. Pană
— M. Robu 6—3, 4—6, 6—3 ; turul 
II : C. Popovici — S. Zaharia 6—0

ca- 
(în-8 Martie" la tenis 

loc în sala „23 August"), 
concurenți au ajuns 
finiș. Astăzi se dispută 
de simplu șl de dublu,

6—2 ; S. 
6—3 ; F.
6—2, 6—3, 
6—1, 6—3 
viei 6—1J 
sapu 6-1 
Segărcea 
Popovici I 
— Bădinl 
Niculescj 
Robu I
4 jucat® 
(Popovici 
li s-a ;l 
mani dl 
son ia", I 
blou
Țiței ol 
1 ir.-ișumiM 
Manea ■ 
6—1, ?-■

CAMPIONII SCOLARI7

2. Lenuța Țeposu (L.E.S.)
3. Ildiko Gogii (Miercurea 
21:12; băieți, 10 km: 1.
(L.E.S.) 31:46; 2.
(L.E.S.) 32:20; 3.

c. 
To- 

Ciui-
VI.
I.
km fete: 

L.E.S. II

120 de concurenți au luat parte 
Ia întrecerile de schi-fond din 
cadrul etapei finale a campiona
telor republicane școlare. Desfă
șurată la Predeal, pe pîrtia din 
Poliștoacă, competiția s-a bucu
rat de un real succes.

Rezultate tehnice : fete, 5 km: 
1. Nicoleta Scurtu (L.E.S. Predeal) 
20:35; 
21:00; 
Ciuc) 
Terci 
dașcă
poia (Rîșnov) 33:21; 3x3 
1. L.E.S. I 47:03 ; 2.
49:32; 3. Harghita 52:09 ; 3x5 km 
băieți : 1. L.E.S. I 47:14; 2. Rîș
nov 49:18; 3. Harghita 51:49.

„Cupa de cristal", acordată
echipei cu cele mai bune per
formanțe, a fost cucerită de Li
ceul experimental de schi Pre
deal.

Vineri și simbătă, tot la Pre
deal, va avea loc campionatul

REPUBLICANE DE JUNIORI
HALTERE

LaCONSTANȚA (prin telefon), 
stîrșitul săptămînll trecute s-a des
fășurat prima etapă a campionatului 
republican pe echipe rezervat junio
rilor. Cu acest prilej au fost stabilite 
trei recorduri de juniori ale țării : 
Ioan Buta (C.S.M. Cluj-Napoca) — 
105 kg la smuls (cat. pană) ; Mihai 
Pallos (C.S.M. Cluj-Napoca) 122,3 kg 
la smuls (cat. ușoară) și Zoltan Batz 
(Metalochlmica Tg. Mures) — 152,5
kg la aruncat (cat. supergrea — ju
niori cat. II).

Pe echipe, în grupa valorică A, pe

primele locuri s-au clasat : 1. C.S.M. 
Cluj-Napoca 98 p ; 2. Clujeana 79 p; 
3. Școala sportivă Galați 54 p ; 4. O- 
limpia — Constructorul București 54 p. 
în grupa valorică B, Dunărea Galați 
a ocupat locul I cu 54 p, urmată de 
Gloria Bistrița cu 51 p, Metalochimi- 
ca Tg. Mureș — 50 p și Rapid Bucu
rești — 50 p.

Etapa a doua a campionatului (și 
ultima) este programată la 24—26 oc
tombrie, la Cluj-Napoca. (G. TAMAȘ 
— coresp.)

republl 
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I CÎNTEC PENTRU CEI 180000 PRIMUL PAS CARE

Staicu și
.) au arătat 
i, în parte,

I
I

: Steaua — 
F.S. — Me- 
8—8 (39—49),

Mare 12—4, 
Medicina Tg.

I
I

tart bun al 
Jcoala spor- 
i : 11—5 cu 
lea și 13—3 
e rezultate : 
- Farul 8—8

— Crișul 
lare — Șc.

Farul —

I
I
I

iâpe a cam- 
stăzi.

tiu STAMA
I
I

ART
ATUL I
Y I

impetiționala 
Campionatul 

drepturi, 
de a 

ului. Trei 
i. Cea mai 

se anunță 
bni, dintre 
L Constanța, 
e pe acum, 
r va fi 
la seriei 
hal. Cu 

și i 
ania 
ituri 
bune 
Farul 

Lti,

I
I
1

cea 
se
in-' 

evoluția 
tinerei 
a Ra- 

: echipe 
Con- 

ora 15). 
în meciul 

•ia (ora 16) 
obțină pri- 

,a Construc-

I
I
I
I
I

IETILOR I
I

Pornită de ajuns de morocă
nos, cu migrene și oftaturi la 
handbal și hochei 
rile ca înfrîngerile, dar apără
rile ne-au mîncat 
mă și întreb ce-i veni scoțianu
lui acela de antrenor să emită 
ideea că „dacă nu ataci, stai 
acasă...", cînd acasă mai tre
buie să știi și să te aperi... — 
săptămînă s-a luminat puțin la 
față cu Bathori, Bălăci, Mul- 
țescu, driblingul lui Dobrin, Di
namo întoreînd pe dos un 0—2 
și Steaua dînd șase boabe. 
Plus cei 180 000 de oameni dînd 
năvală la fotbal, lăsîndu-mă 
singurel să văd Waterloo-ul de 
la Dublin, unde dacă Rives, în 
primul minut al 
reprizei secunde, la 
6—10, marca ese
ul, eu cred că alt
fel strigau îngerii 
si cocoșii. Rives — 
Ia 
de 
cine 
cea 
trei 
Dobrin 
ce era de driblat și 
trăgea pe lingă bară — craini
cul susținea că oftatul pi- 
teștean s-a auzit la sute de 
metri, omul vroia să spună că 
s-a auzit pînă la Rădăuți și 
Constanța, dar s-a gîndit să nu 
exagereze și și-a măsurat cu
vintele cu suta de metri. Ofta
turile fotbalistice sînt însă mai 
rapide decît motoreta Mobra. 
Iar exagerații sîntem noi, cei 
180 000 de recordmani ai tri
bunelor, avînd în frunte 40 000 
de olteni, 25 000 (douăzeci și 
cinci de mii I) reșițeni, cam tot 
atîția cît se adunau la doi pași, 
la Timișoara, care — după cum 
știm din geografie — e mai 
mare decît Reșița.

Sîntem exagerați și minunați. 
Formidabili. Neînduplecați. In
tratabili. Inoxidabili. Surzi la 
descurajare, bravi în incintare, 
romanțioși nevoie mare — îneît 
aș propune ca imn general al 
celor 180 000 
te minunate : 
nimic nu ne 
Pe tramvaie,

doi-trei metri 
but ...Dar pe 
interesa ce fă- 
Rives la doi- 

metri de but ?
dribla tot

infringe-

nervii, incit

cunoscutele cuvin- 
„durere sau noroc, 
poate ține-n loc"... 
pe autobuze, cu

căruța, motoreta (tot Mobra ?), 
bicicleta și naveta — la fot
bal, dacă a-nceput fotbalul I Ce 
șușotesc ziariștii, ce obiecții au 
cronicarii, ce vorbe a spus ăla 
despre ăla, ce murmură izvoa
rele, ce numără contabilii, ce 
pamflete trag abilii — toate 
pier cînd „Ia fluierul arbitrului 
Gheorghe Limona, pe teren s-au 
aliniat echipele...", propoziți- 
une magică, la care nu prea 
ai ce replica și de ce ai re
plica ? Ce inimă ai ? Marea 
dragoste pentru fotbal e îndu
ioșătoare pînă 
după aceea ți 
„Poli" lași — 
altă poveste, 

ajungi 
sau i
nu 
de unde și ideea 
mea 
Galați 
nu vor 
locurile 
ale. Vor 
mai sus 
jos. 4

Dar
ținem 

odă a tribunelor, 
în acest vuiet al i 
tăcerea de la Timișoara, tăce
rea acelui public nu numai en
tuziast dar și competent, care 
mai dă o lecție celorlalte gale
rii, rămînînd rece la o victorie 
modestă și mohorîtă a propriei 
echipe. Timișoara a învățat tri
bunele să-și cînte favoriții și 
adversarii, să nu rîdă de învinși, 
să nu cedeze la 1—4 pentru 
Jiul (vezi finala „Cupei Româ
niei" !) — acum ea vine cu o 
altă minune : a-ți iubi cu ochi 
critic echipa. A tăcea — nu a 
huidui. Avem auz pentru aceas
tă „melodie" ?

Vom vedea sîmbătâ, cînd, de 
„Ziua femeii", tovarășele noas
tre ne vor lua la braț și, în- 
ghesuindu-ne împreună în tro
leibuze, ne vor dărui o frumoa
să după amiază de fotbal, pe 
stadion... la ce alt cadou să 
visăm, bărbătește, 
femeii" ?

TREBUIE FĂCUT

la lacrimi. Că 
se dă să vezi 
Olimpia, asta-i 

dar tot acolo 
i — „durere 
noroc, nimic 

ne ține-n loc".

că F. C. 
și Rîmnicul 
rămîne pe 

lor actu- 
ajunge 

maisau

totdacă
la această 
să deslușim 
mulțimilor și

0 INSTRUIRE SUPERIOARA IN CENTRE Șl ȘCOLI
Interviu cu prof. Gh. Dragomir, inspector principal în 

noul președinte al comisiei de juniori a F. R. F.
Prof. Gheorghe Dragomir, noul 

președinte al comisiei de juniori 
a F.R.F., este ceea ce se cheamă 
un om de fotbal. A jucat la Pro
gresul București, în echipa de 
juniori care a cîștigat campionatul 
țării (1954), apoi ca senior la 
Dinamo Brașov, Dinamo 
și Dinamo București, în 
rioada 1958/1961, alcătuind, 
preună cu Țîrcovnicu, o puterni
că linie de mijloc. Și-a încheiat 
cariera de jucător la Politehnica 
București. în prezent, fostul ju
cător de performanță este inspec
tor principal în cadrul Ministeru
lui Educației și Invățămîntului, 
răspunzînd de problemele fotba
lului școlar. Avînd această dublă 
calitate, l-am rugat să ne răspun
dă la cîteva întrebări privind îm
bunătățirea activității ‘ '
la nivelul celui

• eșaloanele sale 
niorii.

— în această 
exact marți, am 
lui F. R. “ 
noii comisii 
alcătuită din oameni ferm hotă- 
rîți să desfășoare o activitate sus
ținută pentru rezolvarea unui 
mare număr din problemele pre
gătirii copiilor și juniorilor. Prin
tre acestea se numără si aceea a 
ÎMBUNĂTĂȚIRII metodologi
ei INSTRUIRII tinerilor sau foar
te tinerilor jucători. Este o pro
blemă de prim ordin, care necesită 
o foarte mare atenție, cu atît mai 
mult cu cit există la acest capitol

Cluj 
pe- 
îm-

fotbalului
mai mare dintre 

— copiii și jli-

a
• ••

M. E. I„

deficiențe serioase, deficiențe 
implicații asupra formării

săptămînă, mai 
prezentat Birou- 

Fotbal componența 
<le juniori. Ea este

BELPHEGOR

cu 
_ . _ acelor

jucători cu o mare capacitate de 
efort. condiție sine qua non a 
fotbalului modern. Chiar între pa
rametrii condițiilor existente în 
prezent, această activitate este 
perfectibilă. Și dacă este, înseam
nă că trebuie să căutăm metode
le și mijloacele pe care să le fo
losim în scopul formării unor ju
cători buni, care să facă față ce
rințelor actuale.

- îmbunătățirea activității 
fotbalistice la nivelul copii-iu- 
niori implică și un volum mai 
mare de muncă

— Iar volumul mai mare al pre
gătirii este strîns legat de TIMP, 
de timpul copilului sau junioru
lui, și unul și altul elev fiind. In
discutabil, doar trei antrenamente 
și un joc pe săptămînă la clasele 
gimnaziale și un antrenament în 
plus față dc acestea Ia cele liceale 
— nu este un volum prea mare. 
Ba, am putea spune, este chiar 
insuficient. Aceasta, desigur, cînd 
vorbim de fotbalul școlar, de pre
gătirea efectuată în cele 37 școli 
sportive, 9 licee și 10 școli gene
rale cu clase de fotbal. Excepție 
face Liceul din Bacău. Trebuie 
căutate, totuși, soluții pentru 
completarea acestei pregătiri și în 
afara orelor din programă. Și 
cînd afirm acest lucru, mă gîn- 
desc Ia acționarea tuturor pîrghi- 
ilor posibile pentru dezvoltarea 
continuă a relației-triunghi AN- 
TRENOR-PARINTE - DIRIGINTE,

în vederea acordării 
mai mare din partea 
tor al relației procesului formării 
tinerilor jucători. Există, de ase
menea, frumoase intenții privind 
descongestionarea programului șco
lar, a activităților extrașcola re, 
care ne îndreptățesc să sperăm că 
intr-un viitor nu prea îndepărtat 
Vom reuși să facem mai mult pen
tru timpul afectat pregătirii 
cului jucător. Convingerea i 
fermă rămîne, însă, că ceea_
trebuie făcut mai întîi este ca in
struirea efectuată în prezent în 

(Centre și în școli să capete valen
țele Seriozității, pasiunii necondi
ționate și acelei munci îndîrjitc, 
cum sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretarul general 
al partidului, în Mesajul adresat 
participanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive.

— Vă rugăm, pe scurt, cîte
va din proiectele noii comisii

unui sprijin 
fiecărui fac-

mi- 
mea 

i ce

va din proiectele noii 
de copii și juniori...

'— Proiecte sînt multe, 
tatea vizează îmbunătățiri 
din organizatoric. Rămîne 
zut, în urma dezbaterilor pe care 
le vom iniția, care dintre aceste 
proiecte vor fi materializate cu 
prioritate. Ceea ce aș dori să mai 
subliniez este faptul că nu vom 
scăpa nici un moment din vedere 
munca educativă desfășurată în 
rîndul copiilor și juniorilor. La a- 
cest capitol nu se va face nici cel 
mai mic rabat...

Majorî- 
de or- 
de vă-

Laurențiu DUMITRESCU

Geantă 6—2, 
Russen 4—6, 
I. lovănescu 

— A. Popo- 
>u — I. Ca- 
Jemeș — F.

„sferturi** î
6—4 ; Manea 
; Frunză — 
Nemeș — 

7—6. Celor
1 semifinale 
nză, Nemeș)
de 4 tenis-
„Cupa Au- 

un alt ta-
Popovici — 
Frunză — 

H. Mîrza — 
Leș — Bîrcu

I
I
I
I
I
I

OND I
“combinată
turi de la

I

DIALOG F. R. F. - COMISIE JUDEȚEANĂ
Oamenii fotbalului reșițean, ac

tiviști ai comisiei județene Ca
raș-Severin, au avut duminică o 
zi plină. înaintea meciului F.C.M. 
— Dinamo, derbyui etapei inau
gurale, ei au participat la o șe
dință de lucru, la care au fost 
prezenți și doi reprezentanți ai 
F.R. Fotbal : tov. Vasile Tudor, 
prim-vicepreședinte al forului mai 
sus amintit, și Valentin Stănescu, 
antrenor al echipei naționale.

A fost un dialog fructuos pur
tat de federație cu respectiva co
misie, cei de la forul central ex- 
punîndu-și preocupările la deschi
derea unui nou sezon competițio
nal, cei de la Caraș-Severin ară- 
tindu-și în mod critic, realizările 
(de la o echipă de „B“ și una de 
_,C“ în 1968, la o activitate inten
să, rodnică, măi ales prin rezul
tatele reprezentativei în Divizia A, 
F.C.M. Reșița), dar și lipsurile.coresp. I

DIVIZICNARE- 
INE A. Biro- 

la propunerea 
ca turneele 

pionatului re- 
Bispute astfel: 
ntre 11 $i 13 
leaz de neca* 
ptea Timișoara, 
ppitalâ, la a* 
I ll-lea, între 
p ; turneul al 
Irilie la Bucu- 
|l I, între 2 
poca ; turneul 
Irilie, 
I *n 
p se

la Bucu- 
caz 
va

ca 
cla-

DE
de

NU- 
la 

ci-

RVAL
ZILE 

petiționol, 
linia din noii 

le circuit. In
tre C.M.E.F.S. 
Iilor de la 9 
Ituror catego- 
lusiv sportivii 
|entru ,.Cursa 
| sîmbâtă, în* 
I circuitul (de- 
Maior Coravu.

UCEPIND DE 
pe Datinoarul 
la primul dint 

selecționata 
bjarny Martin, 
că. Jocul este 
I de la Sap- 
| la ora 16, 

consuma și

primele două partide ale hocheiștilor 
români la C.M. • LA SFÎRȘITUL ACES
TEI SAPTĂMINI, sîmbătâ și duminică, 
la Miercurea Ciuc 
jocuri de 
niori, 
tari 
va disputa între 15 șl 
calitatea Herissau. din 
doua confruntări de la 
juniorii vor întilni S.C. 
formație divizionară A.

sîmbătâ și duminică, 
se vor disputa două 

verificare ale lotului de ju- 
aflat și el la ara ultimelor tes- 

dinaintea C.E., grupa B, care se 
22 martie în io- 
Elveția. in cele 
Miercurea Ciuc, 
Miercurea Ciuc,

LUPTF LA turneul interna-
’u ȚIONAL de lupte libere

al R.P. Mongole, care începe astâzi și 
continuă pînă duminică, la Ulan Bator, 
participă și 4 sportivi români: Victor 
Cioacă (cat. 57 kg), Gheorghe Mitran 
(cat. 62 kg), Ion Lup (cat. 82 kg) șl 
Ion Cornuta (cat. 90 kg). Ei sînt în
soțiți de antrenorul llîe Chirilâ și de 
arbitrul internațional Constantin Popes
cu > BIROUL FEDERAL a sancționat 
cu avertisment public, pentru atitudini 
și comportări nesportive, pe luptătorii 
Gheorghe Ștefan (Rapid București), Ro
man Codreanu (Rapid Arad), Victor 
Prențiu și Enache Panaite (Steaua).

RUGBY VERIFICARE A LOTULUI 
DE JUNIORI. Mai puțin 

de trei săptămîni au mai rămas pînă 
Ia startul într-o nouă ediție a Turne
ului F.I.R.A. pentru juniori, competiție 
continentală supremă, care se va des
fășura la Madrid. Echipa României va 
întilni în primul meci (26 martie) re
prezentativa iugoslaviei, in vederea a- 
cestei importante întreceri, lotul va sus
ține noi partide de verificare. Una din
tre acestea se va disputa miercuri, la 
Snagov, in compania echipei A.S.E.. 
fruntașă in Divizia B.

Carențe atît în ceea ce privește 
baza materială, unde, cu minimum 
de dotări, se poate face mai mult 
pe întreg teritoriul județului, cit 
și referitor la dezvoltarea activi
tății de masă și de performanță 
a fotbalului, sectoare în care n-au 
fost epuizate încă cele mai efi
ciente măsuri pentru creșterea nu
mărului de jucători, pentru se
lecția și instruirea micilor fotba
liști, îndeosebi cei din cadrul cen
trelor de copii și juniori, 
fost neglijate, 
tele legate de 
părți fiind în 
pra punctului 
căruia fotbalul 
lalte ramuri sportive, dar mai ales 
el — nu este un scop în sine, 
ci un mijloc de educație atît în 
rîndul jucătorilor cit și in acela 
al spectatorilor.

în finalul dialogului, prim-vice- 
președintele F. R. Fotbal și-a notat 
o serie de propuneri ale membri
lor comisiei județene, privind vii
torul sistem competițional. trans
ferările, arbitrajele, activitatea 
echipei naționale ș.a., după cum 
și reprezentanții fotbalului din 
raza județului Caraș-Severin au 
reținut, sîntem siguri, îndrumările 
primite din partea conducerii fe
derației de specialitate Am asis
tat, în concluzie, la o ședință de 
lucru 
spiritul 
pe țară 
răm să

N-au 
firește, nici aspec- 
disciplină, ambele 
deplin acord asu
de vedere potrivit 
— asemenea celor-

folositoare, desfășurată în 
documentelor Conferinței 
a mișcării sportive. Spe- 

nu fie singura.

Gheorghe NICOLAESCU

• Fara îndoială, „vedeta" primei 
etape a returului Diviziei A a 
fost... publicul. Atit arbitrii, cit 
și observatorii federali țin să men
ționeze numărul mare de specta
tori care au asistat la jocurile 
etaoei inaugurale, precum și spor
tivitatea publicului, chiar atunci 
cînd, sub ochii lui echipa favo
rită părăsea terenul învinsă (Ion 
Rus, despre meciul Steagul roșu — 
Sportul studențesc, pierdut de 
echipa locală). Craiova (și nu pen
tru prima oară) s-a clasat pe lo
cul întîi în ceea ce privește asis
tența, spectatorii remareîndu-se în 
aceiași timp prin atitudinea lor 
corectă. „Este o adevărată plăcere 
pentru un arbitru să conducă în- 
tr-o astfel de ambianță" — scrie 
N. Rainea. Din păcate, au existat 
și excepții. Astfel, C. Ghiță re
proșează unor spectatori din Re
șița modul neprietenesc, nesportiv, 
în care i-au întîmpinat pe jucă
torii de la Dinamo, ia intrarea pe 
teren, precum și „petardele sau 
ceva asemănător care au produs 
un zgomot asurzitor".

• Trebuie arătat și faptul că 
partida de la Reșița n-a putut în
cepe la ora fixată, deoarece în in
cinta terenului se aflau persoane 
neautorizate, care n-au putut fi 
evacuate decît după îndelungi par- 
lamentări cu conducătorul jocului. 
Oare e treaba arbitrilor să facă 
ordine ? Sau această sarcină revi
ne, in exclusivitate, organizatori
lor ? După avertismente și răs- 
avertismente, federația ar putea 
trece la măsuri severe împotriva 
echipelor care nu respectă aceas
tă elementară obligație organiza
torică. Să nu se uite că, de multe 
ori, atmosfera se încinge tocmai 
de la aceste persoane aflate fără 
drept în incinta terenului de joc.

• Observatorii federali își ex
primă satisfacția față de modul 
cum au fost arbitrate meciurile, 
mai puțin cel dintre Steaua și

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ARE LOC TRAGEREA 

EXTRAORDINARA I.OTO A MĂR
ȚIȘORULUI DIN 7 MARTIE 1975.

Tragerea are loc la București în 
sala Clubului Finanțe-Bănci din str. 
Doamnei * ::: *' .
ora 18. In continuare 
film artistic. Intrarea

Rezultatele vor fi 
radio șl televiziune, 
serii.

In atenția câștigătorilor la 
tragere.
• Depunerea biletelor 

toare se va face pînă 
martie 1975, la ora 13, în 
reședință de județ șl pînă 
martie 1975, la ora 13, în 
localități.
• Omologarea cîștigurilor 

face miercuri 19 martie 1975.
B Cîștigătoril de excursii și auto

turisme vor fi anunțați în scris asu
pra datei ridicării premiilor.

nr. la
un

2 cu începere de 
va rula 
liberă, 

transmise 
cursulîn

Ia

această

cîștigă- 
marțl 11 

orașele 
luni 10 

celelalte

se va

CtȘTIGURILE_ TRAGERII LOTO

i : 
2-a : 
6.753 
5-a:.

DIN 28 FEBRUARIE 1975 
EXTRAGEREA I : Categoria
variantă 10% a 50.000 lei ; a 

:9.15 a 
! lei : a 

175,55 a 352

1
1,85 a 33.398 lei ; a 3-a :
lei ; a 4-a : 39,05 a 1.582 
107,60 a 574 lei ; a 6-a : 
lei.

REPORT CATEGORIA 
lei.

EXTRAGEREA a II-a :
A :1 variantă 100% a 50.000 lei : B : 
5 variante 25% a 8.278 lei șl 4 va
riante 10% a 3.311 lei ; C : 3,40 a 16.068 
lei ; D : 12,40 a 4.406 lei ; E : 73^55 a 
742 lei ; F : 190,65 a 287 lei ; X :

' u
411.849

1 : 645.298

Categoria

12,40 a 4.406 lei ; 
F : 190,65 a 287 

1.789,20 a 100 lei.
REPORT CATEGORIA A : 

lei.
Premiile de 50.000 lei au 

participanților : categoria 1 
10% — CIOATA PETRE din 
reștl ; categoria A 100% — IONESCU 
VIRGIL tot din București.

revenit 
jucat 

Bucu-

CONTEAZĂ SI „EXCEPȚIILE"! .
A.S.A. Tîrgu Mureș. De aTfTel, 5 
arbitri au primit nota maximă : 10 
Aceste note le-am întîlnit în ra
poartele lui Valentin Stănescu (C. 
Ghiță : F.C.M. Reșița — Dinamo), 
R. Cosmoc (C. I’etrea : Jiul — 
U.T.A.), Ion Marinescu (Ion Rus : 
Steagul roșu — Sportul studen
țesc), C. Ârdeleanu (N. Rainea : 
Universitatea Craiova — Univer
sitatea Cluj-Napoca) și E. Ban- 
ciu (N. Petriceanu : F.C Argeș — 
F. C. Constanța).

• Intr-un raport suplimentar, 
Gh. Prodea, vicepreședinte al Co
misiei centrale de competiții și 
disciplină, propune chemarea în 
fața acestei comisii a reprezentan
ților echipelor Steaua și A.S.A. Tîr
gu Mureș, precum și a jucătorilor 
Boloni și Dumitru, aceasta în le
gătură cu brutalitățile și vociferă
rile care „au compromis spectaco
lul sportiv în prima repriză". în

»

ședința de miercuri seara, Comi
sia centrală de disciplină i-a sanc
ționat pe cei doi fotbaliști cu 
„mustrare". S-a dat șt un aver
tisment echipelor Steaua și Poli
tehnica Iași, pentru insuficiente 
măsuri organizatorice.

• Mihai Rîrsan arată că arbi
trul Anton Miinich a procedat re
gulamentar, neacordînd golul în
scris de C.F.R. Cluj-Napoca, în 
min 83 (fault la portar). Totodată, 
arbitrul consemnează gestul lui 
Marius Brelan, care a ridicat mîi- 
nile. în semn că, într-adevăr, se 
comisese o infracțiune, evitînd ast
fel orice proteste din 
echipierilor săi sau a 
lor. Venind din partea lui Marius 
Bretan, un jucător recunoscut prin 
corectitudinea sa, gestul apare cît 
se poate de firesc...

Jack BERARIU

partea co-
spectatori-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI 9 ACTUALITĂȚI
• JUCĂTORII DE LA SPORTUL 

STUDENȚESC ÎN VIZITA LA 
„AGRONOMIA", Miercuri seara a a- 
vut loc Intr-unui din amfiteatrele 
Institutului agronomic „N. Bă-lcescu" 
din Capitală o frumoasă acțiune 
organizată de asociația sportivă 

Sportului studențesc în ultimii ani. 
Cu acest prilej jucătorii actualei 
echine divizionare A s-au întîlnit 
cu foștii componenți ai formației și 
cu suporterii student! din institutele 
de învățămînt superior bucureștene.
• DIVIZIONARELE R BUCUREȘ

TENE AU TRECUT TESTUL 
COOPER. Pe stadionul Republicii, 
jucătorii echipelor Metalul, Progre
sul. Autobuzul și Voința (Rapid 
fiind în turneu peste hotare) au 
trecut testul Cooper. Dintre jucă
torii care s-au prezentat în con

diție bună se numără Prodan (Me
talul), Nignea, M. Moraru. (Progre
sul). Șerbănică (Autobuzul) care 
au parcurs 3 500 m, precum și 
Răutu (Autobuzul) — 3 480 m și
Costache Boțonea (Voința) — 

3 400 m. Se vor prezenta din nou 
jucătorii Mico (Voința), Georgescu 
și V. Moraru (Metalul) — care au 
abandonat, precum și Florea, Stoi- 
chiță, Lixandru, Dim a (Autobuzul). 
Duraitriu II — absenți de la această 
examinare, Iordache (Voința), Dra- 
gu, Eparu (Progresul) — au „mers** 
sub norma stabilită. Trebuie să 
mai arătăm că nu toți jucătorii au 
înțeles să aibă o ținută corespun
zătoare unii dintre ei (Condurache, 
I. Sandu, V. Petre — Progresul, 
Florea, Stroie — Autobuzul) avînd 

o exagerată podoabă capilară, de 
neadmis pe terenul de sport.

RĂSPUNDERE Șl COEZIUNE DEPLINĂ
(Urmare din pag. 1)

biciunile mai vechi ale unor selec
ționați prezenți pe listă.

O confruntare între .„PROBA
BILI" și „POSIBILI", două echipe 
forte, ar putea da naștere la o re
prezentativă națională puternică, 
în stare să reprezinte capacitatea 
maximă a fotbalului nostru în lu
nile care urmează. S-ar putea re
proșa că un asemenea meci ar pro
duce o concurență prea mare, dar 
tocmai aceasta ar fi de dorit, sau 
s-ar invoca dezavantajarea preqăti- 
rii lotului de tineret, însă acest lot 
și viitoarele rezultate pe care le 
va înregistra ne interesează mai 
puțin.

Fotbalul nostru are acum nevoie

mai mult decît oricînd de coeziune 
în rîndurile antrenorilor chemați 
să sprijine acțiunile antrenorului 
responsabil al echipei naționale. 
Valentin Stănescu. colectiv recent 
constituit, din care ar fi normal 
să facă parte și antrenorul lotu
lui de tineret, Cornel Drăgușin. Ar 
fi de dorit ca antrenorii chemați să 
sprijine eforturile de pregătire a 
echipei naționale să lase unele, am
biții personale sau unele disen
siuni și să facă corp comun. îr» 
deplină răspundere, pentru selec
ționarea și pregătirea unei repre
zentative de fotbal a țării puterni
ce, capabile să ne producă satis
facții. în acest scop, trebuie înde
părtată rutina si forțat noul, cu 
curaj și clarviziune în același timp, 
în echipa României să vedem șu
tind pe cei mai capabili fotbaliști.
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NICOLAE CEAUȘESCU
I
I

CU OAMENII MUNCII
DIN CAPITALA

(Urmare din pag, 1)
la alegerile de Ia 9 martie pen
tru Marea Adunare Națională.

Cuvîntul de deschidere a adu- • 
nării este rostit de tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. ' 
al P.C.R., . țirim-seCretar al Co- ' 
mitetului municipal București al . 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
Alexandru, directorul Uzi- 
„23 August" — București, 
Ștefan, secretarul Consi- 
Central al ' Uniunii Genera- 
Sindicatelor din

Nae, j 
iui sindical 
fecții și i 
Radu Voinea, 
lui politehnic București, Nicolae 
Croitorii, -> u.«
Central 
Comunist, 
ședințele , .... ..
de producție Gîrbovi, județul Il
fov, Elena Anghel, studentă la 
Academia de studii economice 
București, și Marin Oprea, mun
citor la uzinele .

în aclamațile mulțimii, 
tuziasmul și însuflețirea 
ia cuvîntui
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea 
al partidului 
deosebită atenție, 
niată în repetate rînduri 
și îndelungi aplauze

Roșu 
nelor 
Pavel 
liulul 
le a 
Elena

____ ___ România, ' 
președintă Comitețu- 

al Fabricii de con- 
tricotaje București, 
i, rectorul Institutu-

secretar al Comitetului 
al Uniunii Tineretului

Marcel Dobra, pre-
Cooperativei agricole

„Republica*1.
în en- 

_________  generală, 
tovarășul NICOLAE

secretarului general 
a fost urmărită cu 

fiind subli- 
cu vii

0 PE SCURT o 
' BASCHET • „Cupa Liliana Ron- 
chetti* (semifinale — tur) : Steaua 
roșie Belgrad — Spartak Leningrad 
69—111 ; Minior Pernik — Levski 
Spartak Sofia 75—75 : retur la 12 
martie • în „Cupa Koraci“ (m — 
semifinale) Forst Cantu (Italia) — 
Partizan Belgrad 84—67 (în 
88—101). ' \ ‘ “ 
în finala pe cîștigătoarea 
B.C. Barcelona — 
lia).

HANDBAL > în meci amical mas
culin, la Reykjavik : Islanda — Ce
hoslovacia 18—20 (9—11). Haber a
înscris 7 goluri pentru învingători.

HOCHEI PE GHEAȚA • în C.M. 
(grupa C). la Sofia :

, Bulgaria G—4 ; Austria — Danemarca
4— 2 : Norvegia — ■ -- - *
clasament conduce 
p (4 j) urmată de 
Ungaria cu cîte 5

ȘAH e După 15
pionatul Iugoslaviei conduce Veli- 
mirovici cu 10 p (1), urmat de Ma- 
tanovici 9V2, Barle 9, Gligorici 8V2 
• Campionul de șah al Poloniei în 
acest an este marele maestru Wlo- 
dzimierz Szmidt 
la Tallin, cu 
terminare, 
urmat de Olafsson 
Bronstein 8 p.

TENTS • Viorel Marcu 
cu 1—6. 7—5. G—3, pe
Snencer Segura, în turneul de 
Shreveoort (Louisiana). Alte rezul
tate din turul doi : A. Amritraj — 
Letcher 6—1. 4—6, 
V. Amritraj 3—6, 
chan — Machette 
timi de finală la
— Spear 6—3, t 
Pinto Bravo 6—2,
— Holmes 6—1; 6—1 ; Orantes — Ge
bert 6—3, 6—0 ; Kronk — Pala
6— 2, 2—6, 7—6 ; Plotz — An
dersson 6—2, 6—4 ; Daoudi —
Crawford 6—2, 6—7, 6—4 ; Elsen-
broich — Palm 6—4, 6—0. • Un nou 
turneu W.C.T., la „Albert Hall'1 din 
Londra : Hrebec — Bertolucci 6—3,
7— 6 ; Cox — Bengtsson 6—7, 6—3, 
6—2 ; Panatta — McMillan 6—2, 6—2; 
Kodes — Fassbender 6—7, 6—1, 6—4; 
Pilici — Taylor 6—7, 6—4, 6—2. B. 
Borg (care a suferit un accident de 
automobil) și R. Ramirez au anun
țat că nu vor lua startul.

TENIS DE MASA • La Zagreb, 
în semifinalele C.C.E., Viesnic a în
vins formația engleză Omersby cu
5— 2 (Stinancici a dispus de Neale 
2—0 și Jarvis 2—1).

tur : 
Echipa italiană va Întîlni 

‘ dintre
Brina Rieti (Ita-

Ungaria

Belgia 24—0. în 
Norvegia cu 7 

Franța. Bulgaria, 
P <3 j).
runde, în cam-

• în turneul 
trei runde înainte 

conduce Keres cu 9 
8'/2 pcu

de 
de
P.
Și

l-a învins 
arnericanul 

la

6—1 ; Brown —
6—2, 6—3 ; Ma-

6—2, 6—1. • Op- 
Cairo : D^b licker 

6—3 ; Jauffret — 
I. 1—6. 6—1 ; Proîsy

LA START, SPORTIVI DE MARE VALOARE

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Gheorghe 
Cioară a mulțumit, în 
tuturor participanților la 
mare adunare, populară, 
ampla expunere, pentru indica
țiile de excepțională însemnă
tate date în vederea traducerii
în viață a Programului partidu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral, 
înaintare a patriei 
comunism.

Piața Republicii, 
atîtor • evenimente

numele 
această 
pentru

dezvoltate și 
noastre spre

martoră a 
de s.eamă,. 

trăiește din nou lin moment deo
sebit. Văzduhul vibrează de urale- 
și aclamații. , Participanții 
adunare își exprimă, încă o < 
cu putere, dragostea, recunoștin-’ 
ța și încrederea 
secretarul său t 
zile premergătoare votului de la 
9 martie, ei se angajează, în fața 
partidului, 
Ceaușescu, 
gul nostru popor, 
cu hotârîre și fermitate pentru a 
transpune în viată, în. mod exem
plar, politica partidului, progra
mul de edificare a s 
cialiste multilateral. dezvoltate și 
înaintare a României spre 
munism, avînd convingerea 
strămutată că aceasta este s 
gura cale pentru asigurarea 
ricirii și bunăstării poporului.

la i 
dată, I 

ea în partid și g 
general. în aceste I 
>are votului de la ■

a tovarășului Nicolae 
ca, laolaltă cu între- 

să muncească

»»

euro-Ghcorghe Ghipu — in mijloc — își face debutul la campionatele 
pene de sală, alergind proba de 1 500 m

I
I

□iui, progra- ■ 
societății so- I 
rlnTvnlt nip ai •

co- 
ne- 
sin- 
fe-

dintre cei mai valoroși 
pe continent vor lua 

sîmbătă și duminică, la

Polonia, firește, va fi reprezen
tată de o numeroasă formație.

La startul diferitelor probe vor 
fi prezenți, între alții, campionii 
europeni din 1974 de la Roma i 
Valeri Borzov (U.R.S.S.) — 100 m, 
Karl Honz (R.F.G.) — 400 m,
Klaus-Peter Justus (R.D.G.) —
1 500 m, Guy Drut (Franța) — 
110 mg, Valeri Podlujnîi (U.R.S.S.)
— lungime, Viktor Saneev (U.R.S.S.)
— triplu, Hartmut Bricsenils
(R.D.G.) — greutate, Irena Sze
winska (Polonia) — 100 m și

(Unga- 
Acker- 

ctc.
urmă-
60 m, 

1 500 m, 3 000 m,

Hartmut
— greutate, Irena 
(Polonia) — 100

Bruszeniak 
Rosemarie

— înălțime 
figurează 

bărbați •

200 m, Ilona 
ria) — lungime, 
mann (R.D.G.) 

în program
probe :

800 m,
lungime, triplu, înălțime, 
greutate, 4x2 tururi; fe
rn, 400 m, 800 m, 1 500 m, 
lungime, înălțime, greu-

toarele
400 m,
60 mg, 
prăjină, 
mei î 60
60 mg,
tate, 4x2 tururi. Concursurile âu 
loc sîmbătă și duminică, dimi
neața și după-amiaza. Televiziu
nea română va transmite. în di
rect sîmbătă (de la 18,50) și du
minică (de la 17,15).
' Iată acum tabelele de recorduri 
europene în sală :

tivi — au deplasat federațiile de 
atletism din U.R.S.S., R. D. Ger
mană, R. F. Germania și Franța.

Unii 
atleți de 
parte, 
întrecerile celei de a Vl-a ediții 
a campionatelor europene pe te
ren acoperit. Anul acesta com
petiția’ are loc la Katowice, în 
frumoasa sală Ronda cu o capa
citate de 7 000 de 
cursurile atletice), 
atleți și atlete 
rilor europene 

’ ȘÎ 
de acomodare 
rile de concurs. Cele mai nume
roase loturi — peste 30 de spor-

Irilor europ 
întrecerilor

din
se

fac
cu

locuri (la con- 
La această oră, 
majoritatea ță- 
află în orașul 

antrenamente 
sala, cu locu-

60 m

400 m
800 m
1500' m
3000 m
60 mg

bărbați ——
6,4 Fiodor Pankratov (U.R.S.S.) 

(record egalat de 15 ori, între care și 
atletul român Dorel Cristudor)

Alfons Brydenbach (Belgia) 
Dieter Fromm (R.D.G.) 
Harald Norpoth (R.F.G.) 
Emiel Puttemans (Belgia) 
Giinther Nickel (R.F.G.)

de
1967

I
Lungime 
Triplu 
înălțime 
l’răjină 
Greutate

45,9
1:46,6
3:37,8
7:39,2

7,5 
(record egalat de 11 ori) 

8,23 " 
17,03

2,25
5,45

20,95

1974
1969
1971 '
1973
1970

SCRISOARE DIN SOFIA

OLIMPICII" BULGARI SE PREGĂTESC INTENS
La Jocurile Olimpice ’72 de la 

Munchen sportivii bulgari și-au re
prezentat demn țara. Reprezentan
ții sportivi ai R. P. Bulgaria au 
adus din capitala bavareză 21 d<? 
medalii, din care 5 de aur. „Nu
cleul de șoc“ al reprezentativei 
bulgare la ultima Olimpiadă l-au 
constituit echipele de lupte clasice 
și libere, de haltere și atletism.

Pentru J.O. de vară ’76. dele
gația Bulgariei va avea, probabil, 
din 
cial 
Nu 
tea 
dreze și reprezentanții boxului, vo
leiului, canotajului, gimnasticii 
sportive, scrimei. Sporturile enu
merate mai sus au arătat. în de
cursul anului 1974. un ritm de 
dezvoltare mai ridicat, . subliniat 
prin succese în cadrul competiții
lor internaționale. Iar dacă avem 
în vedere că în sport sînt admise 
surprizele, nu va fi nimic senza
țional dacă în echipa olimpică 
bulgară vor apărea completări la 
înot, handbal, judo, tir, polo pe 
apă, ciclism, canotaj sau călărie, 
ramuri sportive care 
potențial deosebit.

în etapa actuală, 
bulgari se găsesc în 
gire a lotului. Federațiile sportive 
bulgare și-au îmbogățit experien
ța în ce privește selecționarea și 
pregătirea. concurenților pentru 
J.O. în cursul lunii ianuarie, 
plenara Consiliului Central al U- 
niunii Bulgare pentru Educație Fi
zică și Sport a făcut o analiză a- 
mănunțită asupra executării pri
mei etape din planul de 4 ani al 
pregătirii olimpice. Plenara a acor
dat o atenție deosebită conținutu
lui procesului de instruire și an
trenament. perfecționării conduce
rii lui și a organizării.

Federațiile sportive din Bulga
ria și asociațiile sportive depun 
eforturi pentru a crea condiții op
time viitorilor concurenți olimpici.

prin antrenamente intensive și u- 
tile. Acestor sportivi li se acordă 
prioritatea de a fi testați în labo
ratoarele metodico-științifice, li se 
asigură mijloacele necesare unor 
îngrijiri deosebite.

Primii noștri sportivi incluși în

60 m

400 m
800 m
1500 m
60 mg

Lungime 
înălțime 
Greutate

Igor Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) 
Michael Joachimovski (Polonia) 
Valeri Brumei (U.R.S.S,) 
Kjell Isaksson (Suedia) 
Geoffrey Capes (M. Britanie) 

FEMEI
7,1 Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.) 

(record egalat de șapte ori)
52,4 Nadejda Ilina (U.R.S.S.) 

2:02,4 Elzbieta Katolik (Polonia) 
4:11,0 Tonka Petrova (Bulgaria)

7,9 Valeria Ștefănescu (România) 
(record egalat de două oii)

6,73 Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.)
1,94 Rosemarie Ackermann (R.D.G.) 

21,13 Helena Fibingerova (Cehoslovacia)

1966
1974
1961
1972
1974

1970

1974
1974
1974
1973

1966
1975
1975

nou în componenta sa în spe- 
luptători, halterofili și atleți. 
este însă exclusă posibilita- 
ca în rîndurile ei să se înca-

dispun de un

„preolimpicii"
faza de lăr-

GHEORGHI TODOROV

A FOST CREAT COMITETUL DE ORGANIZARE

A JOCURILOR OLIMPICE DE VARA-1980
MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția TASS, 
a fost creat Comitetul de organi
zare a Jocurilor Olimpice de vară 
ce vor avea loc în anul 1980 la 
Moscova. Președinte al Comitetu
lui a fost numit Ignati Novikov.

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Vicepreședinți 
au fost desemnați Vladimir Pro- 
mislov, primarul orașului Mosco
va și Serghei Pavlov, președinte
le Comitetului Unional pentru 
Cultură Fizică și Sport.

pregătirile olimpice, dau exemple 
de dragoste pentru muncă, disci
plină, un sentiment de înalt pa
triotism. Sportivi cu renume 
mondial ca luptătorii Petar Kirov, 
Aleksandar Tomov, halterofilii Ne- 
delcio Kolev, Gheorghi Todorov, 
Atanas Kirov, atletele Liliana To- 
mova, Ivanfca Hristova, Maria Ver- 
gova — reprezintă un model de 
sportivi de clasă internațională și 
conduc azi coloana preolimpicilor 
bulgari. Cadrele chemate să reali
zeze grelele sarcini pe terenurile 
olimpice au căpătat o mare expe
riență, posedă o înaltă calificare 
și își iubesc disciplina sportivă. 
O mare dragoste pentru sport ma
nifestă și numerosul activ de cer
cetători științifici, medici, specia
liști și activiști, care reprezintă o 
mare forță în lărgirea pozițiilor 
deținute de sportivii bulgari în a- 
rena internațională.

Mișcarea sportivă din R. P. Bul
garia privește cu încredere spre 
Montreal, orașul viitoarei Olim
piade de vară.

IVAN DONCEV 
redactor șef al ziarului 

„Naroden Sport" — Sofia

IN C. M. DE
RODNINA Șl ZÂIȚEV

PATINAJ ARTISTIC
DIN NOU CAMPIONI

6 (Agerpres).NEW YORK,
Proba de perechi din cadrul cam
pionatelor mondiale de patinaj ar
tistic, care se desfășoară la Colo
rado Springs, s-a încheiat cu vic
toria scontată a cuplului sovie
tic Irina Rodnina — Aleksandr 
Zaițev cu 141,64 p. Au urmat pe
rechile Romy Kermer — Rolf 
Oesterreich (R.D.
137,95 p. Manuela Gross 
Kașelmann (R. D. Germană). — 
136,67 p.

în proba feminină individuală, 
după executarea exercițiilor im-

patinatoarea olan- 
Leeuw cu 73.58 p,

Rolf
Germană) —

Uwe

puse, conduce 
deză Diane de 
secondată de elvețiană Karen Iten
— 70,83 p. Campioana europeană 
Christine Errath (R.D Germană) 
se află pe locul șase, cu 67,65 p.

La i 
„scurt" 
menține 
conducă
— 128,85 
(Anglia) 
Kovalev 
T. Cranston (Canada)

masculin. după programul 
‘ situația în clasament se 

neschimbată : continuă să 
Serghei Volkov (U.R.S.S.) 
p, urmat de John Curry 
— 126,72 p, Vladimir

(U.R.S.S.) — 124,43 p și 
124,29 p.

Cu meciurile de miercuri s-a în
cheiat prima manșă din sferturile 
de finală ale cupelor europene re
zervate echipelor de club. ~ 
te mici excepții, rezultatele 

' male și prin prisma lor 
turează echipele care au 
se califice în semifinale, 
subliniat faptul că jocurile au fost 
de un slab nivel tehnic, departe 
de valoarea și renumele de care se 
bucură unele dintre echipele puse 
față în față.

Bayern Munchen, deținătoarea tro
feului campionilor, a 
de Ararat Erevan, 
marcate în ultimele 
Honess și Andersson, 
după ce' a condus cu 
cu St. Etienne, 
toare doar cu 3—2 ! (au marcat 
Masczyk, Bennigier și Bulla din 11 
m, respectiv Larque și Triandafilos). 
Alte două meciuri au consemnat 
victoria clară a gazdelor : Leeds
United — S.C. Anderlecht 3—0 (Jor
dan, Lodimer și McQueen — autorii 
golurilor) si C.F. Barcelona — Aăt- 
vidaberg F.F. 2—0 (Marinho și Cla
res). Firește, aceste două învingă
toare se și pot considera calificate 
în semifinale, îndeosebi ~ '
celona, care susține și 
teren propriu.

In Cupa cupelor s-au 
două surprize : Ferencvaros 
minat victorioasă la Malmo cu 3—1 
(marcatori : Nylassi, Magyar! și
Mathe, respectiv Soebert). apoi sco
rul egal (0—0) dintre P.S.v. 
hoven și Benfica Lisabona. 
Madrid — după un meci in

Cu foar- 
sînt nor- 
se con- 

șanse să
Este de

dispus cu 2—0 
prin golurile 
12 minute de 

Ruch Chorzow,
3—0 în meciul 

a terminat învingă- 
3—2 ! (au

C.F. Bar- 
returul pe

înregistrat
a ter-

Eind-
Real
care

n-a convins total — a dispus cu 2—0 
de Steaua roșie Belgrad, prin golu
rile lui Santilana în prima repriză 
și Netzer, din 11 m. în fine, Dinamo 
Kiev, prin golul lui Oniscenko a 
cîștigat în deplasare, cu Bursaspor 
(1—0) și se poate considera în se
mifinale.

In Cupa U.E.F.A., după o repriză 
egală (1—1), F.C. Koln a surclasat 
cu 5—1 pe F.C. Amsterdam, prin 
golurile lui D. Miiller (3), Flohe (2), 
respectiv Withe. Juventus, în me
ciul cu Hamburger S.V. a condus 
în minutul 15 cu 2—0 (Capello și 
Viola), dar scorul a rămas neschim
bat pină la sfîrșit. Velej Mostar a 
dispus cu 1—0 de Twente Enschede 
(a marcat Kresici), dar se pare că 
acest avantaj minim nu va fi sufi
cient pentru calificare. în fine, Bo
russia Mdnchengladbach a cîștigat 
la Ostrava cu 1—0 (a marcat Heyn- 
kes), astfel îneît returul nu va Ei 
decît o formalitate pentru formația 
vest-germanâ.

Cu excepția meciului dintre C.F. 
Barcelona și Aatvidaberg F.F., 
lelalte partide din retur, în 
competițiile, sînt programate 1 
martie.

, ce- 
toate 
la 19

i. O.
' I

o în turneul balcanic : Lokomo
tiv Sofia — Eskișehir 3—0 (1—0) ;
meci amical, la Tokio : Japonia — 
Suedia 1—4 (0—2) ; în preliminariile 
Turneului U.E.F.A. : R. F. Germa
nia — Austria 3—1 (1—1) : Turneul
de juniori de la Tașkent: U.R.S.S. — 
Finlanda 1—0 ; Cehoslovacia — Po
lonia 2—0.

Redacția și administrația ; București, str. V. Conta nr. 16 ; tel. centrală LI.10.05 ; secția coresp. 11.51.09 ; iniei urban 72 șl 286 ; iele» ; inso sport r. Tiparul I. P. „Informația" București io 36*»


