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C.E. DE LA
AU CONFIRMAT

SEMIFONDULUI

KATOWICE
ASCENSIUNEA
ROMÂNESC

Comisia Electorală Centrală informează că în Cir
cumscripția nr. 1 „23 August" din municipiul Bucu- 
rești, unde a candidat pentru Marea Adunare Națio
nală tovarășul Nicolae Ceaușescu, toți alegătorii în
scriși pe listele de vot s-au prezentat la secțiile de 
votare, neînregistrîndu-se nici un vot împotrivă și ne- 
fijnd nici un vot anulat. De asemenea, pentru tova
rășul Nicolae Ceaușescu au votat toți cetățenii Repu
blicii Socialiste România aflați in afara granițelor 
țârii in misiune permanentă ori ca turiști.

Toți cei 70 236 de alegători și-au dat votul în una
nimitate pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

impresionanta unanimitate a voturilor este o ex
presie elocventă a sentimentelor de inaltă stimă și 
dragoste pe care intregul nostru popor le nutrește față 
de secretarul general al partidului, a nețărmuritei în
crederi in Partidul Comunist Român, care întruchipează 
cele mai profunde aspirații ale națiunii noastre, a 
deplinei aprobări a documentelor Congresului al 
Xl-lea, a hotăririi de a le aplica cu fermitate in viață. 
Opțiunea unanimă a cetățenilor reflectă convingerea 
națiunii noastre socialiste că alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in forul suprem legislativ al țării 
constituie incă o garanție că vor fi înfăptuite cu con
secvență și în cele mai bune condițiuni istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al Xl-lea 
Român.

al Partidului Comunist
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• Dorina Călineanu - o
® Carol Corbu poale

mare și plăcută surpriză 
mai mult • 6 sportivi

COMUNICAT U L i
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE CU PRIVIRE LA REZULTATUL

i
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ALEGERILOR DE DEPUTATI IN MAREA ADUNARE> NAȚIONALA I
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Comisia Electoralâ Centrală, ve- 
rificind — in temeiul art 94 din 
Legea electorală — procesele ver
bale ale comisiilor electorale de 
circumscripție cu privire la rezul
tatul alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională din 
ziua de 9 martie 1975, a constatat 
următoarele :

In listele de alegători au fost 
înscriși 14 900 032 cetățeni.

Din numărul total al alegătorilor 
înscriși in liste s-au prezentat la

vot 14 894 185 alegători, adică 
99,96 la sută.

Pentru candidații Frontului Uni
tății Socialiste au votat 14 715 539 
alegători, reprezentind 98,80 la 
sută din numărul total al alegăto
rilor care au luat parte la vot.

Au votat contra 178 053 alegă
tori, adică 1,20 la sută din nu
mărul total al votonților.

Au fost declarate nule 593 vo
turi, reprezentind 0,003 la sută din 
numărul total al voturilor expri
mate.

In cele 349 circumscripții electo
rale au fost depuse 488 candida
turi, din care în 139 circumscripții 
cîte 2 candidaturi.

In temeiul prevederilor Legii 
electorale, comisiile electorale de 
circumscripție au declarat aleși 349 
deputați în Marea Adunare Na
țională.

La Comisia Electorală Centrală 
nu s-au depus contestații cu pri
vire la operațiunile comisiilor elec
torale de circumscripție.

La Katowice. Gheorghe Ghipu a 
cucerit prima medalie a semifon- 
dului masculin românesc la C.E. 

de atletism în sală

Turneul Astăzi, la Rm. Vîlcea, un joc de verificare a fotbaliștilor noștri fruntași

români In finale

t1 ■
international de șah LOTUL A - SELECȚIONATA

9
DE TINERET

URZICĂ REALIZEAZĂ
PARTIDA ZILEI!

Ieri dimineață a avut loc ședin
ța tehnică și tragerea la sorți a 
Turneului internațional de șah al 
României. Iată ordinea concu- 
renților pe tabela de concurs 1

1. Vaisman (Elo 2385), 2. Garcia 
(2370), 3. Ciocâltea (2460), 4. Pribyl 
(2455), 5. Barerras (2380), 6. Miti- 
telu (2390), 7. Lutikov (2545), 8.
Ungureanu (2385), 9. Adamski
(2415), 10. Partos (2410), 11. Stan- 
ciu (2295), 12. M’nev (2430), 13.
Honfi (2460), 14. K aak (2510), 15. 
Urzică (2250), 16. Mesing (2430).

După-amiază, în Aula B.C.U., a 
avut loc prima rundă. Turneul a 
programat din start cîteva întâl
niri interesante.

O foarte valoroasă realizare 
strategică a obținut tînărul nos
tru campion Aurel Urzică în par
tida cu argentinianul Garcia, cîș- 
tigînd un final de turnuri, piese 

; ușoare și pioni, care părea egal 
lla prima vedere. Marele maestru 

’Lutikov l-a surprins pe Partos cu 
o variantă mai puțin uzitată din 
Siciliană și a dezlănțuit un atac 

' vehement, încheiat fa mutarea 25. 
■După mari complicații, remiză în 
întâlnirea Cioeâltea — Knaak, sub 
presiunea crizei de timp și în- 
'tr-o poziție... pe marginea pră- 
pastiei. Același rezultat, dar fără 
nici o emoție, in partidele Pri- 

G>yl — Honfi, Barerras — Minev, 
Mititelu — Stanciu și Ungureanu
— Adamski. întâlnirea Vaisman
— Mesing (care'' îl înlocuiește pe 
maestrul iugoslav Milici) a fost a- 
mînată. Astăzi, de la ora 16, se 
joacă runda a, doua.

• Ieri, după un riguros control medical, selecționabilii 
au efectuat un antrenament pe terenul Voința • V. Stănescu 

și G Drăgușin s-au fixat asupra formațiilor
Scurt intermezzo între două 

etape de campionat, determinat 
de testul tricolorilor noștri — 
astăzi, la Rm. Vîlcea în compa
nia selecționatei de tineret —, 
primul șl... ultimul înaintea me
ciului pe care aceștia îl vor sus
ține miercurea viitoare, la Istan
bul, cu reprezentativa Turciei.

Ziua de ieri, cea dinții a pro
gramului, a fost astfel împărțită i 
dimineața, selecționabilii lotului 
A au fost supuși unui riguros 
control medical la Centrul de 
medicină sportivă „23 August". 
Sub privirile „statului major", 
alcătuit din antrenorii Valentin 
Stănescu șl Robert Cosmoc și dr. 
Dumitru Tomescu, cel 17 jucă
tori (Răducanu, Iorgulescu, Che- 
ran, Sameș, G. Sandu, Anghelinl, 
Dobrău, Dinu, Dumitru, Bălăci, 
Beldeanu, Lucescu, Troi, Kun, 
lordănescu, Crișan, Marcu) au 
trecut, rînd pe rînd, pe la sec
țiile de specialitate ale Centru
lui. După ultima pretențioasă 
probă „spiro-ergometrică", urmă
rită atent de dr. Szoge, acesta ne 
spunea i „Efectuăm o determi
nare directă a consumului ma
xim de oxigen cu ajutorul exa
menului spiro-ergometric, prin 
care testăm rezistența generală a 
fotbaliștilor. Am înregistrat, as
tăzi dimineață, numai valori de 
foarte bine și bine ale acestei 
capacități de efort, ceea ce de
notă că componcnții lotului A 
sînt bine pregătiți fizic". Dr. 
Szoge ne furnizează și cîteva 
exemple de fotbaliști care au tre?

cut examenul cu foarte bine. A- 
ceștia sînt : Dinu, lordănescu,
Lucescu, Dobrău. Răducanu.

La sflrșitul testelor 
dr. D. Tomescu este în 
să concluzioneze astfel i 
examenului complex, de 
sînt asemănătoare cu acelea de 
anul trecut, din aceeași perioadă, 
de unde rezultă că pregătirea fi
zică efectuată de selecționabili 
la cluburi a fost efectuată în 
optime condițiuni. Putem miza, 
deci, pe o bună formă sportivă 
la apropiatele întâlniri interna-

medicale, 
măsură 
.Datele 

astăzi.

Se impune ca. în conti- 
antrenorii de lot să con- 
cu colegii lor de la clu-

obțl- 
volu- 

repor- 
echipei 

critic

ționale. 
nuare, 
lucreze 
buri".

Mulțumiți de rezultatele 
nute, selecționabilii sînt 
bili chiar și în prezența... 
ferului. Dinu, căpitanul 
naționale, este destul de
și... autocritic cînd aduce vorba 
despre evoluția insuficient de 
convingătoare a echipei sale de 
club, sîmbătă, cu C.F.R. Cluj-Na- 
poca, dar conchide afirmînd că 
asta va prinde bine atît lui, cit 
și coechipierilor la următorul joc

Gheorghe NICOLAESCU

KATOWICE, 10 (prin telefon)- 
Organizate în sala Ronda din Ka
towice, întrecerile celei de a Vl-a 
ediții a campionatelor europene 
de atletism indoor s-au bucurat 
de un apreciabil succes. La cele 
4 reuniuni (cîte două, sîmbătă 
duminică) au asistat 27 000 
spectatori entuziaști. In 
condiții favorabile — sală 
chipatâ tehnic, atmosferă 
—, cei peste 300 de atleți 
de țări ale Europei s-au 
și au reușit să ofere dispute pal
pitante și performanțe onorabile.

Așa cum îi stă bine fiecărei 
competiții sportive, campionatele 
europene de atletism au oferit o 
serie de surprize. Le vom nota 
pe cele realizate de Dorina Căti- 
neanu — la săritură în lungime, 
Marianne Adam (învingătoarea lui 
Fibingerova) — la aruncarea greu
tății, Grazina Rabsztyn (care i-a 
răpit victoria lui Erhardt) — la 
60 mg, Andrea Lynch — la 60 
m (Szewinska — pe locul III !), 
Velcio Stoev — la aruncarea greu
tății. Acești sportivi — unii mal 
cunoscuți, alții aparținînd „noului 
val" — 
favoriții 
de aur. 
sportivi 
favoriți 
sufragiile specialiștilor și să cîș- 
tige fără drept de apel. Este ca
zul lui Valeri Borzov, Rosemaria 
Ackermann și Viktor Saneev.

Atletismul românesc a fost re
prezentat la această ediție a cam
pionatelor europene indoor de <» 
delegație de 8 sportivi. Comporta
rea lor generală a fost remarca
bilă. România a obținut la a- 
ceastă ediție cel mai mare succes 
al său la C.E. de atletism în sală. 
In primele 5 ediții au fost obținu
te două titluri de campioni. L„ 
Katowice, 
rit două 
de bronz, 
șase din 
au reușit

DORINA CATINEANU 
nu i-a convenit elasticitatea pra
gului) a început cu 6,24 m. După 
această încercare, ea a fost sigură 
de obținerea unei medalii, dar șl 
îngrijorată de posibilitățile prin
cipalelor sale adversare (Alfeeva» 
Antencn și Nigrinova) de a reali
za performanțe care să-i spulbera 
speranțele. Dar, îngrijorarea a„« 
stimulat-o. Au urmat i 6,26 m -*• 
6,28 m — dep. — 6,31 m — 6,19 nu 
A 5-a săritură l-a adus, deci, me
dalia de aur. Practic, victoria e4 
este o surpriză. Anul trecut, Do
rina Cătineanu era cunoscută doasț 
de intimii atletismului nostru, a*

Romeo VILARA l

(Continuare in pag. 2-3) !

și 
de 

aceste 
bine e- 

caldă 
din 26 
străduit

au reușit să depășească 
și să cucerească medaliile 
Fără discuție, au fost și 
care — în postura de 

— au reușit să onoreze

La 
atleții români au cuce- 
medalii de aur 
cîte un loc 4, 5, 
cei opt sportivi 
calificarea In

sl una 
6 șl 7 ; 
români 
finale.
(căreia

(Continuare în pag. 2-3)

Componenta lotului A, la puțin timp după controlul medical efectuat ieri. .r., - ---- —------ j---- .— —■— Foto; V.



* In ultimele zile ale săptâminli trecute au continuat să se desfășoare In 
întreaga țară manifestări sportive dedicate marelui eveniment politic din 
viața poporului nostru : alegerile de la 9 martie. Iată scurte relatări de 
la citeva dintre aceste acțiuni.

UN MARE CROS IN SECTORUL 1 
AL CAPITALEI

In organizarea C.E.F.S. al Sec
torului I al Capitalei, în colabo
rare cu Consiliul sindicatelor și 
Comitetul U.T.C., a avut loc, sîm- 
bătă la prînz, pe străzile din ve
cinătatea Stadionului Tineretului, 
„Crosul 9 Martie". Au fost pre- 
zenți aproximativ 2 000 de băieți 
și fete de la școlile generale nr. 4, 
10, 17 și 186, de la liceele 21, 24, 
28 și 35, precum și de la nume
roase întreprinderi si instituții : 
I.A.M.C. Otopeni, I.P.C.M., Tele
foane, întreprinderea „13 Decem
brie", Automatica, Combinatul a- 
picol etc.

Iată pe cîțiva dintre cîțtigători: 
Florica Gindac, Manuela Popescu 
și Florentina Tudorache — toate 
de la Liceul 35 ; loan Dragomir 
(I.T.T.A.), Ilie Dinu („13 Decem

brie"), Gabriel Oancea (P.T.T.). 
etc.
ENTUZIASTE COMPETIȚII IN MU

NICIPIUL SIGHIȘOARA
Comitetul municipal U.T.C., în 

colaborare cu C.M.E.F.S. Sighi
șoara, a organizat un reușit cros 
dedicat alegerilor de la 9 mar
tie, întreceri la care au partici
pat peste 500 de tineri din șco
li generale, profesionale și licee. 
De asemenea, tot în cinstea im
portantului eveniment din viața 
poporului nostru, au fost organi
zate competiții sportive de masă 
la volei, tir, tenis de masă, șah, 
schi și săniuțe. Pentru schi și 
săniuțe, concurenții s-au depla
sat în masivul Harghita, unde 
există condiții prielnice pentru 
practicarea acestor sporturi. S-au 
evidențiat în mod deosebit spor-

Start al elevilor din clasele V—VIII, la crosul organizat sîmbătă 
in Sectorul 1 al Capitalei Foto : V. BAGEAC

tivii de la A.S. Metalul Sighi
șoara.

Ion TURCU — coresp.

UN REUȘIT CONCURS DE GIM
NASTICA LA TG. MUREȘ

Pionierii școlilor generale din 
Tg. Mureș, clasele I—IV, au luat 
parte, în cinstea alegerilor . de la 
9 martie, la un concurs de gim
nastică artistică, organizat de 
Consiliul municipal al organiza
ției pionierilor, în colaborare cu 
secția de gimnastică a școlii spor
tive din localitate. întrecerile s-au 
bucurat de un frumos succes, e- 
vidențiind o seamă de tinere spe
ranțe ale acestui sport. La băieți, 
primul loc pe echipe a fost ocu
pat de Școala generală nr. 7, iar 
la fete de Școala generală nr. 9. 
La individual, concursul a fost 
cîștigat de Adrian Nițișor și Cila 
Cosma.

C. ALBU — coresp.
„CUPA ALEGATORULUI" LA HO

CHEI
Hocheiștii gălățeni s-au în

trecut într-o foarte disputată 
competiție dotată cu „Cupa ale
gătorului". La concurs au parti
cipat șase echipe, trofeul reve
nind formației Școlii generale nr. 
19, antrenată de instructorul Ste- 
lian Rusu.

T. SIR.IOPOL — coresp.
LA DEVA, ATRACTIVE ÎNTRECERI 

DE TENIS DE MASA
Din inițiativa Consiliului aso

ciației Voința, la Deva a fost 
organizat un reușit concurs de 
tenis de masă, sistem individual 
eliminatoriu, dotat cu „Cupa 9 
Martie". Au participat sportivi ai 
asociațiilor Voința din Hațeg, De
va, Brad și Hunedoara. După 
confruntări atractive, urmărite de 
numeroși spectatori, pe primele 
locuri s-au clasat : Florin Bote- 
zatu (Deva) juniori, Dan Motora 
(Deva) seniori și Natașa Balaș 
(Hunedoara) fete.

N. SBUCHEA — coresp.

NATALIA 
ANDREI

S-a născut la Craiova, la 
3 octombrie 1952; 1,63 m înăl
țime, 53 kg greutate ; stu
dentă în anul in al Facultății 
de științe economice, mem
bră a clubului Universitatea 
Craiova ; este antrenată de 
Ștefan Popescu ; recordmană 
a țării la 1 500 m tn aer liber 
(4:10,5) șl în sală (4:14,7, re
cord realizat la Katowice) și 
3 000 m (8:59,0), probă în 
care s-a clasat pe locul patru 
la campionatele europene de 
anul trecut la Roma. A fost 
componentă a echipei de cros 
campioană balcanică în 1972 
(Atena) și 1973 (Velenje). Este 
considerată, în urma testări
lor efectuate la centrul do 
medicină, sportiva româncă 
cu cea mai mare capacitate 
de efort.

CE DE LA
(Urmare din pag. I)

cum a devenit o veritabilă vede
tă internațională.

La al doilea concurs al său în 
sală (primul în februarie a.c., la 
Sofia), NATALIA ANDREI devine 
campioană a Europei la 1 500 m, 
după o excelentă cursă tactică. 
Menținîndu-și ritmul pentru reali
zarea graficului cu punct final 
4:15, Natalia a refuzat aventura 
unui ritm sufocant în prima parte 
a cursei. Ea a atacat în momentul 
în care adversarele erau epuizate 
de efortul pe care și-l impuseseră. 
Bine îndrumată de pe margine de

La sfirșit de săptămină, atractive

DORINA 
CĂTINEANU ’

KATOWICE
către antrenori, ea a reușit să 
speculeze momentul favorabil și 
a cîștigat într-o manieră entUzias- 
mantă.

GH. GHIPU a fost la un pas 
de medalia de argint, pe care ar 
fi meritat-o. Dar și așa, prin per
formanțele Nataliei Andrei și ale 
lui, se evidențiază, din nou, as
censiunea semifondului românesc. 
CAROL CORBU a fost la doi 
centimetri de cea mai bună per
formanță a sa în 1974 (16,68 m,
Roma, locul II la C.E.), dar n’Er 
reușit decît locul IV. Oricum, el 
este în progres și, chiar aici, la 
Katowice, ar fi obținut mal mult 
dacă pista n-ar fi măsurat cu

8,5 
obis 
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ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
ÎN EVIDENTĂ ASCENSIUNE DE FORMĂ

Am intrat în săptămîna meciu
lui retur România — R. F. Ger
mania, din calificările pentru 
turneul final al campionatului 
mondial de handbal feminin (de
cembrie, Kiev). Partida va avea 
loc sîmbătă, la ora 19, Ia Min
den (în apropiere de Hanovra). 
După cum se știe, în întîlnirea 
disputată la 16 februarie, la Pi
tești, echipa țării noastre a în
vins cu 16—11. Ea pleacă, deci, 
cu un avantaj de 5 goluri, ce

poate fi decisiv numai în condi
țiile în care sportivele românce 
vor considera că partida retur 
începe de la 0—0...

Avem convingerea că Doina 
Cojocaru și colegele sale vor 
reuși calificarea. Ne îndreptă
țesc această opinie rezultatele 
meritorii realizate în competiția 
de la Neubrandenburg, încheiată 
duminică. Acolo, România a în
vins Iugoslavia (campioană mon
dială) cu 19—18 și Polonia cu

PREGĂTIRILE BOXERILOR NOȘTRI 
PENTRU CAMPIONATE EUROPENE

Pentru toți antrenorii federali 
din Europa, e vremea grijilor, 
acum cînd nu mai sînt decît două 
luni șl jumătate pînă la începe
rea campionatelor continentale’de 
box. Nu numai pregătirea lotului, 
ci mai ales continua selecție — 
lată ceea ce provoacă bătăi de 
cap tehnicienilor responsabili. Fi
rește că antrenorul lotului româ
nesc, maestrul Ion Popa, nu e 
scutit nici el de asemenea griji.

După scurtul stagiu de antre
namente comune, împreună cu 
lotul bulgar, la Sofia, și mai ales 
după primele trei ieșiri publice 
ale selecționabililor (la Constanța, 
Brăila și Galați), antrenorul eme
rit Ion Popa a avut prilejul să 
facă un bilanț inițial. Iată ce 
ne-a declarat dînsul : „Pregătirile, 
împreună cu fruntașii boxului bul
gar, ne-au prins bine. S-a stabi
lizat condiția fizică a băieților 
noștri, în împrejurări specifice de 
antrenamen și în prezența unor 
parteneri st, lini, ceea ce le-a în
treținut interesul pentru pregătire 
și le-a creat ambianța de concurs,

SELECȚIONATA 
DE HOCHEI A ȚĂRII 
PLEACĂ ÎN JAPONIA

în cursul dimineții de asj 
pleacă spre Sapporo (Japonia) se
lecționata de hochei a țării noas
tre. Fac deplasarea, printre alții, 
Dumitraș, Netedu, Varga, Justi
nian, Pană, Gh. Huțanu, Bandas, 
Tureanu, Axintc, Costea, Gheor
ghiu și Bașa. Lotul este însoțit 
de antrenorii Șt. Ionescu și I. 
Tiron, precum șl de medicul 
Virgil Ignat. Primul meci al ho- 
cheiștilor noștri, în grupa B a 
C.M., este cel cu R.D.G. vineri 
14 martie, la ora 16 (ora 9 la 
București).

deși nu au avut loc meciuri. După 
recentele meciuri din țară, pot 
afirma că nu sînt mulțumit de 
comportarea lui Dafinoiu, Didea 
și Istrate. Toți ceilalți se dovedesc 
la nivelul cerințelor etapei, ba 
unii sînt chiar în progres, cum 
ar fi frații Cuțov, Pometcu, ti
nerii Florian Ghiță și Carol Haj- 
nal. Dintre boxerii pe care i-am 
mai văzut în aceste zile, 
ar trebui poate să-i remarc și 
pe Teofil Ghinea (semimuscă), 
Constantin Voinescu și Janel Van- 
cea (cocoș), Alexandru Podgo- 
reanu (ușoară), Constantin Cocîr- 
!ea (mijlocie mică). Firește că 
problema cea mai grea este se
lecționarea echipei pentru cam
pionatele europene de la Kato
wice. Prefer să lăsăm pronunța
rea pentru după turneul pe ca
tegorii și după „Centura de aur", 
care ne vor da măsura exactă 
a valorii fiecărui boxer și mult 
mai aproape de eveniment. Dacă 
ar fi să mă pronunț de astăzi — 
cum îmi cereți — m-aș opri la 
Alexandru Turei, Faredin Ibra
him, Mircea Tone, Gheorghe Cio
chină, Simion Cuțov, Paul Do- 
brescu. Victor Zilberman, Sandu 
Tîrîlă (la mijlocie), Ilie Dascălu. 
Veți observa, desigur, că în a- 
ceastă ipotetică formație nu 
există titulari la categoriile mij
locie mică și semigrea. Acest fapt 
este simptomatic și arată că, în- 
tr-adevăr, la unele categorii vom 
avea dificultăți în alegere. După 
cum aflăm, Mircea Simon a op
tat pentru categoria grea (în care 
abia trebuie să-și demonstreze 
capacitatea). Iată deci că, pen
tru locul la semigrea, vor intra 
în concurență Vasile Croitoru, 
Costică Dafhtoiu și Constantin 
Văran. Asemenea situații se mai 
pot ivi și la alte categorii. Din 
această pricină, fără a întrerupe 
operația de selecție de la dis
tanță (întrucît pugiliștii sînt a- 
cum la cluburile lor), prefer să 
lăsăm decizia finală pentru sfîr- 
șitul lunii aprilie".

25—17, a terminat la egalitate 
(12—12) cu R.D. Germană, cîști- 
gătoarea competiției, fiind în
trecută doar de Ungaria (12—15). 
Știm că, în acest prim meci, cel 
cu Ungaria, antrenorul Constan
tin Popescu nu a introdus — de
liberat — în teren cea mai bună 
formație. El a vrut să ferească 
„7“-le de bază de oboseală si de 
eventuale accidentări. De aceea, 
socotim că rezultatele (luînd în 
seamă, îndeosebi, ultimele trei 
partide) indică o evidentă ascen
siune de formă a echipei, o 
optică nouă, de abordare cu 
curaj a meciurilor dificile, o 
îmbucurătoare omogenizare a lo
tului. Se impune, de asemenea, 
constatarea că — deocamdată — 
reprezentativa României are o 
comportare net superioară în pri
ma parte a meciurilor (repriza I) : 
13—8 cu Iugoslavia (final 19—18), 
8—5 cu R.D. Germană (12—12), 
7—7 cu Ungaria (12—15). Nu în
clinăm să credem că este vorba 
de o scădere a resurselor fizice 
în repriza secundă a întîlnirilor, 
ci de o tară mai veche : aceea a 
dificultăților psihice pe care le 
întîmpină jucătoarele noastre în 
momentele cînd conduc la scor. 
Nu este un paradox, ci — din 
păcate — o realitate.' Cînd au a- 
vantaj, handbalistele noastre sînt 
parcă inhibate de perspectiva vic
toriei (ne referim, desigur, la si
tuațiile din meciurile cu echipe 
de valoare deosebită). Este un 
„punct nevralgic" asupra căruia 
conducerea echipei va trebui să 
se aplece cu atenție și răbdare. 
Pînă la C.M. este încă timp.

Revenind la meciul ce va avea 
loc sîmbătă la Minden, socotim 
că echipa se va situa pe linia 
acestei ascensiuni valorice și de 
formă, obținînd locul (pe care-1 
merită) în turneul final al C.M. 
Am dori — și este posibil — ca 
ea să-și încheie evoluția din pre
liminarii cu o nouă victorie.

Hristache NAUM

PENULTIMELE TURNEE ALE
Penultimele turnee ale echipelor 

fruntașe de volei sînt programate 
la sfîrșitul acestei săptămîni, de 
joi pînă sîmbătă, la Galați (mas
culin) și Iași (feminin). Respecti
vele întreceri se bucură de un in
teres apreciabil, în ciuda detașării 
liderelor (Dinamo și, respectiv, 
Rapid) de restul competitoarelor, 
dat fiind faptul că formațiile de 
pe locurile 2—4 vor încerca, cu 
acest prilej, să reducă distanța 
față de deținătoarele primului loc, 
în vederea relansării luptei pen
tru titluri, în ultimele turnee. 
Totodată, disputa pentru pozițiile 
secunde, care permite ocupantelor 
acestora participarea la viitoarea 
ediție a Cupei cupelor, reține în 
mod deosebit atenția. La mascu
lin, toate cele 3 echipe clasate a- 
cum în urma lui Dinamo (Steaua, 
C.S.U. Galați și Explorări B. Ma
re) au șanse egale de a ocupa a- 
cest loc. De altfel, și valoarea lor 
este foarte apropiată. La feminin, 
un duel interesant între Penici
lina Iași și Dinamo.

In orice caz, turneele de Ia Ga
lați și Iași vor limpezi în bună 
măsură atît problema titlurilor, 
cît șl pe cea a locului secund.

Programul turneelor acestei 
săptămîni cuprinde următoarele 
întîlniri (zilnic, meciurile încep la 
ora 17) : MASCULIN, Sala sportu-

REZULTATE
DIN DIVIZIA B
Din etapa a 5-a a returului diviziei 

secunde de volei ne-au parvenit ur
mătoarele rezultate î FEMININ : 
Voința M. Ciuc — Constructorul 
Arad 3—0, C.S.U. Tg. Mureș — 
Confecția București 3—0, Univer
sitatea Iași — C.P.B. 1—3, Voința 
Craiova — Sănătatea Ploiești 3—0, 
Flacăra roșie București — Da
cia Pitești 3—0, I.T.B. — Drapelul 
roșu Sibiu 2—3, Ceahlăul P. Neamț 
— Știința Bacău 2—3; MASCU
LIN ; Delta Tulcea — S.A.R.O. 
Tîrgoviște 3^-0, Farul — Politeh
nica Iași 3—JO, Electroputere Cra
iova — Constructorul Brăila 1—3, 
Aurora Bacău — Progresul Bucu
rești 3—2, I.C.I.M. Brașov — 
C.S.U. Brașov 3—2, Tractorul Bra
șov — Crișana Oradea 3—0. (Re
zultatele ne-au fost comunicate de 
corespondenții noștri I. Păuș, V. 
Pașcanu, C. Toader, I. Ghenade, 
S. Nace, P. Comșa, G. Lorac, V. 
Popovici și I. Tincă).

meciuri de volei, la Galați și lași

ERUNEAȘEEOR DIVIZIEI A
rilor Galați ; joi : Dinamo — Ex
plorări, C.S.U. Galați — Steaua ; 
vineri : Steaua — Dinamo, C.S.U.
— Explorări ; sîmbătă : Explorări
— Steaua, Dinamo — C.S.U. ; FE
MININ, Sala sporturilor lași, 
joi : Dinamo — Farul, Penicilina
— Rapid ; vineri : Rapid — Dina
mo, Penicilina — Farul ; sîmbă
tă : Farul — Rapid, Dinamo — 
Penicilina.
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(MlflCĂRI ÎN CAMPIONAT!)
Intîlnirile desfășurate sîmbătă au 

clarificat în mare măsură situația 
într-unul din punctele „cheie44 ale 
disputei ce se dă în perioada aceasta 
în campionatele republicane de bas
chet. Ne referim la locurile 1—6 ale 
întrecerii feminine, deținute în or
dine de I.E.F.S.. Politehnica, Rapid, 
Olimpia — Constructorul, Universi
tatea Timișoara și Crișul, despre 
care se poate spune că nu mai 
pot rata calificarea în grupa supe
rioară a Diviziei A (care va con
tinua, în tururile al treilea și al 
patrulea, împărțită în grupele valo
rice 1—6 și 7—11). O surpriză ar mai 
putea realiza Universitatea Cluj-Na- 
poca, dar numai cu condiția de a 
cîștiga toate cele trei meciuri ce le 
mal are de susținut, printre care șl 
cel cu campioana țării, Politehnica, 
ceea ce este greu de presupus. în 
rest, situație neschimbată la fete : 
I.E.F.S. și Politehnica prelungesc 
lupta pentru titlu probabil pînă în 
ultima etapă, iar C.S.U. Galați, 
C.S.U. Tg. Mureș și Universitatea 
Iași se străduiesc să evite locul 11 
(care aduce retrogradarea). La 
băieți, Dinamo și Steaua continuă 
cursa indirectă pentru locul I (dar 
rezultatul partidei de duminică, din
tre Universitatea Timișoara și 
Steaua, poate avea însemnătate de
cisivă, în sensul că o victorie a ti
mișorenilor i-ar stopa definitiv pe
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CAMPIONII ȘCOLARI LA
Șl SĂRITURI DE

PREDEAL, (prin telefon). — 
Campionatele republicane școlare 
au continuat cu probele de com
binată nordică și sărituri, desfă
șurate pe pîrtia Poliștoacă și pe 
trambulina de pe Cioplea. Aban
donată de mulți ani și reluată în 
1974, combinata nordică (fond 7 
km și salturi de la trambulină) 
s-a bucurat de un real succes și 
he-a dat speranța unei totale re
evaluări a acestei ramuri a schiu
lui. Iată primii clasați dintre cei 
32 de participant : combinata 
nordică : 1. V. REBREANU
(L.E.S. Predeal) 335,27 p ;2. A. .Va

COMBINATĂ NORDICĂ 
LA TRAMBULINĂ

Clubul sportiv ol Insti
tutului de educație fi

zică și sport 
ANUNȚA

Deschiderea cursului de cul
tura psihic-somaticd-yoga (con
tra plata).

Se predau lecții teoretice șl 
practice pentru tineri și adulți în 
scopul întăririi sânâtâțil, relaxă
rii și creșterii capacității de efort.

Cursanții vor beneficia de con
trol medical.

înscrierile $e fac pînâ la 15 
martie, în zilele de marți, Joi 
și vineri, între orele 16—19, la 
sediul clubului Institutului, din 
strada Maior Ene nr. 12. sec
tor 6 (telefon 31.58.81), iîngâ 
stadionul Republicii ; tramvaie ; 
2, 3, 8. 18, 20, 25 - prima ita
lie de la Podul Izvor.

sile (Brașovia) 325,02 p ; 3. E. 
Szocsi (Miercurea Ciuc) 312,56 p ;
4. C. Benedek (M. Ciuc) 308,04 p ;
5. V. Szakacs (M. Ciuc) 282,07 p ;
6^ S. Csaba (M. Ciuc) 272,05 p ; 
sărituri de la trambulină, juniori 
cat. 1: 1. A. VASILE (Brașovia) 
169,7 p ; 2. D. Prahoveanu (Șc. 
sp. Rîșnov) 126,5 p ; 3. I. Luc
(Brașovia) 94,3 p ; cat. a II-a ; 1. 
O. CHERCIU (Brașovia) 135 p ; 2. 
A. Ion (Brașovia) 123 p ; 3. D. 
Ivanciu (Șc. sp. Rîșnov) 118,6 p. 
S-au executat salturi în jur de 
35 m. (I. CODLEANU — coresp.)

LOTO — PRONOSI 
INFORMEAZĂ

Vă prezentăm în imaginea alăturată 
riana din lași, cîștigătoarea unui au 
S 100 la Loz în plic.

.lucind la Loz în plic, puteți cîștiga oui 
1300, Moskvici 408/412, Skoda S 100 
premii în bani de 40.000 lei, 30.000 
10.000 lei, 5.000 lei ș.a.

NUMAI CINE JOACA POATE Ci
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TESTUL
PROSPEȚIMII ȘI AMBIȚIILOR

g iercuri, pe Wembley, se joacă meciul Anglia — R. F. Ger
mania. Un meci ia care două mori echipe încearcă să-și re- 
dobindească tinerețea pierdută. Don Revie, selecționerul 

Angliei, a format un lot de 20 de oameni, dintre care opt sînt 
debtrtanți. In tabăra cealaltă, se așteaptă, de asemenea, schim
bări mari, legate și de faptul că binecunoscutul schelet ,Bayern 
al echipei naționale luptă din greu în subsolul clasamentului.

Fotbalul mondial înregistrează, tot mai mult, fenomene d 
uzură ciclică. De această uzură, devenită inevitabilă, n-au reușit 
să scape nici măcar jucători ca Cruyff sau Neeskens, care sînt, 
după cit se pare, la originea coborîrii vertiginoase a Barcelonei 
în campionatul spaniol.

In fața acestei situații, principala misiune a managerilor este 
de a înregistra, dacă se poate cu anticipație, apariția inevitabilelor 
momente de uzură. (A nu se confunda, bineînțeles, fenomenul de 
uzură cu oboseala acută inerentă și trecătoare.)

otbalul nostru se află în preajma celui mai dificil sezon 
internațional al său. Startul „tricolorilor" are loc azi, la Vîl- 
cea. Echipa națională probabilă va primi replica selecționatei 

de tineret E, dacă vreți, un prim prilej de contact, după o lungă 
întrerupere, echivalentă practic cu vreo șase luni, după meciul de 
la Copenhaga. Noutățile lotului mare nu sînt prea multe. Se pare 
că vor intra în arenă Bălăci și Crișan, aduși de suflul de tinerețe 
care se simte la Craiova. In rest, mutările sînt binecunoscute, în 
ciuda faptului că unii titulari (ca, de pildă, fundașii laterali) tra
versează o criză de formă insistentă, în ciuda faptului că centrul 
înaintaș, adică purtătorul speranțelor în fotbal, vine din Oradea, 
unde bătăliile fotbalului n-au început încă.

Testul de la Vîlcea este, după părerea noastră, mai puțin un 
test tehnico-tactic. Din acest punct de vedere, meciurile Dinamo — 
Steaua și Universitatea Craiova — Sportul studențesc vor putea 
fi mult mal concludente. Dar, testul de la Vilcea ar putea să fie 
deosebit de instructiv într-o zonă mal importantă, am spune, decit 
cea a tehnicii ș: tacticii. El ar putea să trieze la capitolul prospe
țimii și al ambiției. Din acest punct de vedere, replica echipei de 
tineret are o dublă semnificație : 1. dinamizarea energiei „senato
rilor" și 2. impunerea unor idei și variante noi, la startul unui se
zon care nu se reduce nici pe departe la jocul cu Spania, în ciuda 
rolului covîrșitor al meciului de la Madrid asupra întregului an 
fotbalistic.

In jocul de la Vîlcea, tehnicienii vor privi, desigur, în perspec
tiva unui program de o dificultate fără precedent, lată de ce 
testul vigoarei, al prospețimii și al ambițiilor (mai ales) capătă un 
rol predominant.

loan CHIRILA

ACTUALITĂȚI

POST SCRIPTUM tĂ „RUNDA" DE SÎMBĂTĂ A D'VIZIEI Ă

ETAPA A 19-a VĂZUTĂ PRIN PRISMA
In meciurile etapei a XlX-a ne-am propus să urmărim modul în 

care se concretizează, în joc, ideea spiritului ofensiv. Și investiga
țiile noastre, de ordin cifric, indică — în ciuda faptului că echipele 
se găsesc la început de sezon și după o lungă perioadă de pregătire 
efectuată la cluburi — un procentaj nesatisfăcător : aproximativ 20o/„ 
din acțiunile de atac, desfășurate in treimea de teren adversă, sînt 
reușite. Adică, se încheie cu șut la poartă. Din totalul celor 257 de 
lovituri expediate spre poartă, 114 sau 44»/. îndeplinesc condiția pre
ciziei (sînt pe spațiul porții). Și totuși, numai 16 goluri (6,20/0) ! 
O situație departe de a ne mulțumi, asupra căreia cronicarii celor 

în rindurile
O situație departe de a ne mulțumi, asupra căreia 
nouă partide divizionare, disputate stmbătă, ne oferă 
urmează cîteva detalii și unele explicații:

ATAC Șl CONTRAATAC.»
Un joc Dinamo — C.F.R. Cluj- 

Napoca la București este din 
capul locului o ilustrare a posibi
lităților atacului și contraatacului. 
în acest sens, să spunem direct 
că Dinamo a avut prea puține 
reușite ofensive. Autoblocarea per-

inspirație a

ce

graba și lipsa de ______ _
lor doi în faza de finalizare .... 
privat echipa de cel puțin două 
goluri gata făcute. (L. D.).

ce- 
au

JOCULUI IN ATAC
atacuri poziționale — la care 
contribuția lui Anca și Balacliu 
n-a lipsit — n-au reprezentat ni
mic pentru tabela de marcaj pen
tru că direcția lor a fost mai 
mult... laterală. In schimb. Steaua, 
neuitînd nici un moment că joc 
modem și eficace însemnează di
recția verticală a acțiunilor, a cu
les roadele acestei superioare o- 
rientări tactice. Firește că ea pro
vine și din diferența reală la ora 
actuală — sub raportul experien
ței și al valorii individuale — din
tre cele două loturi care s-au în
trecut pe stadionul Municipal. 
(Ef. I.).

MULTE SOLUȚII COMPLICATE
Privită în ansamblu, partida de 

la Constanța a scos în evidență o 
bună frecvență a acțiunilor ofen-

Sportul studențesc a folosit dese
ori, cu succes, arma contraatacului,

ROLUL „DISPECERULUI*

>,-*i4;:4 ■ r/' ^4,4

Moment din partida de la Cluj-Napoca : portarul bucureștean Iordache 
sub privirile lui Anghelini, Vaczi și Uifăleanu (de la stingă la dreapta) 

cele trei goluri, precum și numărul 
destul de mare al șuturilor demon- 
strind, in final, eficiența tacticei 
adoptate. De asemenea, prin ac
țiunile poziționale, bucureștenii au 
căutat și au izbutit să tempereze, 
de multe ori, elanul ofensiv al 
oaspeților. Ieșenii au profitat de 
situația oferită, dar fără rezultat 
pentru că. deși au fost in majo
ritatea timpului la cîrma jocului, 
nu au avut luciditatea necesară 
in atac ; aici e cauza numărului 
mic de acțiuni reușite. La aceasta 
«-a adăugat și faptul că „dispe
cerul" lor, Simionaș, a avut o zi 
slabă (multe pese greșite. întîr- 
zierl în fazele decisive). (A. V.).
SINCRONIZAREA, ELEMENT ESEN

ȚIAL
La Galați am urmărit străduința 

gazdelor de a-și fructifica avan
tajul in joc. Ele au inițiat acți
uni numeroase, dar periculozitatea 
a lăsat de dorit. Multe dintre a- 
tacuri s-au terminat cu șuturi for
male. Altele s-au stins din pri
cina neomogenității compartimen
tului ofensiv, cei trei componenți 
părîndu-ni-se, uneori, jucători care 
se aflau pentru prima oară îm
preună. Această evidentă lipsă de 
sincronizare în intenții și mișcare 
a stat la baza slabului procentaj 
de atacuri finalizate de către for
mația din Galați, pusă — astfel — 
tn imposibilitate de a concretiza 
dominarea din teren. (I. C.).
FINALIZAREA, ETERNA POVESTE I

Și U.T.A. și F.C.M. Reșița au 
fost două echipe dăruite atacului. 
Ca dovadă, cele 5 goluri (recor
dul etapei) marcate însă în pri
mele 45 de minute. Paradoxul este 
acela că acțiunile cele mai bine 
construite, cele ce te făceau să 
gîndești la posibilitatea unui gol, 
au fost ratate datorită impreciziei 
șuturilor (In meciul de la Arad 
procentajul șuturilor la poartă a 
fost printre cele mai slabe din 
etapă : 30 la sută), în timp ce 
două din fazele ce nu prevesteau 
nimic s-au încheiat cu cele mai 
aplaudate goluri, cele ale lui 
Schepp și Bedea, înscrise în urma 
unor șuturi de la distanță. Spre 
sfirșit. F.C.M. a atacat și mai in
sistent, a fost mai mult prezentă 
în jumătatea de teren a arădeni
lor prin acțiuni bine construite, 
dar... la fel de prost finalizate ca 
șl pînă atunci. (M. T.).

O VECHE SI (TOTUȘI) NOUĂ 
AXIOMA...

în partida de la Ouj-Napoca 
s-a verificat una dintre atît de 
realele legi ale fotbalului : domi
narea nu e sinonimă cu victoria. 
Studenții pot atesta mai bine decît 
oricine că e mereu adevărată a- 
ceastă axiomă. Numeroasele lor

reține spectaculos un balon înaiț 
Foto : I. LESPUC (Cluj-Napoca)

sive. Gazdele au excelat în atacuri 
poziționale. oaspeții, în replică, 
s-au exprimat mai bine pe contra
atac. Și, totuși, pînă la capătul ce
lor 90 de minute ale meciului nu 
s-a înscris nici un gol ! Explica
ția ? In primul rînd. trebuie arătat 
că numărul situațiilor realmente 
periculoase au fost și de o parte 
și de cealaltă destul de puține, 
datorită aportului insuficient ca
litativ în construcția fazelor a ce
lor două linii mediane și. în spe
cial, a celor doi coordonatori, lo- 
yănescu și Dembrovschi. în al do
ilea rînd. înaintașii, mai ales cei 
constănteni, au preferat soluții 
complicate în finalizare și au șu
tat la poartă fără mari șanse de 
a înscrie. (M. I.).

manentă a lui Zamfir, „sosirea* 
nu întotdeauna promptă a lui Du- 
du Georgescu, din linia a doua, 
caracterul unilateral al jocului pe 
extreme și aportul insuficient al 
fundașilor laterali, la care am mai 
putea adăuga și lipsa de curaj a 
stoperilor in atac, ei fiind excesiv 
preocupați de anihilarea unor vir- 
furi in mare inferioritate nume
rică, iată tot atitea motive ale 
sterilității atacului dinamovist. în 
tabăra cealaltă, să menționăm, to
tuși, unele reușite ale contraata
cului, de cele mai multe ori pe 
traiectoria M. Brelan — Adam — 
Moga. (I. CH.).
OFENSIVA TOTALA ȘL- INTERMI

TENTA
In momentul de atac al jocu

lui lor, Olimpia și F. C. Argeș 
s-au exprimat eu totul diferit. Săt
mărenii au fost adepții OFENSI
VEI TOTALE, atacurilor susținute 
(filtrate inteligent de Naom), mai 
puțin pe centru și mai mult pe 
părțile laterale, de unde au por
nit foarte multe centrări, majo
ritatea lor fiind, însă, respinse de 
trioul Olteanu — Mustățea — CSr- 
stea sau stopate spectaculos de 
portarul Ariciu. Două neatenții, 
în final, ale „centralilor" piteșteni 
au permis lui Hațieganu să în
scrie primele lui goluri în Divizia 
A. De partea cealaltă, F. C. Ar
geș a mizat numai pe CONTRA
ATACUL FRONTAL, purtat prin 
Dobrin și, îndeosebi, Troi, dar

• LOTUL DE JUNIORI — DINA
MO SLATINA 1—1 (1—0). Aflat îll 
pregătire, la Pitești, pentru meciul 
cu reprezentativa U.R.S.S., din ca
drul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A., Lotul național de juniori 
a susținut, sîmbătă, pe stadionul 
„1 Mai“, un meet de verificare cu 
divizionara B Dinamo Slatina. în 
prima repriză, juniorii au desfășu
rat un joc dinamic, cu variate ac
țiuni ofensive, reușind să fructifice 
doar una dintre ele, prin Cimpeanu 
II (min. 24). După pauză, slătinenii 
au forțat egalarea șl au obținut-o 
în min. 49. A marcat H. Popescu. 
Astăzi, la ora 14, lotul va susține 
ultimul 
Argeș 
coresp.)

e de 
Biroului

10
15
14
14

2
3
6

1398—1396 
1280—1263 
1270—1360 
1295—1306 
1255—1483 
1185—1484

1103—1222 
1100—1217 
941—1207 
843—1149

Galați 
bntru a 
pin Tg. 
e evita

1626—1282 
1589—1112 
1381—1234 
1327—1350 
1212—1363

depune 
nu a 
Mureș, 
retro-

ampîonatele 
artistic - 

pe dans.
h fotbal : 
pnsmisie di- 

Steaua).
I campiona- 
ptinaj ortis-
I demonstra- Carpați Brașov 3—1 (2—0) ; 

Minerul Baia

Metalul
Progresul București 1—2

Flacăra

1249—1054 
1340<- 948 
1143—1088

AMINA 
AN
L handbal 
pnja Lulea — 
tn semifino- 
pe directă

joc de verificare, cu F.C. 
(juniori). (AI. MOMETE-

5 : campio- 
patinaj or- 

k proba de 
|l masculin 
de la Co-

1212—1297

1 zi :
UPA 1—6
6 2
6 1 
k 4 
» 8
K5 12

LA F.R.F. Potrivit Hotărîril 
______ federal, articolul 142 din 
Regulamentul de organizare a acti
vității fotbalistice se completează 
cu următoarea prevedere: „Secțiile 
divizionare B și C, cărora li se 
selecționează jucători juniori pentru 
echipele naționale, pot participa la 
jocurile oficiale fără jucători juniori 
In perioada in care aceștia se află 
convocațl".

• ARBITRII ETAPEI DIVIZIEI A.
Politehnica iași — Politehnica Ti
mișoara : N. PETRICEANU (Bucu
rești) ; F.C. Constanța — Jiul : M. 
ROTARU (Iași): Steaua — Dinamo : 
C. BARBULESCU (București) — se 
dispută sîmbătă ; F.C.M. Reșița — 
A.S.A. Tg. Mureș : N. RAINEA (Bîr- 
lad); „U“ Cluj-Napoca — Chimia
Rm. Vilcea : V. IACOB (Oradea); 
Olimpia Satu Mare — F.C. Galați : 
GH. VASILESCU I (București): Unlv. 
Craiova — Sportul studențesc: V.
TOPAN (Cluj-Napoca); Steagul roșu 
— U.T.A. : GH. POPOVICI (Bucu
rești) ; F.C. Argeș — C.F.R. Cluj-Na
poca : C. MANUȘARIDE (București).
• MECIURI AMICALE : F. C. Bi

hor — Olimpia Oradea 2—1 (2—0); 
Petrolul Ploiești — C.S.U. Galați 1—0 
(0—0); S.C. Tulcea — Progresul 
Brăila 2—1 (1—0); Șoimii Sibiu —
Mureșul Deva 4—0 (3—0); ’
Plopeni ~ —
(1—1); Tractorul Brașov 
Moreni 1—1 (0—0); Oltul Sf. Gheor- 
ghe _ .
Minerul Baia Mare 
Sprie 0—1 (0—0); C.F.R. Pașcani — 
Danubiana Roman 2—0 (0—0).

• TURNEUL ECHIPEI C.F.R. TIMI
ȘOARA IN POLONIA. Zilele trecute 
s-a înapoiat în țară, formația timi
șoreană C.F.R.. care a efectuat un 
turneu In Polonia. Echipa antrenată 
de ștefan Lengyel a obținut urmă
toarele rezultate : 0—0 cu B.K.S. 
Bielsko, 0—0 cu Gornik Zabrze, 0—3 
cu Polonia Bytom șl 1—2 cu Krem- 
niak Cracovia. Fără îndoială, cel 
mai bun rezultat al timișorenilor este 
cel Înregistrat In compania fostei 
campioane poloneze, Gornik Zabrze. 
(loan JURA-coresp.)
• ASTAZI, 11 martie, de la ora 18, 

la Clubul Uzinelor Grivlța Roșie, are 
loc ședința lunară cu susținătorii 
clubului Rapid.
• REVENITA DIN ITALIA, echi

pa Rapid va susține joi 13 martie, la 
ora 16,15, pe stadionul Glulești, un 
joc amical eu Minerul Lupeni. Du
minică, tot pe Glulești, la ora 11, Ra
pid va tntllnl pe Metalul Drobeta 
Tr. Severin, In prima etapă a retu
rului, Pentru acest meci, biletele se 
vor pune In vlnzare începînd de 
joi, la casele obișnuite. Duminică 
nu se vor vinde bilete la stadion.

LOTUL A
(Urmare din pag. 1)

SELECȚIONATA DE TINERET

din campionat, acela de sîmbătă, 
cu Steaua. Un meci de frumoasă 
tradiție, care obligă. Dumitru, 
unul dintre viitorii parteneri de 
întrecere ai lui Dinu, în partida 
de sîmbătă, este mulțumit cu 
realizările cifrice (4 puncte din 
4 posibile) ale echipei sale după 
■*“* -*■■■• - ■ Ne 

de- 
ne- 
că 
de

două etape ale returului, 
spune că în meciul cu „U“ 
fensiva s-a comportat bine, 
lăsînd să treacă nimic, dar 
linia de atac nu s-a achitat 
sarcinile încredințate, obligîn- 
du-1 și de această dată pe fun
dașul Sătmăreanu să forțeze vic
toria. Beldeanu se află încă sub 
impresia excelentei : 
furnizată de U.T.A. și 
Reșița. A fost o repriză de 
sivă susținută la ambele 
soldată cu nu mai puțin 
goluri. Apreciază, însă, că 
tarul-coleg, Ilieș, • este

reprize I 
I F.C.M. 

ofen- 
porți, 
de 5
por- 

vino- 
vat la golul înscris de arădeanul 
Bedea, un gol parabil prin aceea 
că șutul a fost executat de la 
peste 30 de metri. Neavînd de 
povestit despre evoluții în cam
pionat, Răducanu își delectează 
coechipierii cu secvențe ale me
ciului amical susținut de Rapid 
săptămîna trecută, în Italia, cu 
A. S. Roma. In declarația pe care 
ne-o face, este, însă, sobru i 
„Doar Prati a lipsit dintre titu
larii reputatei formații italiene.

Ceea ce nu ne-a împiedicat să 
abordăm partida cu mult curaj 
și,_ după ce Manea a reușit des
chiderea scorului, chiar cu dezin
voltură. In repriza a doua, rea
lizările tehnice ale Rapidului an 
fost aplaudate la scenă deschisă*.

Discutăm, firește, șl cu antre
norii V. Stănescu și R. Cosmoc. 
Despre profilul antrenamentului 
de după-amiază (scurt, dar de in
tensitate), efectuat pe terenul Vo
ința, despre „ll“-le care va în
cepe astăzi jocul cu reprezenta
tiva de tineret și care se pre
zintă astfel î RADUCANU — 
CHERAN, G. SANDU, SAMEȘ, 
ANGHELINI — DUMITRU, 
NU, BALAC1 ----------
LUCESCU.

...O scurtă 
Voința, unde 
lui C. Drăgușin și I. Nunweiller. 
Sînt prezenți, aici, Bathori, Jlvan 
— portari ; Mateescu, Sătmăreanu. 
II, Grigore, Smarandache, M. Ol- 
teanu, Lucuță — fundași; Dumitriu 
IV, Boloni, Rădulescu — mijlocași ; 
M. Răducanu, Zamfir, “
cu, Manea — înaintași, 
motivați : Atodiresei și Năstase, 
ambii indisponibili și deci Incerți 
pentru testul de la Rm. Vîlcea.

Va intra pe teren „ll“-le î JI- 
VAN — MATEESCU, SMARAN
DACHE, SĂTMĂREANU II, GRI
GORE — DUMITRIU IV, MUL- 
TESCU BOLONI — M. RADU
CANU, ’ ZAMFIR, MANEA.

DI-
— CRIȘAN, KUN,

escală și la terenul 
se antrenează elevii

Mulțes-
Absenți

înscrie. (M. I.).
IMPRECIZIE SI ABUZ DE PASE 

LATERALE
Cu excepția 

cope. Chimia a 
ță conducerea 
ofensiv puțind 
calificativ bun. 
țiunile de atac 
Pe extreme, unde atit Bucurescu, 
dar mai ales Cornel Nicolae, în 
urma unor „un-doi“-uri realizate cu 
Tătaru, Stoica sau Șutru. au reu
șit acele breșe în apărarea Jiu
lui. Discrepanțe în această atitu
dine a echipei vîlcene au fost nu 
numai lipsa de precizie în centrări 
și șut. ci și folosirea exagerată a 
paselor laterale, ceea ce a dus la 
regruparea rîndurilor adversarilor 
în fața porții lui Homan. Angaja
rea perpendiculară, mai insistentă, 
spre buturile Jiului ar fi avut mai 
mulți sorți de izbîndă, Gojgaru de- 
ținînd acele calități explozive și 
percutante. (St. T.).
NU CANTITATEA, CI CALITATEA !

Ca echipă gazdă, A.S.A. Tg. 
Mureș a avut In meciul de sîm
bătă o frecvență mai mare a 
atacurilor decît partenera sa din 
Craiova : în medie, cîte unul la 
fiecare două minute de joc. Acest 
raport ar putea părea mai mult 
decît mulțumitor, dar — din pă
cate — numai aproape o treime 
dintre acțiunile ofensive ale mu
reșenilor au fost ceva mai reușite, 
fără însă 
să ducă 
de către 
la A.S.A. 
maree și 
cient pentru a destrăma dispoziti
vul defensiv advers.

în schimb, echipa oaspe, deși a 
atacat mai puțin, a jheut-o ceva 
mai bine, mai periculos, aflîn- 
du-se în două-trei rînduri extrem 
de aproape de deschiderea scorului 
ca urmare a unor contraatacuri 
reușite, în care craiovenii au de
venit adevărați maeștri. (C. F.).

unor scurte... sin- 
avut rn permanen- 
jocului, spiritul ei 
să primească un 

De predilecție, ac- 
au fost concepute

ca măcar una din ele 
la gol. Inegal sprijiniți 
mijlocași, înaintașii de 
nu au reușit să se de- 
nu au combinat sufi-

Și-acum, în concluzie, să menționăm ceea ce am desprins ca mo
tivație a'insuficiențelor de exprimare a spiritului ofensiv în partidele 
etapei a 19-a : • Caracterul unilateral al jocului pe extreme și apor
tul ofensiv redus al fundașilor laterali ; ® Lipsa de luciditate și for
ma slabă a coordonatorilor de joc ; ® Aportul insuficient al liniilor 
mediane in construcția jocului; • Nesincronizarea în intenții și în 
mișcare a jucătorilor in atac ; • Orientarea excesiv laterală a acțiu
nilor ofensive ; • Alegerea unor soluții complicate în fazele de fina
lizare ; • Graba și lipsa de inspirație in rezolvarea situațiilor de 
atac ; • Expedierea formală a unor șuturi spre poartă ; • Impre
cizia, devenită cronică, a șuturilor la poartă.



Azi, !a*Banja luka, în semifinalele C. C. E. la handbal masculin

0 PARTIDĂ DE MARE ATRACȚIE
© PE SCURT ®

Cîștigînd competiția în
de la Richmond (Vir- 

american Richard

STEAUA BORAC SCRISOARE DIN VARȘOVIA

aeruluiPlecați ieri pe calea ---------
spre Zagreb, handbaliștii de la 
Steaua și-au continuat drumul 
cu trenul spre Banja Luka, loca
litate unde astâzi după-amiază 
vor disputa returul confruntării 
din semifinalele C.C.E. cu for
mația Borac. în cursul după-a- 
miezii de ieri, imediat după ce 
au ajuns la Banja Luka, jucă
torii bucureșteni au făcut un an
trenament in sala de joc. La a- 
ceastă ultimă ședință de pregă
tire a luat parte întregul lot care 
a făcut deplasarea : Orban, Dincă, 
Munteanu (portari), Gațu, Birta- 
lan, Stockl, Drăgăniță, Kicsid, 
Tudosie, Voina, Marinescu, Coasă.

Antrenorul echipei Borac Banja 
Luka, Pero Janici, este optimist, 
cu atît mai muit cu cît formația 
sa abordează meciul retur nu 
numai cu un avans de două 
puncte, ci și cu efectivul com
plet, deoarece în jocul de pe 
teren propriu poate fi utilizat, și 
internaționalul Nebojsa Popovici, 
care-și satisface stagiul militar. 
Iată, așadar, lotul lui Borac pen
tru acest joc î Arslanagici și Ke- 
kerovici (portari), Radjenovici, 
Selec, Karalici, Popovici, Uncia-

drumul

Vuksa,
Golici I și Golici II. în- 

tîlnirea va fi arbitrată de un cu
plu din Uniunea Sovietică : Janis 
Kiuzul și Andris Vitalis. Partida 
va fi transmisă în întregime de 
postul nostru de televiziune, în- 
cepînd de la ora 17,15.

nin, Bjelici, Vujovicî, 
Janici,

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE TENIS DE MASA

DE LA RUSE
La sfîrșitul săptămînil trecute, 

In orașul Ruse (Bulgaria) s-a des
fășurat tradiționala competiție de 
tenis de masă organizată în cinstea 
„Zilei internaționale a femeii". Au 
luat parte 42 de jucătoare din 9 țări: 
Bulgaria, Austria, Polonia, Iugosla
via, Cehoslovacia, U.R.S.S., U:------
R.D. Germană și România 
Mihuț, Ildiko Gyongyosi, Eva 
renczi). A terminat învingătoare for
mația U.R.S.S. (Fedorova, Anisimo
va), iar selecționata țării noastre s-a 
clasat pe locul IV, obținînd urmă
toarele rezultate : cu Bulgaria B 
3—0, Bulgaria A 0—3, Cehoslovacia 
3—2, Ungaria 3—0.

Ungaria, 
(Liana 

Fe-

TURNEE DE TENIS

PREGĂTIRILE BOXERILOR POLONEZI
PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE

AUTO « 
ternațională 
ginta), pilotul 
Petty a obținut cea de-a 165-a vic
torie din cariera sa. Concurînd pe 
o mașină „Dodge", Petty a realizat 
pe 436 km o medie orară de 167 km 
• Tradiționala competiție „Raliul 
zăpezilor" a fost ciștigată de finlan
dezul Timo Lampinen („Saab").’ 
Dintre cele 65 de echipaje care au 
luat startul, numai 44 au încheiat 
această dificilă cursă, al cărei traseu 
a însumat 1 200 km.

• Turneul de la Shreveport 
(Louisiana) a fost cîștigat de 
spaniolul Juan Gisbert, care 1-a 
întrecut în finală cu 6—3, 5—7, 
6—1 pe polonezul Vojtek Fibak. 
Jucătorul român Viorel Marcu a 
fost eliminat în turul trei de 
Juan Gisbert în semifinale : Gis
bert — Machan (Ungaria) 6—1, 
6—2 ; Fibalc 
6—0, 6—3.

• Meciul 
pele S.U.A. și 
șurat pe teren 
ford (Connecticut), s-a

Machan (Ungaria)
Brown (S.U.A.)

de tenis dintre echi- 
Australiei, desfă- 
acoperit la Hart- 

încheiat

favoarea 
Ultimele

Laver — Ashe 6—2,
Laver — Stockton 5—7,

7—6 ; Newcombe, Laver — 
6—3, 2—6, 6—2 ;
— Rosewall, Ale- 

7-6. c 
sfîrșit în- 

interna-
Arabe E- 
bărbați a

de 4—3 în

PE GHEATA
Șl PE ZAPADA
„Cupa Națiunilor" la bob de 

4, desfășurată la Igls s-a înche
iat. cu victoria primului echipaj 
al Elveției (E. Schaerer, Benz, 
Camichel, P. Schaerer), urmat de 
echipajul R.D. Germane. Clasa
mentul final t Elveția 93 p, R.F. 
Germania — 90 p, Austria — 76 p, 
Italia “ - - -
55 p.

cu scorul 
jucătorilor australieni, 
rezultate : 
7—6 ;
6—4, 
Smith, Lutz 
Ashe, Stockton 
otander 3—6, 6—3,

• La Cairo au luat 
trecerile campionatelor 
ționale ale Republicii 
gipt. Proba de simplu 
fost cîștigată de jucătorul spaniol 
Manuel Orantes, învingător cu 
6—0, 4—6, 6—1, C—3 în finala sus
ținută cu francezul Francois Jau- 
ffret. în celelalte finale : 
simplu femei : Elena Granaturova 
(U.R.S.S.) — Helga Riedl (R. F. 
Germania) 6—4, 1—6, 6—3 ; dublu 
bărbați î Manuel Orantes, Anto
nio Munoz (Spania) — Pinto Bra
vo, Bellus Prajoux (Chile) 3—6, 
6—3, 6—4.

66 p R.D. Germană

★Landshut, înainte de a 
spre Sapporo, unde va par
ia campionatul mondial de 

l (grupa B), selecționata 
echipa 

au 
(2-0,

La 
pleca i 
ticipa 
hochei _ .
R.F. Germania a întîlnit 
U.R.S.S. Hocheiștii sovietici 
obținut victoria cu 10—2 
6—1, 2—1).

Sme- 
proba 
Ânton

★La Holmenkollen, Raisa 
tanina (U.R.S.S.) a cîștigat 
de 10 km ; tînârul austriac 
Innauer (16 ani) — proba de
sărituri de la trambulină, totali- 
zînd 259 p (săriturile sale au mă
surat 91,5 m și 89 m) ; iar Ulrich 
Wehling (R.D.G.) — proba de 
15 km contlnd pentru combinata 
nordică.

UN CLUB CU 140.000 DE 
MEMBRI

In curlnd se împlinesc 30 
de ani de la înființarea 
clubului Daugava din Riga, 
capitala R.S.S Letone. 
De-a lungul celor trei de
cenii, clubul din Riga, cu 
numeroasele lui asociații 
sportive, a devenit unul 
dintre cele mai mari din 
U.R.S.S. Na mai puțini de 
140 009 de membri numit rd 
in prezent acest club prin
tre care se află 
baschetbalist! și 
lifti. de multe ort campioni 
ai țării, ca și fostul cam
pion mondial Mihail Tal.

CLAY CONTRA ALI I
Mereu In căutarea oriqIno

ii tâții cu orice preț, o revista 
americana a hotărît să com
pare — cu ajutorul mijloacelor 
electronice — pe Cassius Clay 
cu... AH Muhammad I Intro
ducând într-un computer fisele 
conținînd toate datele perso
nale (pînă la cele mai nesem
nificative) ale aceluiași boxer 
în cele douâ stadii civile (cînd 
se numea încă Clay sî de cînd 
se numește Aii), revista a ob
ținut următorul rezultat stu
pefiant : Aii învinge ne Clay 
prin k.o. după 2 minute și
11 secunde ale reprizei a 13-al 
Se mai precizeazâ câ pîhfi în 
clipa deznodâmlntulul. Clay 
conducea, cîștiqînd 7 din cele
12 reprize, fața de 4 ale Iul 
Aii și una egală. Decizia or
dinatorului mirâ pe toți cel 
ce nu-l maî credeau în stare

valoroși 
handba-

De la I noiembrie 1974, dr. 
Wiktor Nowak, în vîrstă de 45 de 
ani, a fost numit antrenor al re
prezentativei de box a Poloniei. 
Cu ani în urmă, el a fost unul 
dintre boxerii fruntași de catego
ria semiușoară, cucerind de două 
ori titlul de vice-campion al Po
loniei. Este un adept fervent al 
antrenamentelor de scurtă durată, 
dar, în același timp, foarte inten
sive. în timpul pregătirilor, boxe
rii sînt acompaniați de muzică, al 
cărei ritm îi ajută să depășească 
dificultățile antrenamentului.

Dr. Wiktor Nowak are o natură 
foarte optimistă, 
cind boxul polonez 
— afirmă el — la

„Actualmente, 
s-a reînnoit 
campionatele 

europene de la Katowice, pugiliștii 
noștri sînt în stare să se mobili
zeze și să joace unul 
roluri în competiție".

La sfîrșitul anului 
retras, după cum se 
campion al boxului polonez, me
daliatul cu aur la Munchen, 
Szczepanski, care, împlinind 
de ani, nu mai poate să-și conti
nue cariera, potrivit prevederilor 
federației poloneze. Păcat... Acest 
boxer ar fi putut să-și demonstre
ze, în continuare, superioritatea 
tehnică în întrecerile cu rivalii 
din străinătate. Jan Szczepanski 
lucrează actualmente ca șofer de 
taxi la Varșovia și este asaltat de 
clienți, pentru care o călătorie în 
compania ilustrului ex-campion 
reprezintă o mare satisfaoț'e. El 
posedă și titlul de instructor de 
box și va ajuta la pregătirea se
lecționaților pentru campionatele 
europene.. Fără îndoială că înalte
le sale cunoștințe tehnice și boga
ta experiență dobîndită de-a 
gul anilor pe diferite ringuri 
fi de mare ajutor colegilor 
mai tineri.

Conform planului, boxerii 
lonezl aveau de înfruntat, în două 
meciuri, pe cei finlandezi, dar în- 
tîlnirile nu au mai avut loc. în 
această situație, s-a încercat con
tractarea unor meciuri cu repre-

din primele

trecut s-a 
știe, marele

Jan
35

lun-
vor 
săi

po-

Ghanei sau Ugandei,zentativele 
dar federațiile acestor țări au a- 
nunțat că sînt de acord cu dis
putarea întîlnirilor doar în luna 
mai, perioadă prea tîrzie din 
punctul nostru de vedere.

La Wroclaw se vor disputa 
campionatele individuale ale Po
loniei (ediția 
men general 
lor europene 
tele acestei competiții vor consti-

CĂLĂRIE • Concursul de la Pa
ris a continuat cu disputarea unei 
probe de obstacole, în care victoria 
a revenit sportivului englez 
Broome („Jagermeister"). 
lianul Nelson Pessoa („Pass 
s-a situat pe locul patru.

David 
Brazi- 

Op")

ÎN RINGURILE STRĂINE
• La Praga : Cehoslovacia— Cuba 

B 12—10; la Rijeka și Osijek : Iugo
slavia — Finlanda 14—6 și 16—4.

ma sa, Judecătorii l-au acordat, 
totuși, victoria la puncte lui Ste
venson...

46), un nimerit exa- 
înaintea campionate- 
din iunie. Rezulta-

CICLISM • Etapa ^prolog" a' 
cursei Paris — Nisa a revenit cele
brului rutier belgian Eddy Merckx, 
cronometrat pe distanța de 1 700 m 
cu timpul de 2:42,9 • Turul Levan
tului s-a încheiat la Valencia cu 
victoria rutleruluL spaniol Vicente 
Lopez Carril, urmat de compatrioții 
săi Lazcano — la 3 min. ‘ ” 
— la 4:50.

și Jimene:

HOCHEI PE IARBA e 
Lumpur au continuat 
grupelor preliminare 
Mondiale" : Argentina
(!); R.F. Germania — Australia 2—2; 
Olanda — Spania 3—0; Noua Zeelan- 
dă — Polonia 3—2; Pakistan — Ma- 
layezia 2—1. în clasamente (după 4 
etape) conduc Pakistan — 6 p (gru
pa A) și R.F. Germania — 7 p 
(grupa B).

La Kuala 
Întrecerile 

ale „Cupei 
— India 2—1

SCRIMA q Concursul masculin de 
floretă ,.Trofeul Adrien Rommel", 
desfășurat la Paris, a fost cîștigat 
de scrimerul francez Christian No61, 
care l-a învins, după baraj, pe com
patriotul său Bruno Boscherie.

JANUSZ GORTAT
tui criteriul principal pentru al
cătuirea reprezentativei Poloniei 
la C.E. De altfel, cîțiva boxeri 
și-au și depus candidaturile : la 
categoria semimuscă — Henryk 
Srcdnicki, la semimijkwie — 
Zbigniew Kicka, la mijlocYe mică 
— Wieslaw Kudkowski, iar 
migrea — Janusz Gortal. 
lalte locuri vor fi foarte 
tate.

la se-
Celc- 

dispu-

JAN WOJDYGA
„Przeglad Sportowy" — Varșovia

șah • 
încheierii 
al Iugoslaviei, de la Novi Sad, 
primul loc al clasamentului continuă 
să se afle Velimirovici cu ll'/i P. 
urmat de Matanovici și Gligorici — 
cite 11 p, Liubojevici — 1OV2 P • 
Cea de-a 16-a partidă a meciului 
dintre maestrele sovietice Nana 
Aleksandria și Irina Levitina, care 
îșl dispută, la Moscova, finala me
ciului pretendentelor la titlul mon
dial feminin de șah, s-a * 
remiză la mutarea a 25-a. 
meciului continuă să fie egal *.

Cu două runde înaintea 
campionatului masculin pe

încheiat 
Scorul 
8—8 p.

euro- 
cuce-

VOLEI • Cupa campionilor 
peni la volei feminin a fost 
rită, pentru a doua oară consecutiv, 
de formația sovietică Dinamo Mos
cova. în ultima zi a turneului final 
de la Catania : Dinamo Moscova — 
Levski Spartak xSofia 3—0 (15—8^
15—4, 15—2); N.I.M. Budapesta —
Dynamo Berlin 3—2 (8—15, 4—15,
15—4, 19—17. 17—15). Clasament final: 
1. pinamo Moscova — 6 p: 2. Levski 
Spartak Sofia — 4 p: 3. N.I.M. 
Budapesta — 2 p; 4. Dynamo Berlin 
— Op.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
• 15 000 de spectatori au urmărit, 

la Havana, „Festivalul campionilor 
de box", care a prilejuit multe sur
prize. Dintre pugiliștii cubanezi care 
dețin titlul de campion mondial, 
semimuscă Hernandez a cîștigat 
ușor, în schimb campionul olimpic 
la categoria cocoș, Orlando Martinez, 
a fost învins de tînărul Castilia. 
Campionul mondial la mijlocie mică, 
Garbey, a fost silit să abandoneze 
în fața necunoscutului L. Martinez. 
Surpriza majoră a produs-o, insă, 
campionul olimpic și mondial al 
greilor, Teofilo Stevenson. Adversa
rul său, Angel Millan, un tînăr de 
20 de ani, inalt de 1,91 m, care nu 
a disputat pînă acum decit 15 me
ciuri de box, l-a obligat pe Ste
venson — în urma unor puternice 
și precise lovituri — să asculte de 
două ori numărătoarea arbitrului ! 
Numai din considerație pentru fal-

• în ciuda afirmațiilor anterioare 
despre o posibilă retragere din ac
tivitate, iată că celebrul campion 
iugoslav Mate Parlov reapare în 
ring. Cu prilejul unui meci disputat 
de clubul său din Pola împotriva 
formației poloneze Gliwice, Mate 
Parlov l-a învins, prin abandon în 
rundul 3, pe Pigon.

• Din lotul boxerilor bulgari, pre
gătiți pentru a lua parte la campio
natele europene de la Katowice, fac 
parte : Fucedjiev (semimuscă), Kos- 
tadinov (muscă). Andreikovski (co
coș), Peșev (pană), Nikos și Nikolov 
(semiușoară), Kolev și Ștefanov 
(ușoară), lankov (semimijlocle), Iliev 
și Ivanov (mijlocie mică), Grigoro” 
(mijlocie), Stoimenov (semigrea). 
Suvandjiev (grea). Sub conducerea 
antrenorului Pilicev, Bulgaria 
prezenta o echipă completă.

va

o 18-a) :
Trnava 1—0 ; 
Kosice 5—2; 

Slavia Praga 2—0; 
Banik

CEHOSLOVACIA (etapa
Zbrojovko Brno — Spartak
Bohemians Praga — V.S.S. 
Slovan Bratislava
A.C. Nitra — Dukla Praga 1—1;
Ostrava — Sklo Union Teplice 0—0. Cla
sament : 1. Slovan — 24 p; 2. Zbrojovka 
-22 p: 3. Sklo Union - 21 p.

BULGARIA (etapa a 16-a): Akademik
Sofia — Minior Pernik 4—0; Ț.S.K.A. So
fia - Lokomotiv Sofia 3—3; lantra Ga
brovo — Slavia Sofia 0—2; Lokomotiv 
Plovdiv — Cerno More Varna 2—2; Bo
tev Vrața — Dunav Ruse 0—1; Spartak 
Pleven — Levski Spartak Sofia 2—2. Cla
sament : 1. Slavia — 21 p; 2. Ț.S.K.A.
— 20 p; 3. Lokomotiv Plovdiv — 20 p.

2—0; Atletico Madrid — Atle-
2—0; Celta Vigo — Murcia 

1—1; Salamanca —
Valencia — Gljon 2—0; Real Socledad 
— Granada 2—0. Clasament •
Madrid — 36 p; 2. Zaragoza
Real Sociedad — 26 p.

, — Zaragoza 
tlco Bilbao

C.F. Barcelona 1-0;

1. Real 
- 27 p; 3.

f«tr-unuf 
Feyenoord 

cu 
rezul- 

P.S.V. Eindhoven 1—1;

OLANDA (etapa a 24-a) ; 
din derbyurile campionatului, 
Rotterdam a învins, in deplasare, 
1—0, pe Ajax Amsterdam I Alte 
tate : Haarlem ~ 
Sparta Rotterdam — F.C. Twente Enschede w 
1-1; M.V.V. Maastricht^ e 
dam 3—1; Alkmaar 
Clasament : 
P.S.V. - 38

F.C. Amster- 
F.C. Utrecht 5-0. 

1. Feyenoord — 38 p; 2. 
p; 3. Ajax — 35 p.

pe Aii, la 33 de ani, sâ-l 
doboare (și încâ prin Ic.o.) pe 
tînârul Clay de 24 de ani...

TENTATIVĂ EȘUATĂ ?
Peruanul Daniel Carpio, în 

vîrstă de 64 de ani, este con
siderat și astâzi un foarte 
bun înotător pe distanțe lungi. 
In urma cu 30 de ani, el rea
lizase 
de a 
tanța

frumoasa performanța 
traversa, pe mare, dis- 
dintre La Plata (Argen- 

Montevideo

ma vreme. Echipele vizita
toare s-au adresat federa
ției de specialitate, decid" 
rînd că, în cazul cind nu 
se vor lua măsuri se
vere pentru securitatea 
jucătorilor, ele vor refuza 
să facă deplasarea pe „Old 
Trafford". Problema a a- 
juns să fie discutată chiar 
și în Camera comunelor, 
unde un deputat din Co
ventry a cerut luarea unor 
măsuri eficiente împotrivi

acelora care provoacl 
scandaluri pe terenurile de 
sport...

guay). Acum, a vrut sâ reedi
teze succesul din tinerețe, 
dar după 16 kilometri (din 
cei 29 pe care îi avea de 
parcurs) a abandonat I Ori
cum — remarcă, pe bună 
dreptate, ziarele — nu e la 
îndemîna oricui ca, la 64 de 
ani, sâ înoți 16 kilometri I

SE VA ÎNCHIDE 
UN VECHI STADION ?
„Old Trafford Stadium" 

din Manchester este unul 
dintre cele mai vechi din 
Anglia. Și iată că acum — 
nu din cauza vechimii sale 
— stadionul s-ar putea să 
fie închis. Motivul ? Prea 
multe scandaluri provocate 
de suporterii echipei Man
chester United (acum în 
liga 2) au ioc aici in ulii-

MARȘ FĂRĂ OPRIRE
Mărșăluitorul Italian 

Franco .Tacchella. în vîrstă 
de 46 de ani. și-a-corectat 
propriul record mondial, 
acoperind, fără oprire, in 
50 de ore, distanța de 326 
km. Anul trecut, Tacchella 
mărșălttise timp de 48 de 
ore.„

TIMBRE OLIMPICE

Inscripție bilingvă, sînt consa
crate, de data aceasta, spor
turilor de apă. Cuncscindu-se 
marele interes de care se 
bucura in lumea întreaga 
sporturile amintite, seria a 
fost însoțită de un pliant, fru
mos ilustrat, prezentindu-le 
istoricul.

ECHIPA MASCATĂ
în prezent, la jocurile 

de hochei pe gheață poar
tă mască 
în statul 
sachussetts 
însă măști 
lalțl jucători. Ele sînt con
fecționate din material 
plastic transparent, simi
lar cu cel de la căștile 
astronauților care au de
barcat pe Lună. Frecven
tele 
sînt, 
clase.

TURCIA (etapa a 21-a): Besiktas — 
Eskisehirspor 1—0; Fenerbahce — Kayseri- 
spor 2—1; Ankaragucu — Galatasaray 
2—0; Adanaspor — Bursaspor 0—1. Cla
sament : 1. Fenerbahce — 30 p; 2. Ga- 
lotasaray — 27 p (ambele cu cite un
joc mal puțin disputat); 
26 p.

3. Besiktas

19-a) : Zeler- 
Beograd 3—1:

UNGARIA
Dozsa

doar portarul, 
american Mas- 

s-au introdus 
și pentru cei-

accidentări la față 
astfel, se zice, ex-

De curînd, Ministerul Poș
telor din Canada a emis a 
doua serie de timbre avînd 
ca subiect Jocurile Olimpice. 
Timbrele, litografiate în patru 
culori, purtînd, alâturl de em
blema celor cinci cercuri, o

RECORDURI 
SUB COS

Recordul de puncte în
scrise într-un meci profe
sionist de baschet a fost 
stabilit la San Diego, unde 
echipa ț,San Dlego Con- 
quistadores" a învins, după 
prelungiri, cu 176—166 for
mația ,,New ~~ ’ —
Principalul realizator 
meciului a fost Julius 
ving (New York) — 
puncte, dar recordul 
puncte al unui jucător 
tr-un singur meci îl 
ține Wilt Chamberlain 
100 puncte.

York Mets". 
al 

Er- 
63 
de 
în- 
de-

IUGOSLAVIA (etapa a 
niciar Sarajevo — O.F.K. 
Radnicki Kraguevaț — Hajduk Split 0-0; 
Voivodina Novi Sad — Proletar Zrenianin 
0-0; Steaua Roșie Belgrad - Vardar 
4—1; Radnicki Niș — Bor 0-0; Velez 
Mostar — Partizan Belgrad 2—0; Dynamo 
Zagreb — Celîk 
Hajduk Split - 26 
Belgrad — 25 p; 3. 
- 25 p.

SPANIA Jetapa a 
celona

(etapa a 17-a) : (Jjpestl
Videoton 2-0; Ferencvâros — 

M.T.K. 4—2; Salgotarjân — Honved 2—3; 
Tatabânya — Csepel 1—0; Zalaegerszeg
— Pecs 2-0. Clasament : 1. Ujpesti Dozsa
- 30 p; 2. Honvâd — 28 p; 3. Ferenc- 
vâro* - 21, p.

MECIURI INTERNAȚIONALE

2.

2—0. Clasament : 1.
p; 2. Steaua Roție
Vojvodina Novi Sad

23-a): Espanol Bar-
Real Madrid 0—2; Las Palma,

• La Golania (Brazilia), echipa Pori 
tugaliel a fost învinsă cu 2—1 de repre
zentativa statului Goiania. Au marcat : 
Lincoln și Turia pentru gazde, respec
tiv Otavio.
• in finala turneului de juniori de 

la Tașkent : U.R.S.S. — Ungaria 2—0; 
pentru locurile 3—4: U.R.S.S. II — Ceho
slovacia 3—2.
• In Cupa Europei centrale i Tatar 

bănya — Wacker Innsbruck 0—1,

11-16. TENIS :

AGENDA

CICLISM :
11. HANDBAL: 

FOTBAL : 
POLO :

12. FOTBAL i

13.-15. SCHI :

13— 13.
14.

14- 16. 
14-23.

15.

SCRIMA 
SCHI : 
HOCHEI 
RUGBY;

1

HANDBAL:

16. FOTBAL !

ATLETISM :
16-22. HOCHEI:

SĂPTĂMÎNII
Washington. Sao Paulo ji Munchen ; Tur- 
(S.U.A.) și Alexandria

Turnee W.C.T. la 
nee la Hampton 
Cursa Paris — Nisa 
Borac Banja Luka — 
Irlanda - R.F.G. (B) 
Grecia
Anglia — R.F.G. - amical, 
continentale" (manșa |) : 
drid, la Buenos Aires 
„Cupa Mondiala" (m, f), 
(S.U.A.)
C.M. do zbor pe schiuri la Kulm (Austria).
Cupa Europei, floretă (f), la Torino 
Balcaniada, în
C.M. grupa B, la Sapporo
Turneul celor 5 națiuni ; Țara Galilor — Irlanda la
și Anglia — Scoția la Twickenham
R.F.G. — România (f), preliminarii
(R.F.G.)
Luxemburg — Austria (C.E.), la Luxemburg, și Irlanda de 
Nord — Iugoslavia (C.E.), la Belfast
Crosul Națiunilor, la Rabat
C.E. juniori, grupa B, la Herisan (Elveția)

Steaua. semifinala C.C.E., retur 
, . — amical, la Dublin

România, la Atena
la Londra. Finala „Cupei înter- 
Independiente — Atletico Mo-

probe alpine, la Sun Valley

Turcia

Cardiff

C.M., la Minden


