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AL
CONSILIUL DE STAT 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET
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PENTRU CONVOCAREA MARII ADUNARI NAȚIONALE
In temeiul articolelor 46 ți 54 din Constituție, Consiliul de Stat 

al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare 

sesiune a celei de-a șaptea legislaturi, in ziua 
orele 11,00.

NICOLAE CEAUȘESCU

președintele
Republicai Socialiste România,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j
Seniniii€U(iiIc majore iile scrutinului de Iu 9 martie
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Comunicatul Comisiei e- 
lectorale centrale cu pri
vire la rezultatul alege
rilor de deputați în Marea 

Adunare Națională și Comuni
catul Consiliului de Stat cu 
privire la rezultatul alegerilor 
de deputați în consiliile popu
lare, documente oficiale 
publicității în ultimele 
zile, reflectă — 
atît de lapidar, 
exact al cifrelor 
țiile majore și 
scrutinului de la 
aceste documente se desprin
de, mai întîi, participarea im
presionant de masivă a alegă
torilor la vot. Aproape toți ce
tățenii înscriși în listele elec
torale — milioane de bărbați 
și femei de toate vîrstele. de 
toate profesiile, români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități — s-au prezentat 
duminică în fața urnelor, de- 
monstrînd astfel — în condiți
ile profundului democratism 
propriu orînduirii noastre — 
un înalt simț al datoriei civi
ce, al responsabilității 
interesele generale ale 
vității, ale țării.

Aceleași comunicate 
evidență, ca un element esen
țial, că aproape în totalitatea 
lor alegătorii și-au dat 
candidaților Frontului 
Socialiste De o mare 
cație este faptul că în 
scripția electorală nr. 
August" din Capitală, 
candidat tovarășul 
CEAUȘESCU, toți 
înscriși în listele 
s-au prezentat la urne și 
votat în unanimitate 
secretarului general al partidu-

față de 
colecti-

scot în

votul 
Unității 

semnifi- 
circum- 

1 „23
unde a 

NICOLAE 
cetățenii 

electorale 
au 

alegerea

Campioanele de la Katowice își destăinuie emoțiile
Primire afectuoasă marți dimi

neața in Gara de Nord. Din ex
presul de, Varșovia coboară fetele 
și băieții care ne-au reprezentat 
la campionatele europene de atle
tism de la Varșovia. Flori, imbră- 
ți-».ri. calde felicitări. Le merită 
din plin „cei 8“. pentru că ispră
vile lor au entuziasmat întreaga 
familie a atletismului nostru și 
chiar lumea sportului.

— Așadar, cum a fost Natalia ? 
Ne-ai dat cam multe emoții, dar 
și bucurii de nedescris.

— De fapt, la un moment dat. 
nici n-am vrut să merg la „euro-

devenit, celebru la Katowice : Dorina Cătineanu. Gh. Ghipu 
și Natalia Andrei. Foto : Dragoș NEAGU
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lui în organul suprem al pute
rii de stat. Această impresio
nantă unanimitate a voturilor 
constituie o expresie elocventă 
a sentimentelor de înaltă sti
mă și prețuire nutrite de în
tregul popor față de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, emi
nentul conducător care, în 
fruntea partidului și statului, a 
făcut atît de mult pentru bi
nele țării și al națiunii noas
tre, pentru cauza socialismului, 
a păcii și colaborării în lume.
_ Strălucita victorie’ repurtată 
în alegeri de Frontul Unității 
•Socialiste reprezintă o puterni
că și convingătoare manifesta
re a coeziunii întregului popor 
în jurul Partidului Comunist 
Român, o nouă și elocventă 
mărturie a adeziunii la istori
cele hotărîri adoptate de Con
gresul al XI-lea, la Programul 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism. In același timp, votul 
de la 9 martie exprimă anga
jamentul solemn al corpului e- 
lectoral, al întregii națiuni de 
a răspunde prin fapte înflă- 
căratei chemări adresate de se
cretarul general al partidului 
la grandioasa adunare popu
lară, cetățenească ce a avut loc 
în Capitală în preajma alege
rilor, de a acționa fără preget, 
de a munci cu pasiune și en
tuziasm pentru îndeplinirea 
tuturor obiectivelor stabilite 
de Congresul al XI-lea, pentru 
continua propășire a patriei 
noastre și prosperitatea poporu
lui. Este angajamentul la ca
re, prin votul său unanim șî 
plin de însuflețire, a subscris 
și tineretul sportiv al țării.
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eram bine pregătită. Cursa 
așa cum am gindit-o im- 
cu antrenorii. In serii, am 
la „cap la cap". In finală

pene". Mi-era teamă, alergasem 
doar o cursă in sală, la Sofia cu 
vreo lună în urmă, și nu eram, de
loc familiarizată cu pistele atît de 
scurte (n.n. 160 m). Dar antreno
rul federal Nicolae Mărășescu m-a 
...îmbărbătat. Mi-a spus că esen
țială este pregătirea. Și adevărul 
este că 
a fost 
preună 
dus de ,
am respectat un grafic alcătuit mi
nuțios. De la jumătatea cursei, așa 
cum ați văzut la televizor, am a- 
tacat. M-am luptat și am învins.
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După primul test al fotbaliștilor selectionabili
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LA ÎNCEPUT UNELE REUȘITE. DAR
$1 MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE

• Simptomele unei bune
pregătiri fizice © Prea
puține reușite tehnico-
tactice • Probleme des-

BAKCSY

portarul Răducanu, într-o

"oto : S.

Lu- 
Moment 
la Rm.

■
■ - A <.

ubitorii fotbalului din Rm. 
Vîlcea au avut, marți, pri
vilegiul de a fi martori la 

primul joc-test din anul acesta 
al selecționabililor care, așa cum 
se știe, se află în pragul unor 
meciuri internaționale, cele cu 
Turcia (19 martie) și Cehoslova
cia (31 martie), ambele fiind par
tide de pregătire a importantului 
examen de la 17 aprilie, jocul cu 
Spania, la Madrid, în prelimina
riile campionatului european. îm
preună cu miile de suporteri în
flăcărați ai tricolorilor — cărora 
li s-au asigurat excelente condiții 
de primire și joc de către 
C.J.E.F.S. Vîlcea și clubul de fot
bal Chimia — colectivul secției de

Aș fi avut resurse să mai înving 
citeva concurente, dar nu mai e- 
rau... Este, dacă vreți să aflați 
„secretul", o victorie a muncii. Și 
munca îți va da întotdeauna satis
facții.

(Continuare în pag. 2-3)

DiND VIATĂ HOTĂRiRILOR CONFERINȚEI PE TARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE

PREOCUPĂRI SPORITE PENTRU SPORTURILE
CARE DEZVOLTA MULTILATERAL APTITUDINILE

TEHNICE ȘI
ariipîu 
recen- 
țară aPrintre problemele 

dezbătute în cadrul 
tei Conferințe pe 
mișcării sportive, un loc de 

seamă l-a ocupat, dezvoltarea edu
cației fizice și sportului de masă, 
îndeosebi a celor discipline de 
largă accesibilitate, menite să 
contribuie la întărirea sănătății 
poporului, la creșterea unui ti
neret viguros, cu calități multila
terale, temeinic pregătit pentru 
muncă și vjață, capabil sa
și aducă contribuția la traduce
rea în viață a mărețului Program 
al partidului de dezvoltare și în
florire a patriei socialiste. „Por
nim de Ia necesitatea ca activi
tatea de educație fizică și sport 
să fie mai strîns legată de pro
ducție — se spune în 
adresat de tovarășul 
CEAUȘESCU 
Conferință - 

Mesajul
NICOLAE

participanț^^^^^

fotbal a redacției noastre, prezent 
la joc și care își exprimă opiniile 
în acest articol, a putut constata 
modul mulțumitor în care selec- 
ționabilii s-au angajat la efort, 
forța lor de mobilizare la doar 
trei zile distanță de o etapă de 
campionat, la numai 24 de ore 
după un antrenament intensiv și

TINERET 4—1
(min. 27 din

— LOTUL DE
(min. 10), KUN
(min. 84 — autogol), respectiv

LOTUL A
Au n.aicat : SAME$

(min. 41), DUMITRIU IV 
penalty).

LOTUL A : Răducanu .. ______ ,
Sandu (min. 46 Dobrău), Sameș, Anghelini — Dumitru, Dinu, Bălăci (min. 
Beldeanu) — Troi (min. 46 Crișan), Kun (min. 46 lordănescu), Lucescu (min. 
Marcu).
IOTUL DE TINERET : Bathori I (min. 46 Jiean) — Mateescu, Smarandache. 

Sătmăreanu II (min. 65 M. Olteanu), Grigore (min. 65 Lucuță) — Dumitriu IV, 
Bălani — M. Răducanu (min. 46 Rădulescu), Mulțescu, Zamfir, Manea.

A oibitrat cu greșeli I. Chilibar (Pitești), ajutot la' linie de V. Dinescu și 
N. Stoiculescu (ambii din Rm. Viiceaj.

G.
46
46

A care include 
și meciul-fanion 
nostru, Steaua — 
intr-adevăr, evi-

cu puține zile înaintea unui alt 
rund în Divizia 
în programul lui 
al campionatului 
Dinamo. A fost, 
dentă dorința selecționabililor (din 
ambele tabere) de a face din jo
cul de la Rm. Vîlcea o verificare 
folositoare. Au corespuns selecțio- 
nabilii Dinu, Sameș, Lucescu, Du- 

stimularea și dezvoltarea energii
lor și a capacităților creatoare ale 
oamenilor muncii în munca con
cretă pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan în întreprinderi, să asi
gure participarea activă și nemij
locită a maselor largi de sportivi 
Ia înfăptuirea politicii generale de 
dezvoltare econoniico-socială a 
țării, de edificare a noii orîndu- 
iri". Pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv de înaltă responsabilitate 
patriotică este necesară acordarea 
unei atenții prioritare unor dis
cipline ca gimnastica și atletis
mul, sporturile de iarnă, înotul, 
turismul, sporturile cu caracter 
tehnic, aplicativ-utilitar cum sînt 
aviația sportivă, modelismul (cu 
ramurile sale), radioamatorismul, 
kartingul și alte discipline mult 
îndrăgite și practicate cu pasiune 
de către tineret. Opțiunea tot mai 

ftu-gă pentru sporturile aplicativ-

Duel pentru balon in
tre Mateescu (stingă) și 
Dumitru. In apropierea 
fazei, Smarandache, 
cescu și Kun. 
din testul de 
Vîlcea.

mitru,
oarecare măsură Kun, lordănescu 
și Crișan, iar de la tineret Bbloni, 
Mateescu, Sătmăreanu II. Zamfir, 
Manea.

Este, sperăm, un punct cîști- 
gat, această dăruire a fotbaliști
lor chemați să joace în reprezen
tativa țării, dăruire care vine, să

(3-0)
penalty). LUCESCU 

MANEA (min. 73 din

(min. 46 iorgulescuȚ — Cheran (min. 46 G. Sandu),

demonstreze oportunitatea dialo
gului purtat luni seara între con
ducerea C.N.E.F.S., a F. R. Fotbal 
și componenții loturilor reprezen
tative. Fotbaliștii au fost, așadar, 
receptivi sufletește, la apelurile 
conducerii mișcării sportive, ele-

(Continuare în pag. 2-3) 

i 1

utilitare este firească in contex
tul spectaculoasei explozii tehni- 
co-științifice actuale.

îmbinarea , unor preocupări prac
tice, a specializării în domenii de 
mare utilitate, cu mișcarea în 
aer liber, prin practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului, este ab
solut necesară constructorului, teh
nicianului sau inginerului de 
mîine, om cu o înaltă personali
tate, educat în spiritul unei se
vere discipline a muncii. Fără 
îndoială, în acest sens s-au ob
ținut o seamă de succese. In do
meniul aviației sportive, de pildă, 
prin eforturile factorilor cu atri
buții de a crea o bază tehnică

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)



DuiHi a doua manșă a scmiiinalci steaua - Borac Turneu! internațional
j'

UN MECI DE HANDBAL
de șah

PATRU LIDERI
IEȘIT DIN COMUN! DUPĂ TREI RUNDE

Două victorii ale poloiștilor

ROMÂNIA - GRECIA 9-5 și 6-2
Azi.

Marți seara, am fost cu toții, în fața micului ecran, martorii 
unui meci de handbal ieșit din comun, comparabil, pentru cei 
ce-și amintesc, cu ultimele secunde ale dramaticei finale olim

pice la baschet dintre echipele S.U.A. și U.R.S.S.. In cîteva zeci de 
secunde victoria a trecut ca fulgerul de la o echipă la alta. Așa s-a 
întimplat și marți seara în tumultuoasa sală de la Banja Luka, unde 
Steaua a realizat o victorie puțin scontată după jocul slab și înfrîn- 
gerea suferită la București în partida-tur si a ratat calificarea dato
rită unei greșeli comise’ de jucătorul Tudosie și a unei penalizări 
exagerate, extrem de rar petrecute în handbal, dictate de cei doi ar
bitri ai jocului.

După cum se știe, în ultimele două minute ale jocului Steaua reu
șise să obțină avantajul minim, pentru calificare, trei goluri avans, 
prin care se anihilase handicapul de două goluri de la București și 
se realizase punctul în plus necesar calificării. Iată finalul acestui 
dramatic final sportiv i în min. 55, la scorul de 9—10, jucătorul iu
goslav Karalici este eliminat 2 minute pentru fault. Echipa noastră 
profită de superioritatea numerică și înscrie două goluri prin Kicsid 
din aruncare de la 7 m (10—10) și, apoi, prin Gațu pe contraatac 
(11—10). Din acest moment Steaua este în mare iureș, deși echipa 
Borac devenise completă. Drăgăniță ridică scorul la 12—10, deci 
rezultat general egal i 29—29. Era al 58-lea minut de joc I Handba- 
Jiștii în teren și spectatorii în sală fierbeau. Probabil, la capătul pu
terilor, jucătorii de la Borac prelungesc atacul în dorința de a ob
ține calificarea, însă arbitrii îi sancționează pentru joc pasiv. Min
gea trece la echipa noastră, cu 65 de secunde înainte de final ! Tur
nura jocului devine de-a dreptul senzațională. Steaua știe că tre
buie să riște totul și să înscrie. Și reușește s-o facă în mod extra
ordinar prin pasa pe care acest minunat Gațu i-o dă. în mod ideal, 
lui Stockl și, senzație, gol : 13—10 I cu 30 de secunde înainte de 
fluierul final. E rîndul iugoslavilor să creadă în minuni. Și minu
nea s-a realizat. O deschidere lungă la extrema Uncianin. Acesta în
cearcă o pătrundere urmărit de Tudosie. care în disperare de cauză 
și nevăzînd că venise la dublaj Birtalan, agață cu mina brațul lui 
Uncianin care se îndrepta, în viteză, spre poarta Stelei. Uncianin 
cade spectaculos. Arbitrii, prevalîndu-se de regulament care prevede 
că, se poate acorda „7 metri" și în cazul unui „atac neregulamentar 
cînd un jucător are intenția să tragă la poartă, IN TOT TERENUL", 
dictează lovitură de la 7 m.

Dacă decizia arbitrilor, în acel moment hotărîtor, poate avea o 
acoperire din punct de vedere regulamentar nu-i mai puțin adevărat 
câ atitudinea lor în tot timpul meciului față de asemenea infracțiuni 
a fost cu totul alta, rezumîndu-se la lovituri de la 9 m. Iată de ce, 
schimbarea poziției lor de pînă atunci tocmai în clipele decisive pen
tru calificare, devine subiectivă și șocantă pentru efortul admirabil 
depus de handbaliștii de la Steaua, fapt care îi neîndreptățește și le-a 
produs acea mare decepție, atît de omenească, văzută la televizor.

Desigur, Steaua a pierdut calificarea în meciul-tur de la București, 
dar campioana noastră ne-a dovedit resurse, aproape nebănuite, de 
joc și ambiție, reușind să se revanșeze cu o victorie chiar mai pres
tigioasă decît a campioanei iugoslave la București.

Marele meci făcut de Steaua marți seara ia Banja Luka arată 
inepuizabilele posibilități de nivel internațional de care dispune 
handbalul nostru, ceea ce ne dă speranțe pentru cel mai important 
moment : Jocurile Olimpice de la Montreal.

Steaua nu s-a calificat însă a luptat pînă la epuizare pentru a re
para greșelile de la București și a fost la un pas de a intra în fi
nală, satisfacție curmată brutal de imponderabilele jocului.

Deci, haide Steaua, înainte, spre alte obiective și mai 
handbalului românesc.

STEAUA : Muntcanu — Gațu (2), Birtalan (2), Stockl (1), 
fă (4), Kicsid (3), Tudosie, Voina (1), Marinescu ;

BORAC : Arslanagici — Radjenovici, Selec (2), Karalici 
cianin (1), Golici I, Golici II, Vujovici.

Au arbitrat t Janis Kuesul și Andris Vitols (U.R.S.S.)

în runda 
ternațional 
doar două , 
vins pe Barcrras. iar Ungureanu, 
cu negrele, pe Partos. Celelalte 
întilniri s-au terminat remize i 
Stanciu — Lutikov, Mincv — Mi- 
titelu, Knaak — Pribyl, Urzică — 
Ciocâltea și Vaisman — ~
Adamski a fost liber, 
jucătorul iugoslav H. Mesing 
a mai venit, turneul se dispută 
15 concurenți).

Aseară, în runda a 3-a, s-au 
registrat rezultatele i

Ciocâltea — Vaisman 1—0, Pri
byl — Urzică 1—0, Barerras — 
Knaak într., Mititelu — Honfi într., 
Lutikov — Minev i/2—>/,, Ungurea
nu — Stanciu >/2—*/,, Adamski — 
Partoș 0—1 (Garcia a fost liber).

în clasament conduc Ciocâltea, 
Pribyl, Lutikov și Ungureanu cu 
cite 2 puncte fiecare.

Astăzi, de la ora 16, în
B.C.U., se joacă runda a 4-a. (Or
ganizatorii au hotărît ca intrarea 
generală să fie 5 lei).

a 2-a a Turneului în
de șah au fost decise 
partide ! Ilonfi l-a în-

ATENA, 12 (prin telefon). Evo- 
luînd în bazinul olimpie (desco
perit) din localitate, reprezenta
tiva de polo a României a re
purtat două victorii în fața se
lecționatei țării gazdă. în prima 
partidă, sportivii români au în
vins cu 9—5 (4—1, 2—0, 1—2, 2—2) 
— au înscris 
2, Zamfirescu 
în 
de 
au 
2,

Slavei 2, Nastasiu 
3, Popescu și Rus;
au realizat scorul 

0—1, 3—0, 2—1) —
a doua, ei
6—2 (1—0, 
înscris Zamfirescu 2, Nastasiu 
Slavei și Popescu. întîlnirile

mari ale

Drăgăni-

(8). Un-

CAMPIOANELE DE LA KATOWICE
(Urmare din pag. 1)

Dorina Cătineanu este emoțio
nată ea la prima... întîlnire. Cu 
greu reușește să ne împărtășească 
impresiile din timpul probei.

— La un moment dat eram trei 
concurente — Alfeeva, Antenen și 
en — cu aceeași performantă : 6,28. 
M-am concentrat pentru a susține 
bătălia decisivă. Am reușit 6,31 m 
Si cred că le-am produs un șoc 
psihologic partenerelor mele de în
trecere. Restul îl știți...

Card Corbu este felicitat pen
tru puternica sa revenire șl mai 
ales pentru perspectivele deschise 
de acest rezultat. Copu pentru lo
cul VI în prima sa mare cursă din 
carieră. Gh. Ghipu este îmbrăți
șat și îmbărbătat. Toți cei ce-1 în
conjoară știu că pregătirea sa a 
fost grevată un timp de gripă și 
că la finiș i-au lipsit tocmai for
țele pe care i le-ar fi dat zilele 
de muncă.

— Cu un tur înainte de înche
ierea cursei eram sigur că voi cîș- 
tiga. Apoi, brusc, am început să 
Simt oboseala...

Nu uită nimeni că la Katowice 
a fost realizată cea mai bună per
formanță a atletismului românesc 
la campionatele europene și că a- 
cest _ lucru s-a petrecut în anul 
dinaintea Jocurilor Olimpice de la 
Montreal. Nu uită nimeni aportul 
antrenorilor (al celor de la clu
buri. de La lot și de la federație).

însă, nimeni că greul 
abia începe.

★ 
dimineață, 
și a F.R.A.

cu delegația atleților , 
la C.E. de la Katowice. Tovarășul 
general locotenent Marin Dragnea, 
președintele C.N.E.F.S.. apreciind 
în mod deosebit comportarea în
tregului lot. a felicitat pe campi
oanele europene Dorina Cătineanu 
și Natalia Andrei, pe Gh. Ghipu 
— medaliat cu bronz, pe Carol 
Corbu și pe ceilalți atleți califi
cați în ' ' 
putate 
ropene.
Mihai 
F.R.A., . . _____
sportivilor, dîrzenia și ardoarea cu 
care au luptat pentru performanțe 
de înalt nivel. Mulțumind pentru 
aprecierile favorabile, Natalia An
drei, Dorina Cătineanu, ceilalți at
leți și atlete s-au angajat să ob
țină în viitoarele confruntări in
ternaționale rezultate tot mai 
bune.

Nu uită, 
bătăliilor

Marți
C.N.E.F.S.

conducerea 
s-a întîlnit 
participant

finalele acestei atît de dis- 
ediții a campionatelor eu- 

De asemenea, tovarășul 
Florcscu, președintele 

a elogiat buna pregătire a

Campionatele universitare
DE SCHI

, Tot vineri, sîmbătă și duminică, 
pîrtiile Parîngului găzduiesc fina
lele campionatelor universitare, 
Sa care participă schiori din 
Brașov, Oradea, Cluj-Napoca, Si
biu, Timișoara, Tg. Mureș, Sucea- 
Va, Iași etc. Programul competi
ției prevede ca vineri să aibă loc 
cursele de coborîre (băieți și 
fete), sîmbătă slalomul uriaș (fe
tele o manșă, băieții două), iar 
duminică slalomul special.

1 Alte competiții care se vor des
fășura la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni sînt t campionatele republi
cane de sărituri de la trambulină 
(la Predeal, pe Cioplea), „Cupa 
Tractorul" Ia fond (în Poiana Bra
șov), „Cupa Oțelarului" Ia fond 
și probe alpine (la Semenic), „Cu
pa C.S.O. Sinaia" la biatlon (în 
Bucegi),

9
conduse de arbitrul iugo- 
Ivkovic.

au fost 
slav B.

Cele două meciuri au constituit 
verificări utile ale pregătirilor 
efectuate de echipa României (an
trenată de P. Niculescu) în vede- 

la campionatul 
avea loc anul 

în 
că 
în 

ca-

rea participării 
mondial ce 
acesta, între 
Columbia, la 
primele șase 
întrecerea de
lifica pentru Jocurile Olimpice de 
la Montreal.

1OC î 
iulie, 

Precizăm

va
18 si 27
Caii. “ 
formații clasate 
la Caii se vor

TU
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G

Garcia, 
țîntrucît 

nu 
cu

în-

Aula

ASTĂZI, ÎNCfPt „CUPA
începînd de azi, patinoarul „23 

August" din Capitală va găzdui 
primele jocuri ale ediției inau
gurale a „Cupei Primăverii", dis
pută organizată cu scopul de a 
mai înviora activitatea competițio- 
nală internă, aflată de o bună 
bucată de timp în. .. pauză. A- 
ceastă inițiativă s-a dovedit chiar 
de la început bine venită, fapt 
exprimat cum nu se poate mai 
bine prin numărul mare de în
scrieri primite la federația de 
specialitate. Din aceste motive, 
cele 10 formații care-și vor dis
puta întîietatea în cadrul aces
tei amicale întreceri au fost îm
părțite în două serii astfel : SE

PRIMĂVERII" IA HOCHEI
RIA I : Steaua, Dunărea Galați. 
Agronomia Cluj-Napoca, Unirea 
Sf. Gheorghe, Școlarul București ; 
SERIA a Il-a : Dinamo București, 
S. C. Miercurea Ciuc, Tîrnava 
Odorlici, A.S.E. București, Trac
torul Brașov. Meciurile din ca
drul celor două serii vor avea 
loc în zilele dc 13, 14, 15 17 și 
18 martie, după care în zilele de 
20 și 21 martie se vor disputa par
tidele pentru stabilirea ierarhiei, 
primele clasate în ' ' "
rii luptînd pentru 
celelalte pentru 
ș.a.m.d.

Iată și partidele 
de începere 8,30 ; 
18) ! Agronomia — 
Tîrnava — Tractorul (II), Steaua 
— Unirea (I), Dinamo A.S.E.

cele două se- 
locurile 1 
locurile i

1-2,.3-?

După întrecerile de la Oradea

SPERANȚE PENTRU CROSUL BALCANIC 
DAR NU NUMAI ATÎT...

Desfășurat pe traseul de la Bă
ile Felix — mai puțin pitoresc de 
această dată și mai mult dificil, 
foarte moale și cu porțiuni lungi 
noroioase —, concursul republican 
de cros, vestitor al sezonului în 
aer liber, a adus la start, cu ex
cepțiile cunoscute (Natalia Andrei, 
Gheorghe Ghipu, Petre Lupan și 
Paul Copu, participanți la europe
nele de sală de la Katowice, și 
Mariana Suman) tot ce avem mai 
bun în semifond și fond la aceas
tă oră. A fost, deci, un excelent 
prilej de verificare a pregătirii 
de iarnă a alergătorilor, iar pen
tru selecționeri o bună ocazie de 
a alcătui echipele pentru cea de-a 
XX-a ediție a Crosului Balcanic, 
programat la Felix în penultima 
zi a lunii martie.

înainte de a ne referi la evo
luțiile pretendenților la titularii 
zare, vom sublinia că, în ansam
blu, concursul și concurenții ne-au 
lăsat o frumoasă impresie, toate 
alergările fiind interesante, parti- 
cipanții — mulți dintre ei necu- 
noscuți încă — dovedind frumoase 
calități șl deosebită dîrzenie, în 
condițiile dificile amintite.

Crosul de Ia Felix a dovedit că 
în multe locuri indicația conduce
rii C.N.E.F.S. — de a se acorda 
în toate județele o atenție sporită 
atletismului — a fost respectată. 
Județe ca Neamț, Maramureș, 
Arad sau Galați au prezentat la 
concurs tineri bine pregătiți, ta- 
lentați, semn al preocupării pen
tru alergările pe distanțe medii și 
lungi. Nu același lucru îl putem 
spune despre județele Argeș sau 
Timiș.

Cîteva 
portarii 
zinte la

Cursa
forma bună a trio-ului Floroiu. 
Cioca și Andreica detașați la a- 
proape 40 de secunde de următo
rii trei clasați, D. Nicolae, FI. 
Sandru și S. Marcu. în echipă își

considerații asupra com- 
celor vizați să ne repre- 
Crosul Balcanic.
seniorilor ne-a relevat
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în absența Nataliei Andrei șl 
a Marianei Suman, Rafira F'ița a 
dominat proba senioarelor în care 
Tatiana Bălan (junioară anul tre
cut) a reușit să le întreacă pe Ma
ria Linca și Maricica Puică.

Și aici prezența celor două ti
tulare va asigura o echipă puter
nică.

Mihai Ifrim a cîștigat clar la 
tineret deși alergase cu trei zile 
în urmă Ia Sliven (Bulgaria) la 
Spartachiada armatelor prietene. 
Desigur, șansele noastre sporesc 
odată cu alăturarea lui Gheorghe 
Ghipu, campion balcanic primăva
ra treuctă ta Velenje, și a lui Ni
colae Onescu.

Nume noi la juniori : V. Ruxan- 
dra, A. Paina. E. Ionete. E. Chi- 
rilă, Gh. Bistriceanu și V. Cioc, 
primii șase clasați la concursul re
publican erau practic necunoscuți 
în urmă cu un an. Noua genera
ție a juniorilor are de apărat un 
palmares prestigios la Crosul Bal
canic, făurit de generațiile ante
rioare. La fel stau lucrurile la 
junioare unde la ultimele 3 edi
ții reprezentantele noastre au cîș
tigat atît la individual cît și pe 
echipe. Elisabeta Bakalar (care 
ne-a făcut o excelentă impresie, 
anunțînd un foarte bun sezon pe 
pistă), Genoveva Modiga, Geta 
Macovei, Elena Nichita, Elena An
ton și Elena Enache cărora tre
buie să li se adauge Erzebet Am- 
bruș (a abandonat cu 150 m 
înainte dc sosire), au oferit cea 
mai strînsă sosire.

Aceștia ar fi, în mare, atleții 
care vor alcătui echipele pentru 
Crosul Balcanic. în timpul rămas 
pînă la 30 martie, și mai ales după 
pista de control ce va avea 
peste cîteva zile, formațiile 
prinde contur definitiv.

, apro- 
ca valoare, de primii trei, 
în perspectivă o formație1

ATLETISM simbata
avea loc campionatele republicane 
teren acoperit 
categoria a
SPORTIVE DE 
organizata de 
reșteanâ, adresata juniorilor de catego
ria a Hl-a din întreaga tara, va avea 
loc la 22 și 23 martie In sala ,,23 Au
gust".

GIMNASTICĂ ,N organizarea
comisiei de specia

litate a C.M.E.F.S. București, în Capitala 
s-a desfășurat un 
modernă care a 
toate categoriile 
primele clasate ; 
hâescu ș» Irina 
individual, Școala 
pe; cat. a lll-a Irlna Miillor 
la Individual și Șc. sp. nr. 1 pe echipe; 
cat. a ll-a Cornelia Mâmoiu (Șc. sp. 2) ; 
cat. I: 
maestre 
Cristina Hurezeanu (I.E.F.S.) și 
Mândescu (Mc. 35)»

HOCHEI incheindu-și pregaMWIIM T1RJLE Jn vedereo part|. 
cipârii la grupa B a C.E. (Herisau,
15-22 martie), selecționata de juniori 
a țârii noastre a disputat doua me
ciuri de verificare la Miercurea Ciuc. în 
compania echipei divizionare din loca
litate, Sport Club. !n ambele partide 
victoria a revenit tinerilor jucători din 
lotul reprezentativ : 6—2 $î 9-4. Echipa 
va pleca în Elveția vineri 
urmînd ca 
aibe loc 
vegia.

MOTO
curs de îndemînare, 
peste 40 
motociclete, 
lergâtorilor 
(C.S.M..B.) 
categoriile 
C.S.M.B.,

DUMI- 
vor 
pe 

rezervate juniorilor de 
l|-a « „CUPA ȘCOLII 

ATLETISM", competiție 
unitatea școlara bucu»

concurs de gimnastică 
ongrenat sportive 
de clasificare, 
cat. a iV-a Aura

sp. 2), la 
2 pe echi- 
(Șc. sp. 2)

Egetd (Șc. 
sportiva nr.

la 
lata 
Mî-

Olimpia Stânescu (Lie. 35) ;
Adriana Hope_ (Politehnica), 

Ileana

14 martie, 
primul joc în cadrul C.E. sâ 

duminica 16 martie cu Nor»

loc
vor

Vladimir MORARU

BOGATA AGENDA BUCU- 
REȘTEANA • Un reușit con* 

cu participareo a 
de posesori de motorete și 
s-a încheiat cu victoria a- 
M, Iordan, Gh. Penciu 
și A. Jusza (I.E.F.S.) Io 
respective a LA SEDIUL 

din str. Bateriilor nr. 32, o 
avut loc primul simpozion, în organiza
rea secției moto, din ciclul de confe
rințe și informări pe teme tehnice și 
educative. Cu acest prilej, au fost pro
iectate trei filme referitoare la circulația 
rutieră a motocicliștiior. Asemenea ma
nifestări sînt programate săptămînal. în 
fiecare vineri de Io ora 18 o PRIMUL 

'—-*—'*"2 ------de rezistență și
regularitate s-o desfășurat pe ruta Bucu
rești — Giurgiu și retur, remareîndu-se 
Gh. Penciu și V. Sorin, iar la fete s-a 
Imaus Siranus Sagatelian, toți de Io 
C.S.M.B. « AZI, PE UNUL DIN PLA-

CONCURS municipal
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DlND VIAȚĂ HOTĂRiRILOR CONFERINȚEI PE ȚARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE
(Urmare din pag. D

bogată, sînt cuprinși în pregătire 
... .. tineri pe

planorism, pa-
aproape trei mii 
sezon de zbor — ...._____ ,
rașutism, zbor cu motor —, iar 
numărul celor ce practică para
șutismul de turn, școală a cura
jului și a disciplinei, este de or
dinul zecilor de mii. Dc mult suc
ces s-au bucurat, în anul care 
a trecut, taberele din aeroclu
buri organizate de C.C. al U.T.C., 
în cadrul cărora băieți și fete au 
executat un bogat program de 
pregătire fizică generală și prac
tică de zbor. Mulți dintre aceștia 
vor ajunge, fără îndoială, piioți 
pe aeronavele de transport sau 
pe supersonicele armatei noastre. 
Pentru atingerea acestui obiectiv 
sînt necesare, însă, o muncă per
severentă, eforturi susținute din 
partea factorilor implicați în edu
carea tinerei generații, a tuturor 
celor ce au fost însărcinați cu 
nobila muncă de creștere a ari
pilor românești.

Numărul copiilor care practică 
modellsmul este, de ascmț^HH

»
foarte mare. Numai în cadrul ca
selor de pionieri funcționează 80 
de cercuri specializate, cu un nu
măr de peste 32 000 modeliști. în 
jur de trei mii de tineri activează 
în secțiile afiliate la federația de 
specialitate. Din păcate, însă, nu 
peste tot, în asociațiile sportive, 
acest sport se bucură de atenția 
și sprijinul ce 1 se cuvine. Există 
secții care dețin zeci de recor
duri, republicane și mondiale, sec
ții cu sportivi care s-au afirmat 
în competiții de mare prestigiu, 
dar sînt și unele care trăiesc 
încă o viață de „cenușăreasă" în 
cadrul cluburilor și asociațiilor cu 
mai multe ramuri de sport. Fe
derația de specialitate, consiliile 
asociațiilor sportive sînt datoare, 
așa cum se sublinia în documen
tele Conferinței pe țară, să se 
preocupe mai mult de asigurarea 
unei baze materiale corespunză
toare acestui sport, prin folosirea 
resurselor proprii, prin stimula
rea inițiativelor valoroase în a- 
cest sens.

A luat o amploare deosebită, 
^■■itoavreme, turismul, ca

J 1

sele sale forme de 
în care sînt angrenate 
de iubitori ai mișcării, 
ției și munților, de 
vîrsta cravatelor roșii 
generația celor cu tîmplele argin
tii. în cadrul Organizației pionie
rilor peste 50 000 de copii au luat 
parte la concursurile de orientare 
turistică și mulți alții practică 
sporturile aplicative în cadrul ce
lor 1 636 de cercuri de speciali
tate. Și în acest domeniu însă, 
așa cum se arăta în Mesaj, este 
necesară „ ... folosirea de forme 
simple, accesibile și atractive în 
vederea J----- -------------- « —x.:
sportive 
care să 
categorii de cetățeni". Excursiile 
Ia sfîrșit de săptămînă, acțiunile 
cicloturistice, combinate cu probe 
aplicative, găsesc un larg ecou 
în rîndurile tineretului, atunci 
cînd ele sînt bine organizate, cu 
tematici răspunzînd preferințelor 
participanților.

O seamă de succese s-au ob
ținut și în domeniul radioamato
rismului, una dintre cele mai

organizare, 
largi mase 
ai drume- 

la cei de 
și pînă la

dezvoltării unei activități 
cu adevărat de masă, 

cuprindă cele mai largi

atractive activități pentru copii 
tineret, în domeniul kartinguhii 
și motociclismului, al altor dis
cipline aplicativ-utilitare. Totuși, 
este necesar să se manifeste mai 
multă grijă în organizarea unor 
largi competiții, începînd de la 
nivelul asociației, să se acorde 
mai multă atenție propagandei 
pentru aceste sporturi si atragerii 
.......................... lor.

ac- 
an- 
pa- 
ti-

Și

tineretului la practicarea 
Există multe consilii, numeroși 
tiviști sportivi, instructori și 
trenori care depun suflet și 
siune în îndrumarea pașilor 

discipline 
înalta lor 

datorie, așa cum reiese din Me
sajul secretarului general al par
tidului, este aceea ca, odată cu 
pregătirea tehnică de specialitate, 
să desfășoare o intensă muncă 
de educație politică a sportivilor, 
pentru formarea unui tineret cu 
însușiri fizice superioare și, în 
același timp, cu o ținută demnă 
și responsabilă în. societate, să 
îi educe prin muncă pentru 
muncă și apărarea patriei.

mizi ai copiilor spre 
sportive cutezătoare.
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ment care, dealtfel, a constituit 
obiectivul principal al dialogului 
de luni seara.

Comportarea mulțumitoare, sub 
aspectul angajamentului, ca ur
mare a bunei pregătiri fizice (con
secința acumulărilor efectuate în 
lunga perioadă dc iarnă la clu
buri, fapt revelat cu satisfacție 
și de antrenor și medic), nu în
seamnă insă totul în evoluția u- 
nei echipe și cu atît mai mult a 
unei formații reprezentative care 
— pe acest important și indispen
sabil suport fizic — c datoare să 
adauge, în aceeași măsură, reușite 
și de ordin tehnico-tactic. Au fust, 
este drept, și acțiuni aplaudate 
în tribune, desfășurate, în gene
ral, pe fondul unei organizări mai 
clare în joc, comparativ cu ceea 
ce a arătat partenera, dar numă
rul lor a fost mult prea mic în 
raport eu acțiunile nereușite, după 
cum rezultă și din înregistrările 
noastre, Intr-adevăr, din totalul 
celor 102 acțiuni ofensive ale lo
tului A, în treimea adversă no
tate pe parcursul celor două re
prize, NUMAI 21 AU FOST REU
ȘITE. Multe dintre ele au eșuat 
din cauza paselor defectuoase 
(Dinu 9, din 69 de pase, de unde 
rezultă că aproape tot jocul a 
trecut pe la el. Dumitru 5, Troi 4, 
Lucescu 3, Anghelini 3. Cheran 3, 
Beldeanu 3, Kun, Bălăci, Crișan, 
Iordănescu cite două) evidență 
semnalata în final și de către 
V. Stănescu dar. într-o oarecare 
măsură, atribuită de antrenor și 
stării terenului, denivelat pe mari 
porțiuni.

Nu încape vorbă, lipsa de a- 
dresă in transmiterea mingii ii 
întrerupe jocului cursivitatea. în
trerupe, nu odată, din fașă, ideea 
fazei respective, dacă apreciem la 
detaliu, a jocului, în genere. Se 
pune insă întrebarea : a existai 
oare o concepție anume, analizată 
și clarificată inainte de meci ? 
Normal ar fi fost ca ea să existe, 
dat fiind vorba, repetăm, de sin
gurul examen înaintea meciului 
internațional de la Istanbul, la 
rindu-i unul din cele doar două 
verificări care preced jocul ofi
cial, de la 17 aprilie, cu Spania. 
De aceea a fost cu totul surprin
zător — la acest capitol, al con
cepției de joc — răspunsul oferit

ziariștilor, 
presă, de 
ponsabil 
V. Stănescu, 
simplu, că pentru această partidă 
de verificare nu 
ideea de joc, ceea ce, dealtfel, s-a 
și constatat în joc de îndată ce, 
conform înregistrărilor

seara, la conferința de 
către antrenorul

al echipei
care

res- 
naționale, 

a spus, pur și

l-a interesat

înaintașii efectuează presingul 
doar sporadic sau că în momen
tul de posesie a mingii fundașii 
laterali sau coniponenții liniei me
diane n-au participat metodic, 
constant, la acțiunile ofensive pen
tru sincronizări cu vîrfurile de 
atac. A frapat, îndeosebi, indeci- 

imprecizia fundașilor late-privind

Antrenorii Cemăianu, Tcașcă și Nicușor 
bililor...

șuturile la poartă (pe spațiul por
ții — 8, în afara Spațiului porții 
— 9), execuții 
finalizeze faze gîndite, părți din 
ansamblul unei

Cu sau fără o preocupare expre
să, în linii mari, o idee de joc tot 
o dezvăluie în teren fotbaliștii. Nu 
ne referim la efectuarea marcaju
lui și a demarcajului (elemente 
tactice, de ordin general, absolut 
obligatorii în fotbalul competl-iv, 
de performanță) ci la restul aspec
telor care țin de concepție, la mo
dalitatea de acționare în cele doua 
faze fundamentale ale jocului. 
Așa a fost posibil, de pildă, de 
observat că în situația de apărare

tehnice menite să

idei tactice.

• ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI •
• SIMBATA, CUPLAJ PE STADIONUL 

„23 AUGUST". F.R.F. ne-a informat că, 
în programarea unor jocuri de Div. A 
și B care vor avea loc în Capitală, au 
intervenit schimbări, lată cum se vor 
desfășura aceste întîlniri :

SiMBATA, STADIONUL „23 AUGUST": 
ora 14.15: Rapid București - Metalul
Drobeta Tr. Severin (Div. B). Ora 16 : 
Steaua — Dinamo (Div. A).

Biletele pentru acest interesant cu
plaj se pun în vînzare, cu începere de 
astăzi, la următoarele case : Sediul
C.N.E.F.S., (str. Vasile Conta nr. 16) _țJ- 
gențîa C.C.A., stadioanele 
GIULEȘTI, .............. *
aqenția LOTO-PRONOSPORT din 
Halelor nr. 
noarul „23

REPUBLICII, 
DINAMO și „23 AUGUST", 

str. 
5, sala Floreasca și pati- 

August*.

IN JURUL OREI 10 va sosi
lotul juniorilor sovietici,

se știe, sîmbătă, la Pitești,
în cadrul prelimi-

urmăresc partida selecționa- 
Foto : Dragoș NEAGU

Chcran și, mai ales, Anghe-
Observ îndu-1 și apreciindu-I 

în campionat pe

JUCĂTORII LA CLUBURIu

Aspecte de la conferința de presă care a avut loc după joc

• ASTĂZI
fn Capitală 
După cum 
oaspeții vor întîlnî, 
nariilor Turneului U.E.F.A. reprezentativa 
noastră de juniori

e ECHIPA ETAPEI. Pe baza notelor 
acordate jucătorilor, echipa etapei a 
XlX-a are următoarea alcătuire : PUR- 
CARU - SATMAREANU I, BOC, M. OL- 
TEANU, PURIMA - CIUPITU, TÂTARU, 
HELVEI - PANTEA, M. SANDU 
COLAE.

NOSPORT INFORMEAZĂ
NCURS
MECIURI 

fOTBAL

ti camplona- 
ei, grupa B, 
Lcurs Prono- 
iurile acestei 

l este com- 
pal din etapa 

noastre di- 
btle a.c. Pri
tt incluse în 

martie a.c.
rea loc obiș- 
bsport.
le în același 
b și buletine 
fcnuit, preci- 
Irele de par- 
ligatorlu cu
ll datei con-

eri referî- 
ixa per va- 
pnosticurilor, 

orice con- 
n ceea ce 
[urilor pe 3

rali 
lini.
cu note slabe
Chcran, antrenorul V. Stănescu * a 
considerat utila și folosirea, în re
priza a doua, a’ lui G. Sandu pe 
postul de fundaș lateral dreapta.

\\\\\\\\\^^
Meciul Turcia — România, care 

se joacă miercuri la Istanbul, va 
fi televizat și radiodifuzat.

După jocul de antrenament al 
„tricolorilor", la Rm. Vîlcea, a 
avut loc o conferință de presă, la 
care au participat cronicarii mai 
multor ziare centrale. La între
bări au răspuns tov. Vasile Tudor, 
prim-vicepreședinte al F.R.F., an
trenorul Valentin Stănescu, me
dicul echipei, Dumitru Tomescu, 
și membrii comisiei tehnice, Con
stantin Teașcă, D. Nicușor — Ni- 
colac și Constantin Cemăianu. 
Conferința de presă a început 
printr-o scurtă prezentare a jocu
lui, de către Valentin Stănescu. 
la cererea cronicarilor. Antreno
rul echipei naționale a spus i

„Sînt satisfăcut de evoluția ju
cătorilor, față de data la care 
s-a disputat jocul. Sint mulțumit 
de pregătirea fizică a jucătorilor, 
care au lucrat bine la cluburi". 
Această declarație a fost confir
mată de medicul lotului, dr. Du
mitru Tomescu, care a sugerat 
presei să transmită mulțumiri 
conducerilor și antrenorilor de 
club pentru felul în care au reu
șit să-i pregătească pe jucătorii 
din echipa națională.

întrebare i „Care a fost, de 
fapt, ideea de joc a echipei 
naționale în acest test ?“.

Valentin Stănescu i „Ideea de 
joc nu a constituit o preocupare 
a noastră în această partidă"

întrebare i „Socotiți că sînt 
chemați în lot cei mai buni ju
cători de fotbal din România, 
în momentul dc față

Valentin Stănescu i .,In după-a- 
miaza aceasta, cu două sau trei 
excepții, s-au aflat pc teren cei 
mai buni jucători din România". 
La întrebarea — supliment: „Ca
re ar fi cei doi-trei jucători ?“, 
selecționerul a răspuns că este 
vorba de Dumitraclie și Dudu 
Georgescu.

întrebare i „Nu credeți că 
a venit momentul ca jucători 
ca Anghelini, Beldeanu, Troi 
și Marcu, în care ați investit 
foarte multe speranțe timp de 
doi ani. dar care au decepțio
nat deseori — așa cum o și măr
turisiți în cazul lui Marcu, pe 
care l-ați scos din lotul pen- 

facă loc 
completi,

viitori

„Nu cred

fera Iotului, pentru un 
apropiat ?

_Valentin Stănescu i 
că a venit momentul".

întrebare pentru tov. Vasile
Tudor, prim-vicepreședinte al 
F.R.F. i „De ce se întîmolă 
mereu ca la triaturile echipei 
naționale arbitrii delegați să 
caute să ajute lotul A ? Soco
tim că arbitrul Chilibar nu a 
făcut excepție. De pe urma a- 
cestui fapt, „tricolorii" nu au dc 
cîștigat, deoarece partidele in
ternaționale nu-i vor pune ni
ciodată în fața unor arbitraje 
atît de binevoitoare".

Vasile Tudor i „Aveți dreptate. 
De altfel. Ia pauză am fost în ves
tiarul arbitrilor și am cerut o de
plină imparțialitate"

întrebare i „Nu credeți că 
cele patru schimbări, din 6 
posibile, intervenite în sexte
tul ofensiv n-au avut darul să 
contribuie la omogenizarea li
nei formule de atac pentru 
foarte apropiatul meci cu Tur
cia ?“

Valentin Stănescu a răspuns că 
vrut să-i ruleze pe toți jucătorii 

. El
a « ___ _
de care dispune. El s-a mai 
referit la faptul că Kun a fost 
scos în repriza a doua, deoarece 
s-a lovit la un deget, (n.r. Acest 
accident nedorit ar putea duce 
la situația anormală ca Kun si 
Crișan să joace în linia de atac, 

__ 1. dună 
de rodaj.

într-un meci internațional, 
numai 45 de minute 
acum trei luni).

Cei trei membri
D. Nicușor-Nicolae. 
Teașcă și

ai comisiei,
Constantin 

Constantin Cemăianu 
au apreciat pozitiv (și fără re
zerve) rezultatele jocului «le an
trenament, au menționat discipli
na jucătorilor, care au ținut sea
ma de recomandările antrenorului 
echipei naționale în direcția eli
minării jocului dur, pentru a nu 
se impieta asupra etapei_ ,____ ___ _______ ,__ de sîm- 
bătă și duminică. Constantin Cer-

• PE STADIONUL PROGRESUL. Azi 
după-amiază, de la ora 16.30, stadionul 
Progresul din Capitală găzduiește un 
meci amical de fotbal. Se întîlnesc di
vizionara A, Jiul Petroșani, cu formația 
Progresul (Divizia B), într-o partidă me
nită să verifice potențialul ambelor for
mații înaintea meciurilor pe care 
tea le vor susține la stîrșitul 
în campionatele oficiale.

• BALACl INDISPONIBIL, 
ne comunică 
Bălăci nu va 
suferă de o 
se află sub supravegherea medicilor, 
aceste condiții, probabil că el nu 
putea face deplasarea la Istanbul.
• CIMENTUL TG. JIU — ELEC-

TROPUTERE CRAIOVA 1—0 (0—9).
Joc frumos, cîștigat pe merit de 
fbrmația divizionară C. A marcat 
Pisaruc (min. 82). M. BALOI — co- 
resp.

aces-
sâptâmînii

Dupâ cum 
Cernâianu, 

duminica.
antrenorul C. 
putea juca 
ușoara afecțiune renala

El

In
va

• DE LA F.R.F. începînd de îa 21 
martie 1975, contul Federației Române 
de Fotbal, deschis la Banca Națională 
a R.S.R. — filiala Sectorului i 
«ești - este 45.10.7 22.2.

Ar fi fost necesară, considerăm, și 
compararea lui Anghelini (necon
vingător în ambele reprize) cu un 
alt fundaș, de pildă cu Mateescu, 
pe care putea să-l „transfere11 de 
la selecționata de tineret ce mai 
posedă în rindurile sale elemente 
demne de încercat, cura ar fi Bb- 
Ibni și Manea, în special Bolbni 
care, în acest moment, întrunește 
destule atribute pentru lotul A și 
chiar pentru echipa reprezentati
vă, surprinzînd nereținerea lui 
□entru jocul de Ia Istanbul. După 
cum și Sătmăreanu II (foarte bun, 
marți, in condițiile confruntării cu 
înaintașii lotului A) poate fi și 
el, din nou, o soluție pentru de
fensiva naționalei. Trecînd la a- 
tac, conducerea tehnică a efectuat 
mai multe schimbări, dintre cei 
șase jucători folosiți. Troi, Kun, 
Lucescu, Crișan, Iordănescu Mar- 
cu, rezultînd pare-sc, pentru „Is
tanbul" trio-ul Crișan—Kun—Lu
cescu. La Marcu, antrenorul națio
nalei a renunțat, deocamdată.

Și-acum, să așteptăm cu încre
dere jocurile etapei a 20-a și mai 

ales derby-ul Steaua — Dinamo, 
care a fost aproape întotdeauna 
un mare test de valoare și am
biție. El ar putea rezolva sem
nele de întrebare ale echipei na
ționale.

tru Istanbul — să 
unor jucători mai 
care să se încadreze, în otmos-

năianu a adăugat, de altfel, 
după părerea_ sa, startul 1975 este 
mai bun decît cel de anul trecut. 
El a mal menționat că, în com
parație cu un joc de antrenament 
similar văzut în Brazilia, cel de 
la llm. Vîlcea i s-a părut mal 
productiv.

ca.

Marți, s-a

ULTIMUL TEST
PARTIDEI CU

desfășurat la Pitești

AL JUNIORILOR ÎNAINTEA 
SELECȚIONATA U.R.S.S.>

preconi-Marți, la ora 14, 11-le
zat pentru meciul cu juniorii so
vietici din cadrul preliminariilor 
Turneului U.E.F.A. și care va avea 
loc sîmbătă la Pitești, (Cristian — 
Bărbulescu, Zahiu, Toader, Ene — 
Bisoc, Leac, Cimpeanu II — Lu- 
pău, Cămătaru, Chitaru) s-a ali
niat la startul ultimei partide de 
verificare. Partener i formația de 
tineret-rezerve a F, C. Argeșului, 
avînd în poartă pe Stan, iar în 
cîmp cîțiva jucători din lotul pri
mei echipe piteștene ca Marian 
Popescu, lorga, Tronaru, Doru Po
pescu, Radu III, Cotigă, Corgoi. 
tn prima repriză juniorii au jucat 
foarte bine, cu adevărat tinerește, 
realizînd multe combinații în vi
teză și șutind periculos la poarta 
violeților. De trei ori barele s-au 
opus șuturilor lui Cămătaru, Lu-

NU ÎNTOTDEAUNA este nevoie

DE „CARTONAȘUL GALBEN //

categorii variabile, repartiția fondu
lui de cîștiguri pe categorii, etc.

Agențiile Loto-Pronosport vă stau 
la dispoziție cu amănunte suplimen
tare.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 9 MARTIE 1975 î

Categoria I : (13 rezultate) — 2,10 
variante a 38.386 lei.

Categoria a Il-a : (12 rezultate) — 
25,90 variante a 3 735 lei.

Categoria a Tll-a : (11 rezultate)
— 293,55 variante a 494 lei.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES

DIN 12 MARTIE 1975

cîștiguri :Fondul general de
2 345 796 lei.

Extragerea I : 18 22 29
Extragerea a Il-a : 35 40
Plata cîștigurilor de la 

tragere se va face astfel : _ 
cipiul București de la 20 martie pînă 
la 12 mai 1975. în țară de la 24 mar
tie pînă la 12 mai 1975 inclusiv, prin 
mandat poștal de la 24 martie 1975.

26 42 39
24 30 28

această
în muni-

• S-a consumat a doua etapă a 
returului, fără ca ea să fi adus prea 
multe progrese în jocul celor 18 echi
pe participante la campionatul Divi
ziei A. Un singur meci, cel de la 
Arad, dintre U.T.A. și F.C.M. Reșița 
— și nici acesta în totalitatea lui,’ ci 
numai prima repriză — i-a prileju
it observatorului federal, Cornel Dră- 
gușin, o notație bună. Din păcate, 
în repriza a Il-a parcă n-au mai evo
luat aceleași echipe, ambele forma
ții „jucînd cu oarecare teamă", deși 
nu mai putea fi vorba de trac după 
înscrierea a 5 goluri, observatorul 
federal consideră că și arbitrajul 
(Maximilian Popescu) a avut un rol 
în scăderea calității jocului, a ner
vozității din terenul de joc, ca ur
mare a greșelilor comise, începînd 
cu „neacordarea unei lovituri de la 
11 metri în favoarea U.T.A.-ei și prin 
tolerarea unor acte de indisciplină 
(proteste ale jucătorilor)
• Nici unul din celelalte jocuri 

n-a meritat însă mai mult de nota 
6. cu care nu obișnuiesc să se laude 
decît elevii mediocri. Prezent la par
tida de la Constanta. Mircea Sămă- 
reanu îsi exprimă nemulțumirea față 
de țocul strict, defensiv al Politeh
nicii Timișoara care, mai ales în ul
timele 15 minute, a trimis mereu

mingea în tribune.
— afirmă observatorul federal 
spectatori nici n-au mai fost atențt 
la joc. ci la mingile „bubuite" din 
teren și care se îndreptau, amenin
țătoare. spre ei...
• Ca și la etapa inaugurală a re

turului. a existat un climat favora
bil pentru buna desfășurare a meciu
rilor. Organizatorii și-au făcut dato
ria. iar spectatorii au contribuit și 
el la realizarea unei atmosfere sti
mulative. printr-o atitudine corectă, 
în unele cazuri printr-o adevărată 
sportivitate. De altfel, mulți arbitri
— Glieorghe Limona (A.S.A. Tîrgu 
Mureș — Universitatea Craiova), N. 
Cursaru (Dinamo — C.F.R. Cluj-Na- 
poca), I. Chilibar (Universitatea CluJ- 
Napoca — Steaua) își manifestă sa
tisfacția fată de comportarea publicu
lui, a organizatorilor și a... jucăto
rilor. care nu le-au dat de lucru, ci, 
în fapt, l-au ajutat în îndeplinirea 
misiunii lor. „Este o mare bucurie 
pentru un arbitru — scrie N. Cursaru
— să conducă un meci cu semne de 
întrebare asupra rezultatului final, 
fără să fie nevoit, nici măcar o sin
gură dată să recurgă la cartonașul 
galben".

(De altfel, șl !n alte trei jocuri. 
Universitatea Cluj-Napoca — Steaua,

In unele momente 
unii

Spor- 
lași, 

pe

pău, Chitaru. Septimiu Cîmpeanu 
II, mijlocașul ofensiv al echipei, 
a marcat primul gol, reluînd din 
voleu, la „vinclu", o centrare a 
lui Cămătaru, apoi tot el, Bisoc șl 
Lupău au irosit alte cîteva exce
lente ocazii. După pauză, la un 
atac viguros al juniorilor, Cămă
taru s-a accidentat șl a fost în
locuit cu Iulius Nemțeanu, car? a 
marcat al doilea gol cu un șut pu
ternic din marginea careului.

După meci, antrenorii Constan
tin Ardcleanu și Vasile Zavoda, 
afirmau încrezători, că echipa pe 
care o pregătesc poate realiza 
sîmbătă o victorie care să-i con
tureze perspectivele calificării. 
Dacă i 1. „urcările" în atac ale 
fundașilor laterali se vor încheia 
cu puternice șuturi la poarta ad
versă 2. Bisoc și Leac nu se vor 
hazarda în acțiuni individuale, 
majoritatea acestora sortite eșecu
lui, ci vor angaja oportun vîrfurile 
sau vor schimba, inspirat, direcți
ile atacurilor 3. Chitaru, Cămăta
ru sau Nemțeanu, Cîmpeanu II. 
Lupău vor reuși să materializeze 
un procent mai mare (decît pînă 
acum) din ocaziile pe care si le 
creează în atac. Dacă...

Antrenamentele care au loc 
Pitești au vizat și vizează și 
continuare tocmai reducerea
tr-o măsură cit mai mare a nesi
guranței aflate la baza acestui.» 
condițional, prin repetarea de ne
numărate ori a unor exerciții spe
cifice, pînă Ia crearea acelor au- 
tomatisme care să permită jucă
torilor să-și îndeplinească sarcini
le cit mai bine cu putință.

Ultima partidă de verificare 
dinaintea confruntării de sîmbătă 
a ridicat șl un neașteptat semn de 
întrebare i Cămătaru ? Dr. Marcel 
Georgescu — care și așa a avut 
destul de mult dc lucru pentru 
aducerea lui Leac, Lupău, Bisoc, 
Ene la potențialul lor fizic maxim, 
în urma unor accidentări recente 
— ne spunea că jucătorul craio- 
vean a făcut probabil o entorsă 
si că, așa stînd lucrurile, e greu 
de crezut că se va reface pînă 
sîmbătă 15 martie. .

Laurențiu DUMITRESCU

la 
în 

în-
s-au

F.C. Galați — Steagul roșu' și 
tul studențesc — Politehnica 
cartonașul galben n-a apărut 
teren !).

• La Galați, tnsă, lucrurile nu
petrecut chiar așa. Acolo, la sflrșitul 
partidei cu Steagul roșu, un specta
tor certat cu etica cetățenească a 
aruncat eu o sticlă In teren, in di
recția arbitrului de linie D. Ghețu — 
precizează arbitrul de centru C. Ni- 
cuicscu. Dintr-o adresă trimisă Co
misiei centrale de competiții și disci
plină, reiese că făptașul a fost iden
tificat și sancționat cu o amendă us
turătoare, așa cum a pățit-o și un 
oarecare Ilie Dumitru, domiciliat în 
București, strada Bîrsci nr. 1, Bloc 
C 7, scara A, apartamentul nr. 25, 
care, cu o săptămînă înainte, arun
case cu o sticlă, la meciul Steaua — 
A.S.A. Tirgu Mureș, 
pele organizatoare nu 
o vină la producerea 
incidente (la Galați 
Bîrsan — „a fost o 
bătorească"). Dar trebuie acționat cu 
mai multă energie 
în pedepsirea mai 
acte antisociale.

Poate că echi- 
au întotdeauna 
unor asemenea 
— scrie Mihai 
atmosferă săr-

în altă direcție, 
severă a acestor

Jack BERARIU



Miine, pe patinoarul Makomanai, din Sapporo

PRIMELE PARTIDE DIN CADRUL 
C.M. DE HOCHEI-GRUPA R

In meciul de debut echipa noastră intilnește selecționata R. D. G.
Mîine. pe pista de gheață a 

patinoarului artificial Makomanai 
clin Sapporo, același care a găz
duit partidele din cadrul J.O. din 
1972. se vor disputa primele par
tide din cadrul grupei B a C.M. 
de hochei pe gheața, întrecere 
la care iau parte 8 reprezenta
tive de țări i R. D. Germană,r 
R. F Germania, Japonia, Româ
nia, Iugoslavia. Elveția, Olanda, 
Italia Dintre -estea una va 
promova în grupa A a C.M. (fi
rește. prima clasată), în timp ce 
ultimele două vor retrograda în 
grupa C a întrecerii mondiale.

Pentru a putea oferi cititorilor 
noștri o imagine cît mai cuprin
zătoare asupra acestei competi
ții (organizată de două ori și în 
țara noastră i 1970 și 1972), _ iată 
mai întîi clasamentul ediției de 
anul trecut, disputată în Iugo
slavia, la Ljubljana t 1. S.U.A. 
14 p.; 2. Iugoslavia 10 p.; .3. R. F. 
Germania 10 p.; 4. Japonia 8 p.î 
5. Olanda 5 p.: 6. România 5 p.ț 
7. Norvegia 3 p.; 8. Austria 1 p.. 
rezultatele obținute de hocheiștii 
români atunci fiind următoarele i 
cu Olanda 5—7, cu Austria 10—1, 
eu R F. Germania 3—6, cu Nor
vegia 4—1, cu S.U.A. 1—5, cu 
Japonia 4—6 și cu Iugoslavia 
3—3. Bilanțul general a fost, decii 
2 victorii, 1 meci nul șl 4 în- 
frîngeri cu un golaveraj, surprin
zător, dar pozitiv (30—29). Un bi
lanț. apreciat atunci ca nesatis
făcător și care a determinat ca 
în actualul sezon munca de_ pre
gătire a lotului să cunoască un

ECHIPELE NORVEGIEI Șl BULGARIEI 
S-AU CALIFICAT IN GRUPA B 

A C M. OE HOCHEI PE GHEATĂ
SOFIA 11 (Agerpres). — Pe pa

tinoarul „Drujba" din Sofia s-au 
încheiat întrecerile campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa C). Iată ultimele rezultate 
înregistrate i Ungaria — Franța 
5—5 (3—2, 1—2, 1—1); Danemarca 
— Belgia 19—0 (5—0, 5—0. 9—0) ; 
Norvegia — Bulgaria 2—2 (0—0, 
1—1. 1—1)

Clasament final l 1. Norvegia — 
10 puncte : 2. Bulgaria — 9 punc
te : 3. Austria — 7 puncte; 4.
Ungaria — 7 puncte ; 5. Franța 
6 puncte; 6. Danemarca — 3
puncte : 7. Belgia — 0 puncte.

Pentru grupa B a campionatu
lui mondial s-au calificat primele 
două clasate, selecționatele Nor
vegiei și Bulgariei.

BORAC BANJA IUKA-
A. S.K. VORWAERIS

ÎN FINALA C. C. E. IA HANDBAL
BERLIN, 12 (Agerpres). — A- 

seară. Ia Frankfurt pe Oder, în 
meci retur pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni’ îa 
handbal masculin, echipa vest- 
germană VfL Gummersbach a în
trecut cu scorul de 18—16 (9—9) 
formația A.S.K. Vorwaerts (R. D. 
Germană). _ Pentru finală s-a ca
lificat însă echipa campioană a 
R. D. Germane, care cîștigase pri
ma întîlnlre cu scorul de 22—18. 
Finala dintre echipele A.S.K. 
Vorwaerțs și Borac Banja Luka- 
se va disputa la 13 aprilie în 
Sala sporturilor, din orașul vest- 
german Dortmund.

ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI (juniori) 
LA TURNEUL FINAL AL „CUPEI AUSONIA'

Săptămînă aceasta se va disputa 
la Milano turneul final al ediției 
a II-a a competiției europene de 
tenis dotată cu trofeul „Ausonia" 
(pentru jucători sub 18 ani).

Echipa României va juca alături 
de reprezentativele R. F. Germa

DIN FOTBALUL
• ANGLIA — R. F. GERMA

NIA 2—o (1—0), în meci amical. 
Au marcat : Colin Beli (min. 25) 
și McDonald (min. 66).

■Ar
IN JOC retur, în sferturile de 

finală ale C.C.E. : C. F. Barcelo
na — Atvidaberg FF 3—0 (1—0). 
Au înscris Galego, Asensi și Ma- 
rinho. în tur : 2—0. C. F. Barce
lona s-a calificat în semifinale.

. ' . "A"
La Tokio, în al treilea meci t 

Japonia — Suedia 0—2. Au mar
cat i Grbnhagen si Llnderoth. în 

ritm mai accelerat, precum și o 
sporită creștere calitativă. Și 
chiar dacă re-’țațele din ulti
mele luni nu au fost totdeauna 
cele mai bune, comportarea ge
nerală a echipei noastre, una 
dintre cele mai tinere dintre com
petitoarele de Ia Sapporo, a fost, 
în general, satisfăcătoare.

în prima zi a întrecerilor, ho
cheiștii români vor întîlni în al 
treilea meci al etapei (ora 16 în 
Japonia, ora 9 în România) re
prezentativa R. D. Germane cu 
care s-au întîlnit de trei ori în 
acest sezon i 1—4 (Kiev), 2—4 
(Weisswaser) și 1—3 (Dresda). 
Așadar, trei înfrîngeri la prin
cipala favorită a grupei B, care 
păstrează, firește, prima șansă și 
în jocul de mîine. Sîmtyătă, la 
aceeași oră, echipa română va 
avea în față formația Iugoslaviei, 
partidă în care victoria poate re
veni jucătorilor noștri, deoarece 
în acest sezon ei au cîștigat o 
dată (6—2) și au remizat tot o 
dată (3—3), ambele confruntări 
avînd loc la București. După o 
zi de pauză, luni 17 martie, ur
mează un adversar dificil: Olanda. 
Adversar dificil pentru că la cu
noscutul contingent de 7 jucători 
canadieni aruncat în luptă sezo
nul trecut, se mai adaugă încă 4 
jucători noi. în continuare, marți 
18 martie, meciul România — 
Japonia, în care gazdele pornesc 
favorite. După o nouă zi de pauză, 
partida în care jucătorii noștri 
trebuie să revanșeze o neaștep
tată înfrîngere pe teren propriu 
(5—6), cea cu Elveția, după care 
întîlnirile cu R. F. Germania (vi
neri 21 martie) și cu Italia (dumi
nică 23 martie), vor încheia seria 
jocurilor echipei noastre în Ja
ponia.

De miine, in Turcia, la Uludag,

EDIȚIA A Vil a A CAMPIONATELOR 
BALCANICE DE SCHI

Ediția a Vll-a a campionatelor 
balcanice de schi se va desfășura, 
de vineri pină duminică, în 
Turcia, în stațiunea Uludag (si
tuată la 2 000 m altitudine). Iau 
parte schiori din Bulgaria, Iugo
slavia, România și, bineînțeles, cei 
ai țării gazdă, programul prevă- 
zînd disputarea probelor de sla
lom special și slalom uriaș (se
niori, juniori, junioare), fond 
15 km și 3X10 km seniori, 10 km 
și 3X5 km juniori, 5 km și 3X5 
km junioare. Ediția precedentă, 
găzduită de stațiunea Voios, din 
Grecia, a fost dominată de schiorii 
iugoslavi, care au cucerit șase 
medalii de aur, față de patru ale 
sportivilor bulgari și două ale 
selecționatei țării noastre (prin 
Dan Cristea, cîștigâtorul curselor 
de slalom).

Pentru schiorii români, alpini 
și fondiști, campionatele balcanice 
reprezintă cea mai importantă 
competiție internațională la care 
participă anual, și ca atare este 
de așteptat ca în întrecerile de 
la Uludag să arunce în luptă 
întreaga lor combativitate și ca
pacitate tehnică. Lotul a părăsit 
Capitala ieri, în următoarea com
ponență r PROBE ALPINE. SE
NIORI t I. Cavasi, D. Munteanu, 
Al. Manta ; JUNIORI l D. Fră- 
tilă, C. Portik, A. Albert. M. 
Olarii ; JUNIOARE t Aurelia Nițu, 
Juja Ratz (antrenori i K. Gohn și 

nia, Franței și Suediei (învingă
toare în prima ediție).

Ieri a părăsit Capitala echipa 
reprezentativă, formată din Lau- 
rențiu Țiței, Marian Mîrza, Sorin 
Orășanu și Jean Bîrcu. Sportivii 
români sînt însoțiți de antrenorul 
Dumitru Viziru.

INTERNATIONAL
primele două jocuri, suedezii cîș- 
tigaseră cu 1—0 și 4—1.

★
Echipa vest-germană Schalke 

04 a refuzat transferul brazilianu
lui Francisco Marinho. Suma ceru
tă pentru transfer nu a fost ac
ceptată de clubul vest-german !

, ★
In mec! retur pentru prelimina

riile turneului de fotbal U.E.F.A. 
(juniori). Franța a învins cu 1—0 
(0—0) Olanda. Prima partidă s-a ter
minat la egalitate (0—0). astfel că 
tinerii fotbaliști francezi s-au califi
cat în turneul final.

TENISMANII MEXICANI 
NU VOR JUCA ÎMPOTRIVA 

SUD-AFRICANILOR 
iN „CUPA DAVIS4

CIUDAD DE MEXICO. 12 (A- 
gerpres). — Căpitanul nejucător 
al echipei de tenis a Mexicului, 
Pancho Contreras, a confirmat ho- 
tărîrea potrivit căreia guvernul 
mexican nu permite jucătorilor 
mexicani să întîlnească echipa 
Republicii Sud-Africane în cadrul 
Cupei Davis. Oficialitățile mexi
cane au acționat în consens cu re
zoluția O.N.U. care cere încetarea 
oricăror relații culturale, științi
fice și sportive cu Republica Sud 
Africană, țară unde este practica
tă politica de discriminare rasia
lă. Hotărîrea Mexicului va fi pro
babil examinată la apropiata reu
niune a Comitetului pentru Cupa 
Davis ce se va ține la 17 aprilie, 
la Miinchen.

„1IJIINIIJI CAMPIONILOR" 
Df HNIS, IA SIOCKHOIM

STOCKHOLM, 12 (Agerpres). — 
Federația suedeză de tenis a a- 
nunțat că, anul acesta, „Turneul 
campionilor" va avea loc în pri
ma săptămînă a lunii decembrie 
la Stockholm. La turneu vor lua 
parte, ca și în anii trecuți, pri
mii opt clasați în „Marele premiu- 
F.I.L.T.".

L. Predeleanu) ; FOND, SENIORI i 
Gh. Gârniță, Gh. Voicu, C. Man
drils ; JUNIORI i I. Tamas. M. 
Gârbacea, E. Cercel ; JUNIOARE ; 
Vilma Tudor, Cornelia Mititelu, 
Elena Ceposu (antrenori : C. E- 
nache și C. Arghiropol).

TRAKTOR SCHWERIN-SINGURA NOUTATE 
ÎN CUPELE EUROPENE DE VOLEI

Ediția 1974—-1975 a cupelor eu
ropene la volei, încheiată zilele 
trecute, a adus — cu o singură 
excepție — în fruntea echipelor, 
de club de pe continent aceleași 
formații. în Cupa campionilor, la 
masculin, Ț.S.K.A. Moscova și-a 
înscris numele pe lista învingă
torilor pentru a treia oară conse
cutiv (a cincea oară alternativ). 
Celelalte trei participante Ia tur
neul final nu au izbutit să-i pună 
în pericol titlul. De altfel, califi
carea a două dintre acestea în 
faza ultimă a competiției (Slavia 
Sofia și S. C. Leipzig) s-a datorat, 
la egalitate de puncte, setaveraju- 
lui ..mai bun (conform regulamen
tului), deși în turneele semifinale 
de la Brno și Sofia, Dinamo 
București și Resovia Rzeszow cîș-

ATLETISM • Primul concurs în 
aer liber, la Long Beach : Powell 
64.06 m la disc; Randy Williams 
7,87 m la lungime și Don Baird 5,30 
m la prăjină • Campionatele Cana
dei (Edmonton) pe teren acoperit : 
pentatlon (f) — Diane Jones 4 540 p 
(record mondial de sală — v.r. 
Burglinde Pollack — R.D.G — 4 490 
p. din 1972); lungime (m) — Barry 
Boyd 7,71 m, 400 m (m) — Ron 
Jackson 48,73.

BASCHET • în semifinalele „Cu
pei Liliana^ Ronchetti" (retur) : Spar
tak Leningrad — Steaua roșie Bel
grad 119—87. în finală se vor întîlni: 
Spartak Leningrad cu cîștigătoarea 
dintre Spartak Sofia și Minior Per- 
nik.

CICLISM • Prima etapă (238 km) 
a cursei Paris — Nisa a revenit lui 
Eric Leman (Belgia) în 6 h 21:06, iar 
a doua (209 km) — lui Maertens 
(Belgia) în 5 h 45:31. în clasamentul 
general conduce francezul Guimard.

PATINAJ VITEZA « Două no! re
corduri mondiale, stabilite de Ta
tiana Averina (U.R.S.S.) pe patinoa
rul de altitudine „Medeo” de la 
Alma Ata : 500 m — 41,70 (v.r. 41,80 
— Sheila Young S.U.A.) și 1500 m — 
2:09,90.

SCHI NORDIC. Festivalul de la 
Holmenkollen tNorvegia) : 50 km

SCRISOARE DIN MOSCOVA

PERSPECTIVELE SPORTIVILOR SOVIETICI 
PENTRU JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ
Care sînt perspectivele sportivilor 

sovietici pentru J.O. de iarnă din 
1976 ? Rezultatele de anul trecut și 
cele din sezonul actual ne dau po
sibilitatea unor evaluări optimiste 
pentru viitor. In 1974, selecționatele 
U.R.S.S. au cucerit primele locuri 
la campionatele mondiale de hochei 
pe gheață șl patinaj artistic și au 
ocupat locul secund la campionatele 
mondiale de patinaj viteză.

Printre cel ce se pregătesc cu 
optimism pentru Olimpiada de iarnă 
se află în primul rînd reprezentativa 
de hochei. înaintea începerii sezo
nului actual, hocheiștii sovietici au

Aleksandr Malțev, unul dintre cei 
mai buni hocheifti sovietici

cucerit victoria într-o serie de me
ciuri cu profesioniștii canadieni. Ei 
sînt liderii interesantului turneu pen
tru premiul ziarului „ Izvestia", la 
care participă, de asemenea, repre
zentativele Cehoslovaciei, Suediei și 
Finlandei.

Măiestria și stabilitatea rezultatelor 
renumiților patinatori artistici Irina 
Rodnina șl Aleksandr Zaițev, Lud
mila Pahomova și Aleksandr Gorș- 
kov incintă ochiul și inspiră respect 
cunoscătorilor. Vladimir Kovalev a 
devenit campion al Europei, iar Ser- 
ghei Volkov — campion mondial la 
patinaj artistic.

O victorie deplină au cucerit pa
tinatorii de viteză sovietici la cam
pionatele mondiale de sprint : Alek
sandr Safranov, Evgheni Kulikov și

tigaseră meciurile directe cu cele 
două formații.

în ce privește competiția simi
lară feminină, după cum ne măr
turisea arbitrul internațional Mir
cea Albuț, care a oficiat la tur
neul final de la Catania. Dinamo 
Moscova s-a detașat și de această 
dată clar de restul echipelor, cîș- 
tîgînd trofeul pentru a zecea oară 
în 15 ediții I

în Cupa cupelor, cea mai spec
taculoasă ascensiune a semnat-o 
formația feminină Traktor Sch
werin, care a cîștigat pentru pri
ma oară întrecerea, învingînd pe 
deținătoarea trofeului în edițiile 
precedente, Ț.S K.A. Moscova. în 
competiția masculină, Radiotehnik 
Riga s-a impus din nou, fără 
drept de. apel. (A.B.)

— 1. Oddvar Braa (Norv.), 2. Ivar 
Formo (Norv); combinata nordică
— 1. Ulrich Wehling (RDG), 2. 
Rauno Miettinen (Fini), 3. Stanislaw 
Kowaluk (Pol). Clasamentul final al 
Cupei mondiale (experimentale) la 
schi fond (b): 1. Oddvar Braa 143 
p, 2. Odd Martinsen (Norv) 132 p, 3. 
Juha Nieto (Find) 107 p.

• PE SCURT*
ȘAH • S-a încheiat turneul de . 

la Tallin : Paul Keres (59 ani, 
U.R.S.S.). 10'/2 p (6 partide cîștigate 
și 9 remize), Olafson (Isl), Spasski 
(U.R.S.S.) 9’/z P. Hort (Cehosl),
Bronstein (U.R.S.S.) 9 p • Memo
rialul Capablanca de la Cienfuegos 
(Cuba), după 5 runde : Ulf An
dersson (Sued) 4’/2 P, Iuri Balașov 
(U.R.S.S.) 3‘/2 p • Campionatul Iu
goslaviei (după runda 18): Velimiro- 
viei 12*/2 p, Gllgorici, Matanoyipi. 
Liubojevicl ll*/2 D.

TENIS • Turnee WCT. La Lan
dover (Maryland), în primul tur : 
Alexander — Stillwell 6—7. 6—4. 
6—4; Estep — V. Amritraj 6—4. 6—4; 
Gerken — Battrick 6—7, 6—3, G—1; 

Valeri Muratov au ocupat toate cele 
trei trepte pe podiumul de onoare. 
Ne-au bucurat și rezultatele patina
torilor la multiatlon : după mulți 
ani de penumbră, el au început sS 
revină pe primele poziții. Vladimir 
Ivanov a cucerit la campionatele 
mondiale medalia de argint, iar Iuri 
Kondakov — pe cea de bronz. Iva
nov a cîștigat într-un stil strălucitor 
proba de 10 000 m, iar la campiona
tele europene, pe aceeași distanță, a 
ieșit învingător Varlamov. Din păca
te, fetele au cedat mult din pozi
țiile fruntașe pe care le dețineau la 
patinaj viteză, dintre ele doar Ta
tiana Averina luptînd de lp egal la 
egal cu concurentele străine.

Din punct de vedere al prono
sticurilor, unul dintre cele mai di
ficile sporturi este schiul nordic. 
Marii maeștri aproape că nu s-au 
întîlnit unii cu alții în sezonul pre- 
olimpic. Totuși, se poate presupune 
că, în spiritul frumoaselor tradiții, 
schiorii sovietici vor cuceri puncte 
și medalii prețioase. După un an 
de întrerupere, din cauza unui ac
cident serios, a revenit pe pîrtii 
campionul olimpic Viaceslav Vede
nin. Nu și-a spus încă ultimul cuvin! 
Fedor Simașev. Cu fiecare nou start 
cîștigâ în experiență Vasili Rocev 
și Serghei Saveliev...

în probele feminine, un lider de 
necontestat este campioana mondia
lă și olimpică Galina Kulakova. Bu
ne rezultate a arătat anul acesta 
și Raisa Smetanina. Iși sporesc mă
iestria și alte tinere speranțe.

Mai slăbuț au concurat, în ultimii 
ani, biatloniștii sovietici. La cam
pionatele mondiale din 1974. lingă 
Minsk, ei au cîștigat la ștafetă, dar 
au fost înfrînțl in alergările indi
viduale. La campionatele mondiale 
din acest an, din Italia, Ni
kolai Kruglov a cucerit pri
mul loc la 10 km șl s-a clasat al 
doilea la 20 km. dar la ștafetă echi
pa noastră a fost întrecută de re
prezentativa Finlandei.

Nu putem să spunem nimic precis 
despre săritorii de la trambulină, 
în trecut, ei au cucerit multe vic
torii : Vladimir Belusov a fost cam
pion olimpic, iar Gări Napalkov — 
campion mondial. Dar. în ultimul 
timp, zburătorii noștri pe schiuri 
au rămas tot mai mult pe planul 
al doilea la marile întreceri inter
naționale.

La schi alpin, la săniuțe și la com
binată nordică, sportivii sovietici nu 
ocupă poziții importante în arena 
internațională, iar bobul nu se prac
tică în U.R.S.S.

Iată situația globală a soorturilor 
care intră în programul olimpic de 
iarnă, situație care permite amato
rilor de sport din țara noastră să 
aștepte cu optimism startul la In
nsbruck. în 1976.

BORIS CERNfȘEV 
redactor-sef adiunct al ziarului 
„SOV1ETSKI SPORT-“Moscova

NANA ALEKSANDRIA
S-A CALIFICAT PENTRU FINALA

CAMPIONATULUI MONDIAL 

DE ȘAH
Meciul pretendentelor la titlul 

mondial feminin, disputat la Mos
cova între maestrele sovietice Nana 
Aleksandria și Irina Levitina, 
s-a încheiat cu scorul dr 9—8 puncte 
in favoarea Nanei Alcksandria. în 
ultima partidă a meciului, cea de-a 
17-a. Nana Aleksandria a obținut 
victoria la mutarea a 36-a. Câștigă
toarea urmează să o întîlnească, 
într-un meci programat în toamna 
acestui an, pe compatrioata sa Nona 
Gaprindașvili, deținătoarea titlului

Kamiwazumi — Martin 4—6, 6—3,' 
6—1; Lutz — Edlefsen 6—1. 6—4 ;
Dent — Zednik 6—4. 6—4 • La 
Hampton (Virginia) : Bohmstedt — 
Fletcher 1—6, 6—3, 6—3; Owens — 
Dowdeswell 6—1, 6—4 • La Mun-
ehen: Ball — Dell 7—6. 5—7, 7—6;
Taroczy — O. Parun 6—4, 6—4; Pilici
— Barthes 6—3, 6-4; Hewitt — Kary
6—4, 3—6. 6—0; Mottram — Domin
guez 6—2. 6—3 • La Sao Paulo : 
Tanner — Dibley 6—4. 7—6; Cor
nejo — Kirmayr 6—0. 6—3: Metre- 
veli — McManus 6—3. 6—2; Fillol
— Moore 6—4, 6—3; Laver — Maud 
6—1, 6—2; El Shaffei — Fairlie 6—0. 

•6—4; Gerulaitis — Kakulia 6—2. 6—0

ILIE NASTASE A DEVE
NIT TATA ! In cursut zilei de 
ieri, Dominique Năstase. soția 
campionului nostru, a născut 
o fetiță, care a primit nu
mele de Natalia.

• în turneul feminin de la Hous-i 
ton: Ch. Evert — Louie 6—3, 6—2;i
Krosclna — Gourlay 4—6, 6—3, 7—6;j 
Schallau — Jausovec 6—4, 5—7, 6—2;1 
Goolagong — Stove 6—4. 7—5; Mo
rozova — Latham 6—3. 6—3; Durr 
— Șmlreva 6—3. 6—1: Court —
Fromholtz 6—2, 4—6 6—2
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