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HOTÂRÎRILE CONFERÎWȚE! PE TARĂ PRIND VIAȚĂ

Măsuri pentru revitalizarea
Complexului „Sport și sănătate"
In vasta problematică dezbă

tută la Conferința pe țară a 
mișcării sportive un loc im
portant l-a ocupat analiza modului 

în care s-a desfășurat una din 
principalele acțiuni de masă gene
rate de Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie — martie 
1973, COMPLEXUL POLISPORTIV 
„SPORT ȘI SĂNĂTATE".

Aprecierea din raportul C.N.E.F.S. 
ca și observațiile făcute în inter
vențiile multor vorbitori au dus 
la concluzia că, în general, acti
vitatea în această direcție nu poa
te primi un calificativ satisfăcător, 
că — cu rare excepții — Com
plexul s-a desfășurat greoi, spo
radic, a angrenat un număr insu
ficient de cetățeni, mai ales tineri.

Există cauze obiective, dar și 
subiective care au determinat de
ficiențele existente în anul de ex
perimentare a Complexului „Sport 
și sănătate". Cele subiective țin, 
firește, de modul superficial în 
care l-au tratat multe organizații 
și mulți activiști ai mișcării spor
tive, privind Complexul ca pe o 
nedorită obligație. Treaba, nu era 

, într-adevăr ușoară, presupunea o 
amplă muncă organizatorică șl 
propagandistică, conlucrarea per
fectă a tuturor factorilor cu atri
buții, ceea ce nu s-a petrecut de- 
cit arareori. Se cereau idei și ini
țiative pentru a-i atrage pe oa
meni, pentru a-i aduce pe terenul 
de sport, nu la o întrecere cu ve
cinul, ci la o competiție cu sine 
însuși, cu ispita dulce a fotoliu-

- iui, cu propria slăbiciune șl co
moditate. Idei și inițiative au fost, 
insă, prea puține și — sincer vor
bind — Complexul a trăit mai 
mult în... dări de seamă și rapoarte 
de activitate.

Dar, în același spirit al adevă
rului, _ trebuie spus că o cauză 
obiectivă dintre cele mai impor
tante a constituit-o și regulamentul 
Complexului. El a fost alcătuit 
poate prea repede, fără o largă 
consultare prealabilă și, mai ales, 
fără o testare a posibilităților me
dii ale individului de a îndeplini 
un ansamblu de exerciții fizice și 
probe sportive, măsurate sau nu. 
în plus, eșalonarea obținerii bre
vetului pe o foarte lungă perioa
dă de timp. (3 ani) și caracterul 
oarecum birocratic al evidenței 
condamnau din start acțiunea la 
dezinteres și la trenare. Din toate 
aceste puncte de vedere, anul ex
perimental a fost, însă, deosebit 
de util.

Și iată, la scurt timp după în
cheierea Conferinței pe țară, se și 
iau măsuri pentru revitalizarea 
Complexului, pentru transformarea 
Iui într-un mijloc important de 
apreciere a gradului de pregătire 
fizică a populației și de cuprin
dere a maselor în practicarea or
ganizată a exercițiilor fizice și 
sportului.

Noul Regulament, considerabil

Valeriu CHIOSE

File din „Jurnalul de bord 
al echipei naționale de tenis

->
comentate impreună cu antrenorul

Cu vechiul tenisman Gheorghe 
Cobzuc, antrenor emerit, n-am a- 
vut prea multe ocazii de a sta 
de vorbă, în ultima vreme, de 
cînd se află la cîrma echipei na
ționale de tenis. A fost mereu 
plecat, cu „băieții", la munte în 
pregătire precompetițională, apoi 
în Circuitul României, lung pe
riplu de turnee pe teren aco
perit.

Iată-ne, în sfîrșit, împreună, pe 
o bancă însorită a „perimetrului" 
de terenuri roșii de la Tenis-Club, 
acolo unde lotul primelor rachete 
și-a ridicat, în aceste zile, steagul 
de tabără. Prietenul nostru Gică, 
peste care timpul a trecut parcă 
fără să-și lase urma aspră, este 
același interlocutor dezinvolt și 
volubil de totdeauna. A desfăcut 
o mapă voluminoasă în care stă 
„jurnalul de bord" al echipei, ală
turi de felurite tabele și grafice, 

complicat răboj al unei activități 
de zi cu zl. Le consultăm minu
țios, pe măsură ce se derulează 
dialogul nostru cu căpitanul re

prezentativei României.
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ETAPĂ ATRACTIVĂ IN DIVIZIA A LA FOTBAL,
DOMINATA DE DERBY-UL STEAUA DINAMD

(Continuare in pag. a t-a)

emerit GHEORGHE COBZUC
— Am dori, în succint rezu

mat. să cunoaștem programul 
parcurs pînă acum de echipa 
noastră —• este prima temă ce 
o abordăm.

— Deci, de la 12 noiembrie și 
pînă la finele anului trecut, sta
giu la munte. Ca de obicei, am 
considerat că o bună pregătire fi
zică este fundamentul viitoarelor 
performanțe. Au urmat teste fizi
ce și tehnice, iar apoi un prim 
concurs de verificare, „Cupa 30 
Decembrie". După aceasta, Circui
tul, cu cele șapte turnee ale sale. 
Jocul pe parchet, timp de aproa
pe două luni fără întrerupere, a 
constituit, pentru jucători, o exce
lentă școală. A crescut viteza de 
execuție și eficacitatea loviturilor, 
în special la serviciu și voie, ba
za tenisului modern. La încheierea 
Circuitului României, după o 
scurtă odihnă, am reluat lucrul, 
de data aceasta în aer liber. Aco-

Rodu VOIA

(Continuare in pag. a r-a)

Moment din prima manșă a
Deși vremea s-a zburlit puțin, 

interesul major în jurul cupla
jului bucureștean, pe care îl va 
găzdui astăzi marele nostru sta
dion „23 August", se menține. 
Cea mai grăitoare dovadă : asal
tul iubitorilor de fotbal din Ca
pitală spre casele de bilete. Este 
și firesc să fie așa, amintindu-ne 
cum această partidă dc tradiție 
a campionatului Diviziei A, 
Steaua — Dinamo, a pasionat de 
fiecare dată. Și partida de azi, 
care este a 54-a confruntare directă 
dintre cele două echipe, promite. 
Atît Steaua, cît și Dinamo sînt 
neînvinse după consumarea pri
melor două etape ale stagiunii de 
primăvară, și echipa din Ghencea 
și aceea din șoseaua Ștefan cel 
Mare cuprind numeroși jucători 
internaționali. La Steaua nu se 
anunță modificări în formația în
vingătoare la Cluj-Napoca în pre
cedenta etapă, la Dinamo se dă 
însă aproape ca sigură reintrarea 
(de la primul fluier al arbitrului) 
a vîrfului de atac Dumitrache.

„Deschiderea" este și ea atrac
tivă. în primul rînd, prin apa
riția formației gazdă Rapid, reve
lația stagiunii de toamnă, nu a- 
tît prin maniera în care s-a dis-

meciului derby, Steaua— Dinamo, disputai in
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AZI, LA MINDEN, MECIUL FEMININ DE HANDBAL R. F. G. - ROMÂNIA

UN PAS IMPORTANT SPRE MONTREAL
Echipa feminină de handbal a 

României susține astă-seară (ora 
19), la Minden, meciul retur cu 
formația R. F. Germania, din ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial. Așteptăm cu încredere 
(și, de ce să n-o spunem ?, cu 
emoție) rezultatul acestui meci. 
Reprezentativa țării noastre por
nește cu un avantaj de 5 goluri 
<16 februarie, Pitești, România — 
R. F. Germania 16—11) pe care are 
datoria să-1 fructifice. Ar fi aces
ta primul pas important realizat 
pe drumul cuceririi dreptului de 

/ a face parte dintre cele 6 formații 
ce-și vor disputa, la Montreal. în 
1976, primul titlu olimpic al hand
balului feminin. Calificarea la tur
neul final al C.M. (Kiev, decem
brie 1975) aduce după sine posi
bilitatea de a concura la unul din 
primele 4 locuri (Canada, țara or
ganizatoare a J.O. și cîștigătoarea 
grupei Africa, America, Asia vor 
completa lista participantelor) care 
asigură evoluția ia Jocurile 
Olimpice.

Tot astăzi și mîine se dispută 
și celelalte meciuri din prelimi
narii : Ungaria — Franța (în tur : 
16—6), Spania — Norvegia (3—6), 
Danemarca — Olanda (18—11), Po
lonia — Suedia (17—15), R. D. Ger
mană — Bulgaria (20—12 ; partida 
va fi condusă de cuplul arbitrilor 
români C. Căpățînă — VI. Cojo- 
caru) și Cehoslovacia — Italia 
(22—8). Au șanse sigure de califi-

Simo.ua Arghir a înscris trei goluri în partida tur România — R.F. Ger
mania. Cite va reuși să marcheze astă-seară ?

care Ungaria, Danemarca, Polonia, 
R. D. Germană și Cehoslovacia.

fechipa României a sosit ieri la 
Minden, localitate situată la 60 km 
de Hanovra. Lotul este alcătuit din 
Viorica Ionică, Lidia Stan, Elisa- 
beta Ionescu — portari, Doina Co- 
jocaru, Simona Arghir, Georgeta 
Lăcustă, Constantina Pițigoi, Magda 
Mikloș, Niculina Iordache, Roza

lia Soș, Doina Furcoi, Viorica Vie- 
ru, Cristina Petrovici, Maria Boși 
și Maria Popa. Antrenorij _ Cons
tantin Popescu și Dan Bălășescu. 
Partida va fi arbitrată de cuplul 
olandez Sjaak van Loon și Theo 
Schuurman. După întîlnirea oficiala 
de sîmbătă seara, echipa noastră 
va susține duminică un meci ami
cal cu o selecționată locală.

IAȘI : 
CONSTANȚA : 
REȘIȚA :
CLUJ-NAPOCA : 
SATU MARE : 
CRAIOVA : 
BRAȘOV : 
PITEȘTI :

gCwwwwwwwwwwwww
tanțat în clasamentul seriei res
pective a Diviziei B, cît mai 
ales prin modul în care a obținut 
calificarea în semifinalele „Cupei”

Atractiv acest meci și prin ine
dita prezență pe stadionul „23 
August." din București a echipei 
Metalul Drobeta Tr. Severin, una 
din redutabilele formații ale se
riei respective.

Toate celelalte .partide ale run
dei nr. 20 a Diviziei A se dispută 
mîine, și au cap de afiș jocul 
Universitatea Craiova — Sportul 
studențesc, după cum interesante 
se anunță și meciurile F.C.M. Re
șița — A.S.A. Tg. Mureș, „U“ — 
Chimia Km. Vîlcea și Politehnica 
Iași — „Poli" Timișoara.

— Dinamo (stadion „23 
August’ ; meciul va fi televizat). 

MIINE
Politehnica
F. a
F. C M.
„u- 
OKmpia

Universitatea
Steagul roșu 
F. C Argeș

Toate meciurile încep ta

— „Poli* Timișoara
— Aiul
— A.S.A. Tg. Mureș
— Chimia Rm. Vilcea
— F. C. Galați
— Sportul studențesc
— U. T. A.
— C.F.R. Cluj-Napoca 
ora 16.

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
ETAPEI A XX-A

H- DINAMO 19 14 2 s 35—15 30
2, F.C.M. Reșița 19 10 4 5 30—20 24
X A.S.A. Tg. M. 19 10 2 7 26—26 22
4. Univ. Craiova 19 8 5 6 30—16 21
&» Steaua 19 9 3 7 34—22 21
C. U.T.A. 19 9 3 7 23—19 21
7. Olimp, S. M. 19 8 4 7 18—16 20
8. Sportul stud. 19 8 3 8 21—23 19
9. CFR Cj-Napoca 19 6 7 6 14—16 19

10. Poli. Timișoara 19 8 3 8 14—20 19
11. Jiul 19 7 4 8 26—17 18
13. F.C. Argeș 19 8 1 10 25—23 17
13. F.C. Constanța 19 6 5 8 17—22 17
14. „U“ Cj-Napoca 19 6 5 8 14—25 17
15. Steagul roșu 19 6 4 9 24—18 16
16. Chimia Rm. V. 19 5 5 9 16—33 15
17. Poli, iași 19 7 0 12 22—37 14
18. F.C. Galați 19 4 4 11 7—28 12

LA RUBRICA NOASTRĂ DE FOTBAL (PAGINILE 4—5) 
PITE'JT CITI :

• Vești de la divizionarele A, _ aflate Ia startul unei etape caro 
programează și derby-ul Steaua—Dinamo

e Pe traseul echipei naționale: informații din Istanbul, Praga, 
Madrid

• Selecționata de juniori debutează in preliminariile turneului 
U. E. F. A.

• Confidențe, corespondență din Italia de la Cesare Trentim ș. a.

ÎN TURNEELE DE VOLEI
ALE PRIMEI GRUPE VALORICE

Galați: „EXPLORĂRI ",
GAI.AȚI, 14 (prin telefon). Cea de 

a doua zi a penultimului turneu 
de volei al echipelor masculine 
fruntașe a programat două partide 
așteptate cu mult Interes de publi
cul gălățean.

Prima confruntare a zilei, Dina
mo—Steaua, a prilejuit un specta
col apr&iat în special în primele 
două seturi. Conform previziunilor. 
Dinamo — în formație completă față 
de situația din primul turneu cînd 
a pierdut la Steaua — a obținut 
victoria cu 3—0 (13, 10, 3). O victo
rie a maturității șl omogenității. 
Deși învinsă clar. Steaua s-a com
portat destul de bine, anunțînd pen
tru campionatul viitor clădirea unei 
echipe cu îndreptățite pretenții de 
a lupta de la egal la egal cu actua
la campioană.

începutul partidei a fost dinamic, 
atractiv și. pe alocuri, spectaculos. 
Elevii lui Aurel Drăgan. folosind în
deosebi acțiunile în viteză și corn-,

EXEMPLU DE AMBIȚIE
blnațiile ofensive cu finalizări din 
pase scurte șl arătînd o mai bună 
mobilitate în teren, realizează 5—0 I 
Dinamo, care a intrat în ritmul o- 
bișnuit mai greu, a replicat prin a- 
tacuri puternice ale rutinaților săi 
trăgători (Tutovan, Dumănoiu, Udiș- 
teanu șl Păușescu) și prin combi
nații frumoase organizate de coor
donatorul Oros. Astfel, jocul s-a e- 
chllbrat. Dlnamoviștli își adjudecă 
setul după mai bine de o jumătate 
de oră de joc plăcut. In continuare. 
Steaua menține echilibrul o perioa
dă, însă blocajul său începe să sca
dă în randament. De altfel șl meciul 
scade ca ritm. In cel de al treilea 
set, dinamoviștil blochează totul la 
fileu șl cîștlgă clar partida.

Au arbitrat foarte bine Gh. Io
nescu și A. Dinicu. Formațiile : DI»

(Continuare in pag. a 6-al
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RECENZIE

SUB SEMNUL LUI HERCULE *)
Și-a deschis porțile

Aeroclubul „henri coandă»
La Pitești se va zbura din nou. 

După mai mulți ani de întreru
pere, activitatea aviatică va fi re
luată ; aeroclubul județean, cu se
diul pe aerodromul sportiv Gea
măna și-a deschis în aceste zile 
porțile, primind la pregătire tine
retul din acest centru cu vechi și 
frumoase tradiții în planorism, 
parașutism, zbor cu motor. Mă
sura luată se înscrie în ansamblul 
preocupărilor, a eforturilor depu
se de federația de specialitate de 
a îndeplini cu maximă operativi
tate și exigență obiectivele ce-i 
stau în față, privind educarea 
multilaterală a tineretului și pre
gătirea lui pentru apărarea pa
triei, îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere desprinse din 
Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secreta
rul general al partidului nostru, 
participanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive. Vestea 
este primită cu satisfacție și bucu
rie de către tineretul piteștean, 
iar organele locale cu atribuții 
dau întregul sprijin colectivului 
de conducere al aeroclubului pen
tru ca încă de la început activi
tatea să fie rodnică. La Geamăna 
an și început să sosească aparate 
de zbor moderne, ca și tehnica 
auxiliară necesară. Deocamdată 
*e face selecția candidaților la 
brevetul de pilot MB parașutist 
sportiv, apoi vor urma cursurile 
teoretice și abia în primăvară se 
va ieși la zbor. Comandant al ae
roclubului a fost desemnat un 
pilot cu vechi state de serviciu 
In aviația sportivă, Viorel Cis-

MOTOCROSIȘTIl
IAU STARTUL

MiINE
"N-am scris pînă acum de pregă

tirile motocicliștilor pentru noul se- 
eon. Asta nu înseamnă însă că el 
a-au început să se antreneze, să-și 
pună la punct motocicletele de an
trenament și concurs, încă din prl^ 
ma jumătate a lunii ianuarie. Iată, 
așadar, că sîntem în măsură să 
anunțăm astăzi apropiatul debut în 
competiții tradiționale sau republi
cane.

Mîine, de pildă, la Cîmpina se 
dă startul in prima etapă — din trei
— a concursului de motocros dotat 
cu „Cupa F.R.M." la care și-au a- 
aunțat participarea o serie de moto- 
cicliști fruntași (tineri sau consa- 
erațl) ca : Alexandru Ilieș, Jean 
Pescaru, MIhai Banu, ștefan Clrițu. 
Constantin Goran, Nicolae Arabagi. 
Stelian Paraschiv, Traian Moașa 
f.a. întrecerile cuprind trei clase : 
motorete MOBRA ; juniori (pînă la 
<00 cmc.); seniori (pînă la 500 cmc.). 
Următoarele etape sînt programate 
la Moreni (30 martie) și Vălenii de 
munte (4 mai).

La 6 aprilie, începe campionatul 
republican de motocros. Prima din 
cele cinci etape ale acestei impor
tante întreceri se va desfășura la 
Cimpulung Muscel (premieră în 
această localitate). Tot în aceeași zi
— 6 aprilie — la Sibiu, start în 
.Cupa F.R.M.» la dirt-traclc. Nu 
înainte de a semnala apariția unui 
nou centru al acestui sport la Brăila 
(aici s-a amenajat o pistă specială 
pentru acest gen de curse, s-a con
stituit o nouă secție), anunțăm că 
etapele „Cupei F.K.M." la dirt-track, 
în număr de trei, se vor disputa la 
Sibiu (6 aprilie). București (10 apri
lie) și Brăila (13 aprilie).

PREOCUPĂRI DE SEZON LA Y08KAN I
Indicativul YO8KAN este binecu

noscut în lumea iubitorilor undelor, 
nu numai de radioamatorii din țară, 
ci și din cele mal îndepărtate colțuri 
ale pămîhtului’. Aceasta pentru că 1 
YO8KAN (codul stației colective de 
emisie-recepțle a Radioclubului ju
dețean Bacău) zboară în eter, zi de 
zi, de mulți ani încoace, ca un me- . 
Baj de prietenie șl colaborare în 
domeniul acestui sport. De aici 
sportivii băcăuani au stabilit, pînă 
acum, peste 20 080 de legături bilate
rale, cu stații de pe toate continen
tele, Iar colecția de QSL-uri (cărți 
de confirmare) realizată este impre
sionantă, o uriașă enciclopedie ra- 
dioamatoricească.

In activitatea competițională, ra- 
dioclubul din Bacău are, de aseme
nea, frumoase succese. Este semni
ficativă, în acest sens, o spicuire 
din realizările și performanțele ob
ținute în anul trecut : în campiona
tul național de unde scurte, echipa 
de seniori de la YO8KAN a ocupat 
locui I, prin G. Radu și D. Hliohi, 
iar Rodica Ciubotaru a cîștigat me
dalia de argint în campionatul de 

Pag, o Za Sportul

maș, maestru al sportului, pose
sor al Insignei de aur a F.A.I. cu 
două diamante pentru planorism.

Centrul aviatic sportiv de la Pi
tești va purta un nume ilustru, a- 
cela al pionierului aviației româ
nești și mondiale Henri Coandă. 
„Faptul că aeroclubul nostru 
poartă numele părintelui aviației 
cu reacție — ne spune comandan
tul — este un motiv în plus care 
ne va face să depunem toate e- 
forturile pentru a ne desfășura 
activitatea la nivelul celor mai 
înalte cerințe".

Ținînd seama de zestrea tehni
că, de condițiile meteorologice și 
geografice pe care le oferă re
giunea ca și de entuziasmul co- 
lect'vului de aici, este de aștep
tat ca aerodromul Geamăna să 
devină repede una dintre cele mai 
prețuite și frecventate baze spor
tive ale județului.

V. T. — MUREȘ

LARGĂ PARTICIPARE ÎN ETAPA DE IARNĂ 
A ALPINIADEI REPUBLICANE

.................. ... ... ■ .......................................... .

S-a dat startul in raliul crestelor

Retezatul, această împărăție a 
alpiniștilor, i-a primit pe partici- 
panții la etapa de iarnă a alpini- 
adei republicane pentru tineret și 
fete (3—8 martie) cu un decor 
strălucit — cer de sticlă, soare 
fierbinte, masivul încărcat de ză
padă. Tabăra competiției a fost 
instalată la Cabana Pietrele, de 
unde cei peste 120 de sportivi — 
cea mai mare participare de pînă 
acum — au luat cu asalt crestele. 
20 de echipe de băieți și 8 echi
pe de fete, din 15 asociații s-au 
prezentat la start.

Concursul a constat din escala
darea unor pereți, pe trasee de 
gradul II și III, gradație de iar
nă, o probă de schi, coborîre pe 
teren variat și un spectaculos ra
liu al crestelor. în cadrul acestui 
raliu, care a atins, printre altele, 
vîrfurile Retezat, Vf. Mare, Pă
pușa, a intrat și o noapte petre

„vînătoare de vulpi": la „internațio
nalele" de unde scurte ale Româ
niei, radioamatorii din Bacău s-au 
situat pe locul III. Un frumos suc
ces îl constituie cî$tigarea Jocurilor 
I, pe țară în concursul internațional 
al S.U.A. și cel al Tarilor Scandi
nave. Și, la acest palmares, ar mai 
putea fi adăugate multe alte suc
cese.

După cum ne mărturisește Nicolae 
Murărescu, șeful radioclubului, 
preocupările actuale ale Comisiei ju
dețene de radioamatorism, ale radio
amatorilor fruntași sînt îndreptate 
îndeosebi spre antrenarea unui nu
măr cît mai mare de tineri la prac
ticarea acestui sport aplicativ-utili- 
tar, spre lărgirea acestei activități, 
în lumina Mesajului adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului nostru, 
recentei Conferințe pe țară a mișcă
rii sportive, tn acest sens au fost 
orientate cursurile de inițiere în ra- 
diotehhnică și radioamatorism, or
ganizate de radioclub la Bacău, în 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, la Tg. Ocna și ComăneștL De 
asemenea, se fac pregătiri pentru 
deschiderea, în colaborare cu Comi
tetul municipal U.T.C., a unor 
cercuri radio în principalele unități 
de învătâțpjLat din județ. „Există

NOI RECORDURI j 
MODELISTICE |

Federația de specialitate a omo- I 
logat ca recorduri republicane I 
trei performanțe, stabilite recent, • 
în domeniul modelismului. Ast- ■ 
fel, în categoria aeromodelelor de I 
interior (micromodele), Aurel Mo- I 
raru, maestru al sportului (A. S. 
Voința Tg. Mureș), a realizat, în- I 
tr-o sală de pînă la 8 m înălțime, | 
un timp record de zbor de 14 min. 
46 sec. La rachetomodele, ing. I 
Bocaniciu Brutus, maestru al I 
sportului (A. S. Sanitarul Deva) a * 
realizat în categoria rachetomo- • 
delelor machete cu motor de 10 I 
—40 N.S. un punctaj total de ■ 
1195 p (594 p la stand, 516 m alti- ■ 
tudine de zbor și 85 p pentru I 
exactitatea construcției) și tot în ■ 
domeniul rachetomodelismului La- • 
dislau Hallo, maestru al sportului I 
(A. S. Voința Deva), a realizat 4 
min. 49 sec. zbor în categoria ra- | 
chetoplanelor de durată, echipa- g 
te cu motor de 40 N.S.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cută în corturi și iglouri, pe o- 
glinda înghețată a lacului Pietre
le. Au fost puse la încercare, ast
fel, calitățile multiple care se cer 
unui performer în această atît de 
grea și atractivă disciplină.

După consumarea celor trei pro
be ale etapei în fruntea clasamen
tului se află, cu același număr de 
puncte, echipele : „U“ Cluj-Napo- 
ca, Corvinul Hunedoara, Torpedo 
Zărnești la băieți și Sănătatea 
București, „U“ CIuj-Napoca, Corvi
nul Hunedoara la fete. Clasamen
tul pe secții : „U“ Brașov, urmată 
de „U“ Cluj-Napoca și' Politehni
ca Timișoara. Așadar studenții 
coilduc cu autoritate. Este surprin
zător că secția Armata Brașov, cu 
tradiții în acest sport, nu s-a pre
zentat la această competiție des
chisă tineretului.

condiții și avem datoria — ne spune I 
tov. N. Ivlurărescu — dc a atrage I 
tineretul la practicarea acestei ac
tivități chiar de la virste de sub 10 I 
ani, ținînd seama că ea contribuie I 
nu numai la formarea unei educa- ■ 
ții tehnice solide, dar îl deprinde pe 
copil de mic cu dragostea pentru o I 
muncă creatoare".

în domeniul radioamatorismului 
de performanță, atenția este îndrep- ■ 
tată, îndeosebi spre activitatea în aer I 
liber, spre „vînătoarea de vulpi“, | 
unde tehnica este îmbinată cu miș
carea, în ambianța plăcută a zone- ■ 
lor deluroase și împădurite, ca șl I 
spre lucrul în benzile de unde 1 
scurte și ultrascurte, cu stații por
tabile, de pe înălțimi și vîrfuri de ■ 
munți. De notat că, în ce privește I 
„vînătoarea de vulpi" se fac intense | 
antrenamente, în parcul Gherăești 
și în pitoreasca zonă împădurită de g 
lingă comuna Traian, în vederea I 
competițiilor care vor începe curind. I 
„Vînătorii de vulpi" de la YO8KAN 
sînt hotărîți să se antreneze astfel - 
îneît la Concursul internațional de I 
la Varșovia, la care vor participa I 
în vară, să ocupe primul loc. lată. | 
așadar, preocupări majore, frumoase 
gînduri de viitor.

Viorel TONCEANU I
;..r" ..........

Să nu-i mai facem lui Tudor 
George nedreptatea de a-1 considera 
peiorativ rugbystul-poet. Prietenul 
nostru Ahoe trebuie apreciat astăzi

MĂSURI PENTRU REVITALIZAREA
COMPLEXULUI „SPORT Șl SĂNĂTATE"

(Urmare din pag. 1)

îmbunătățit, a ținut seama de nu
meroasele sugestii și observații 
venite din mase, de la profesori 
de educație fizică, tehnicieni sau 
simpli practicanți ai sportului 
(care s-au lovit de dificultățile 
celui vechi).

în primul rînd, durata de obți
nere a brevetului a fost redusă de 
la 3 ani la un an, ea putînd fi 
pentru cei mai bine pregătiți — și 
mai scurtă. Elementul este foarte 
important, deoarece imprimă de la 
început acțiunii ritm și continui
tate. în al doilea rînd, noul re
gulament a făcut o diferențiere 
mult mai judicioasă și mai apro
piata de realitate a categoriilor de 
vîrstă și a ocupațiilor participan
ților, o* atenție deosebită. acordîn- 
du-se, în acest sens, elevilor, care 
trebuie să constituie grosul aspi
ranților la cucerirea brevetului, 
în sfirșit. modificări importante 
au fost operate în normele și pro
bele propuse a fi trecute. Astfel, 
pentru elevi, ele sînt identice cu 
cele cuprinse în Sistemul unic de 
verificare și apreciere a gradului

MARIN |. VASILE, DEALUL MARE. 
Așadar, J-ați convins pe președintele 
asociației sportive Cimentul din Fieni sa 
înființeze și o secție de tenis și acum 
vreți să știți ce condiții trebuie îndepli

nite pentru afilierea la F.R.T. Trebuie 
sâ aveți un teren de tenis. Aveți ? Tre
buie sâ aveți un instructor. Aveți ? In 
caz afirmativ, îndepliniți principalele con
diții care se cer pentru afilierea la 
F.R.T. Dar, poate câ ar fi mai bine ca 
noua secție sâ depunâ în prealabil o 
oarecare activitate. Afilierea este par
tea cea mai ușoară a lucrurilor.

MARIN CIRCIUVOIANU, LEORDENI. 
Banks s-a refăcut de pe urma acciden
tului de automobil, dar nu și de pe 
urma... anilor care s-au adunat între 
timp. Nu se mai pune, deci, problema 
prezenței lui în poarta echipei naționale 
a Angliei.

PETRE STOICA, TALMACIU. Visul dv. 
ar fi ca Șoimii Sibiu să intre în Divizia 
A, iar Unirea Tălmaciu, echipa din co
muna dv., să promoveze in Divizia C.

Ce v-aș putea ura altceva decît „vise 
plăcute", în continuare i Iar la sfârșitul 
campionatului, vom vedea dacă visul 
se potrivește cu realitatea. Uneori, se 
potrivește.

OCTAVIAN BĂNICA, RUCAR. Me
moria v-a ajutat în cazul luptătorului 
Dumitru Pîrvutescu și al taleristului Ion 
Dumitrescu, care au devenit campioni 
olimpici, la Roma, în 1960, dor v-a jucat 
festa în cazul iuj INu i

— în primul rînd prin poziția pe 
care o ocupă în lirica modernă ro
mânească — drept bardul care a 
avut delicata intenție de a cinta 
sportul și încă intr-un volum de 
peste 300 de pagini, care-1 îndrep
tățesc pe subtilul prefațator Romulus 
Vulpescu să creadă cu sinceritate 
(și sîntem gata să subscriem) că 
Tudor George a întocmit o adevă
rată istorie lirică a sportului, o „en
ciclopedie a vîrstelor culturii ome
nești : ale culturii fizice și ale ce
lei spirituale". Sub genericul „Sport 
și liră", această primă carte a lui 
Tudor George se cheamă „Imnuri 
Olimpice" și după parcurgerea avidă 
a paginilor ei — mărinimoase in 
idei, în fantezie, în invenție verbală 
și în patimă de sport — trebuie să 
recunoaștem cit de mult regretăm 
că nu mai există concursuri artis
tice la Jocurile Olimpice, pentru 
că în anturajul nostru, al iubitorilor 
de vers și sport, deținem un nou 
Pindar, de factură modernă, fiu al 
secolului său și tulnicar al activită
ților ludice". „Sub semnul lui Her
cule" — blazonul său poetic și spor
tiv — Tudor George nu încetează a 
ne îneînta. fvib)

•) Tudor George, IMNURI OLIM
PICE, Editura Stadion 1975.

de pregătire fizică elaborat de 
M.E.I., pentru nivelul notei 8, iar 
pentru studenți, la nivelul notei 7. 
S-a lărgit în mod considerabil, nu
meric și calitativ, aria normelor 
și probelor „la alegere**, în ideea 
<le a le apropia de specificul vîrs- 
tei, sexului, ocupației și, bine
înțeles, preferințelor cetățeanului.

Noul regulament stipulează par
ticiparea mult mai largă a perso
nalului medico-sanitar, care, co- 
laborînd direct la desfășurarea 
Complexului, își poate exercita în 
condiții și mai bune actul respon
sabil și nobil al întăririi și păs
trării sănătății populației.

★
S-a făcut, fără îndoială, un lu

cru pozitiv, deosebit de util, prin 
această reașezare conceptuală și 
organizatorică a Complexului poli
sportiv „Sport și sănătate4*. Dar, 
un regulament, oricît de bun ar 
fi el, chiar și perfect, nu poate 
asigura singur succesul acțiunii. 
El trebuie dublat de o preocupare 
permanentă a tuturor factorilor 
implicați in propășirea sportului 
românesc, de o muncă statornică 
și stăruitoare, făcută cu simț de 
răspundere și cu pasiune.

e 1—1 !). Monea nu s-a întîlnit cu 
Cassius Clay, la Roma, decît cel mult, 
întimplâtor, pe stradă. In semifinale, 
boxerul nostru a fost învins de un alt 
pugilist american, Crook, care avea să 
cîștige medalia de aur. Ion Monea a 
cucerit-o pe cea de bronz.

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. Diminuti
vul a fost mai puternic decît numele 
Poate că mulți iubitori ai fotbalului
nu-și dau seama, în primul moment,
cine este Dumitru Niculae. Dar pe...
Nicușor îl cunoaște toată lumea și știe 
că este antrenorul lui Dinamo. Acesta 
este motivul câ îi scriem numele astfel: 
Dumitru Niculae-Nicușor.

ALEXANDRU D. MAZILU, COMUNA 
ȘUTEȘTI. Mingea de fotbal în greutate

de 25 kg, confecționată în R.F. Germa
nia, nu reprezintă decît o curiozitate. 
Evident, nici un jucător nu s-ar încu
meta să reia cu capul o asemenea 
minge, chiar dacă ar avea, in fată 
poarta goalâ.

VIOREL STANCIU, RACARI. Apreciind 
pasiunea dv. pentru fotbal, mă qindesc, 
totuși, că la cei 14 ani ai dv. este mult 
prea devreme pentru a vi se încre
dința formarea echipei reprezentative de 
fotbal. Dar, de cînd e fotbalul, fiecare 
microbist se consideră cel mai bun se
lecționer I Eu zic să-i lăsăm pe cei de 
ia Federație sâ se descurce, iar noi să 
strîngem pumnii pentru echipa noastră 
națională. De acord ?

NICU BASTIUREA, COMUNA LAZA. 1. 
Remarcabil este acel 2—0 al Rapidului, 
realizat în meciul cu A.S. Roma. Pe 
cînd ne rezervă rapidiștii un astfel de 
rezultat și într-o competiție europeană ? 
Feroviarii sînt meșteri în surprize.. Și 
neplăcute dar și plăcute. 2. „Fiindcă 
sînt rapidist, am compus și un catren**. 
Nu știam că membrii susținători ai Ra
pidului au și aceasta obligație. Voi in
terveni la cei din Giulești. ca dv. să 
fiți scutit. ț

Ilustrații : N. CLAUD1U



MIȘCAREA SPORTIVĂ LA NIVELUL EXIGENȚELOR CRESCUTE ALE SOCIETĂȚII NOASTRE

MUNCA DE EDUCARE A SPORTIVILOR - 
o sarcina permanenta, de mare Însemnătate

In cadrul activității generale de pregătire a 
sportivilor, munca de educație constituie 
unul dintre capitolele de importanță majoră. 

In fapt, fără o preocupare atentă, susținută, față 
de aspectul educativ, performanțele de valoare nu 
sînt posibile.

Mesajul pe care secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, l-a adresat re
centei Conferințe pe țară a mișcării sportive cu
prinde numeroase referiri cu privire la necesitatea 
întăririi exigenței în munca de educație cu sportivii 
precum și la urmările nedorite pe care le provoacă 
neglijarea ei. „Odată cu pregătirea tehnică de 
specialitate — se spune în Mesaj — trebuie inten
sificată munca de educare politică a sportivilor 
pentru formarea unui tineret cu 
rioare ți, in același timp, cu

însușiri fizice supe- 
o ținuta demna și

APRECIAT!
Nu-și merită cu adevărat numele 

de club unitatea sportivă care se 
crede chemată doar a produce per
formeri și campioni. Din păcate, 
mai întîlnim uneori secții pe ra
mură de sport a căror preocupare 
se îndreaptă exclusiv spre pregă
tirea victoriilor în arenă, spre cu
legerea medaliilor cu orice preț și 
cu destulă nepăsare față de soarta 
însăși a celor ce aduc onoare aso
ciației sau clubului, adică a spor
tivilor.

în mentalitatea noastră, astăzi, 
nici nu poate fi de conceput ima
ginea unui campion în care peisa
jul sportiv să nu fie armonios com
pletat cu poziția socială. înțelegem 
prin aceasta că locul sportivului, 
dincolo de arenă, este in aria pro
ductivă. în rindurile celor care con
tribuie la progresul societății noas
tre socialiste. în acest scop._ el tre
buie. firește, sâ studieze, să mun
cească.

O îmnrejurare recentă ne-a în
găduit să luăm cunoștință de două 
exemple fericite. La Constanța, în 
ambianța portuară nu totdeauna 
favorabilă ..cumințeniei", iată, se 
găsesc sportivi fruntași care se dis
ting și ca cetățeni. Ne vom opri, 
de astă dată, doar la doi pugiliști.

Unul ___ . '
doi ani campion national la cate-

este Faredin Ibrahim, de

DACA

cu un înalt nivel cetâ- 
conștient, la lupta și 

pentru construirea socia- 
în România". Iar mai

responsabilă în societate, 
țenesc, participant activ, 
eforturile întregului popor 
lismului ți comunismului
departe se subliniază necesitatea de a se pune 
„permanent un accent deosebit pe educarea po
litică ți cetățenească a sportivilor, pe cultivarea 
perseverentă in rindurile acestora a principiilor 
eticii ți echității socialiste, a înaltelor trăsături 
morale ale omului nou al societății noastre".

In lumina acestor importante cerințe, redăm as
tăzi cîteva aspecte educative din activitatea care 
se desfășoară în unitățile sportive, unele reușite 
obținute în acest important domeniu, dar și o se
rie de lipsuri și deficiențe serioase care mai per
sistă și care trebuie grabnic înlăturate.

CAMPIONI, BUNI CETĂȚENI
balcanic 
al con-

goria muscă șl campion 
în 1974, adversar redutabil 
șacratului campion european Con
stantin Gruiescu, cu care de mult 
așteaptă posibilitatea unei întîlniri 
decisive în ring. Provenit dintr-o 
familie de muncitori, iar de un an 
el însuși tată de familie, Faredin 
s-a pregătit ca electrician-auto și 
— în ciuda surprinzătoarelor sale 
fente din 
dul mai 
cher" — 
drept un 
educat.

Al doilea sportiv de care 
să pomenim este proaspătul _ 
pion al țării la categoria grea. Ilie 
Dascălu. De cîțiva ani, de cînd s-a 
mutat la Constanta, masivul boxer 
a înțeles că prezența sa pe malul 
Mării Negre nu poate fi pusă în 
legătură decît cu studiile. Și iată 
că, acum, Dascălu este pe punctul 
de a încheia cursurile Facultății de 
educație fizică, devenind profesor 
și — nu peste mult timp — chiar 
antrenor, ocupînd locul de asistent 
al vrednicului său antrenor actu
al. Adrian Teodorescu.

Cele două exemple nu ar fi de
venit evidente dacă in cadrul clu
bului Farul nu s-ar promova o co
respunzătoare politică de educație a 
sportivilor, încurajată și îndruma-

tă, după cum ne-am dat seama, de 
chiar conducerea Consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport. 
Sportiv și cetățean — sînt cei doi 
poli care trebuie să marcheze mun
ca de educație în orice unitate 
sportivă.

Victor BANCIULESCU

ROADELE AUTOEDUCAȚIEI
Există în scrimă, ca de altfel în 

toate disciplinele sportive, cîteva 
valori dc excepție. Una dintre 
acestea o reprezintă sabrerul Dan 
Irimiciuc.

In 1969, la Genova, cînd foarte 
tinărul nostru sabrer a fost Ia un 
pas de medalia de aur la Campio
natul mondial al cadeților, un re
putat tehnician cum este Karpaty 
făcea remarca : „Irimiciuc ar fi 
dominat cu autoritate competiția, 
dacă s-ar fi autoeducat mai mult, 
dacă în pregătire ar fi muncit mai 
stăruitor pentru strunirea emoti
vității și a nervilor".

Karpaty nu spunea i 
Dan Irimiciuc a fost 
ceput un sabrer excesiv 
ramental ; altfel spus, . __ 
harță, permanent revendicativ și 
cîteodată prea puțin condescendent 
cu colectivele de arbitri. De aici, o 
suită de neajunsuri, imposibilita
tea de a se situa acolo unde îl 
recomandau marile sale calități de 
sportiv — o remarcabilă inteligen
ță tactică, bagaj complex de cunoș
tințe, o viteză de reacție cum n-am 
mai întilnit la nici un sabrer din 
generația sa și un simț al lamei 
care trebuia 
mare strateg al planșei.

Antrenorul său de la club, ma
estrul de arme Nicolae Pufnei, cel 
de la lot, multiplul campion al 
probei cu ani în urmă, Dumitru 
Mustață, au muncit enorm pentru 
a-i aduce retușurile necesare și

o noutate, 
de la în
de tempe- 

, pus pe

să facă din el un

Irimiciuc le-a ieșit în întîmpinare, 
căutind el însuși să se autoeduce.

Din toamnă. Dan Irimiciuc a 
înțeles mult mai bine acest impe
rios deziderat Pregătirea sa psi
hică și de voință a căpătat nu nu
mai dimensiuni noi, ci și o sub
stanțială valență. Șl iată că, după 
luni de asiduă pregătire, îl reîn- 
tîlnim la Iași, în orașul său natal 

. (în fața unui public ’ care îl ad
miră), ca pe un alt om. un alt 
sportiv. Intr-o apreciabilă măsură, 
efortul de autoeducare a lui Irimi
ciuc a adus Politehnicii acea su
perbă victorie, scontată de foarte 
puțini, în fața campioanei țării. 
Steaua.

Acest efort de autoeducare s-a 
făcut remarcat și mai pregnant 
zilele trecute, la Hamburg, unde 
Dan Irimiciuc a reușit să-și spul
bere aproape toți adversarii cu 
care se va întîlni anul acesta la 
„europene" și la C.M.. iar anul 
viitor la J.O. de la Montreal. Prin 
acest efort finalizat de autoedu
care, Dan Irimiciuc a adus țării 
o victorie de mare prestigiu, iar 
comentariile presei vest-germano 
îl apreciază drept sabrerul cu cea 
mai mare autoritate de pe con
tinent, Ia această oră...

Exemplul de autoeducare pe care 
îl oferă valorosul nostru Sportiv 
se cere, desigur, să nu rămînă 
singular...

Tiberiu STAMA
ring, care te duc cu gîn- 
curînd la un tip „șme- 
este îndeobște considerat 
băiat la locul său. bine

vrem
cam-

PREGĂTIREA PSIHICĂ ȘI... PRESIUNEA PSIHOLOGICĂ
Nu știm cît de impresionat a 

rămas publicul care a asistat la 
turneele feminine 
fruntașelor primei 
tatea spectacolelor 
siguranță el a fost 
spectacolul... fără minge oferit de 
unele dintre jucătoare. Pentru că 
disputele verbale, al căror conținut 
este imposibil de reprodus, au con
stituit un nedorit și constant spec
tacol. gustat cu nesaț de acea par
te a galeriilor pătrunse în incinta 
sălilor nu pentru a urmări un 
spectacol sportiv, ci pentru a-și ve
dea învingătoare, cu orice preț, 
echipa favorită.

de volei ale 
divizii de cali- 
oferite. dar cu 
adine șocat de

TOTI FACTORII...
După o întrerupere de aproape 

trei luni, fotbalul a revenit din nou 
în actualitate prin eșalonul său de 

x frunte — Divizia A. Returul a de- 
A butat spectaculos, cu cîteva rezul

tate neașteptate, cu destul de multe 
goluri, 42 în primele două etape, 
cu o mare afluență de nublic snre 
stadioane: peste 300 000 de spectatori 
prezenți la cele 18 meciuri jucate, 
dornici de a asista la dispute de un 
înalt nivel tehnic, de frumoasă ți
nută sportivă, desfășurate în con
diții organizatorice exemplare. Cam
pionatul s-a reluat însă, din păcate, 
și cu... obișnuitul lui cortegiu de 
surnrize neplăcute. Jucători buni, 
mulți dintre ei internaționali — Du-

mitru, Boloni, Sameș, Troi, Nicu- 
lescu, Axente etc. — au creat pro
bleme conducătorilor de joc, obli- 
gîndu-i pe „cavalerii fluierului" să-i 
avertizeze pentru ieșirile lor nespor
tive. Sase dintre corigenții la „mc'e- 
ria“ disciplină (Ispir, Varodi, Her- 
gane, Keiser, NițA și Radu II) au 
fost sancționați de F.R.F. și cu cite 
o etapă suspendare. Chiar din star
tul returului !...

Duminică 16 martie, se va relua 
și campionatul divizionar B. O săp
tămînă mai tîrzlu, vor coborî în 
arene și echipele celorlalte două eșa
loane, „C“-ul șl Juniorii. Probabil 
eu aceleași probleme, dacă ținem 
cont de antecedente, de ceea ce s-a

întîmplat în toamnă pe stadioanele 
noastre.

Recent a avut loc, însă, Conferința 
pe țară a mișcării sportive și secre
tarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, i-a adresat 
un Mesaj de o importanță covîrși- 
toare pentru destinele sportului ro
mânesc, în care se subliniază, prin
tre multe altele, că trebuile făcut 
tot posibilul pentru ridicarea nive
lului fotbalului, care în prezent este 
nesatisfăcător. Privit în contextul 
general al sportului, soccerului 
tru i se cere — pentru a face 
salt atît de mult aștentat de 
cei ce-1 îndrăgesc — MUNCĂ, 
DINE, DISCIPLINĂ. Este de la

deci, că fără o pregătire 
a echipelor și jucătorilor, 

de o intensă activitate edu- 
desfășurată corespunzător la 
toate eșaloanele sale, nu Dot 

acele rezultate-perfor-

nos- 
acel 
toți 
OR- 
sine

NEVINOVĂȚII AU FOST... REABILITAT!!
Au fost cîteva săptămînl deosebit 

de neplăcute. Muncitori tineri, abia 
teșiți de pe băncile școlilor profe
sionale, învățaseră de la dascălii 
lor că cinstea și corectitudinea, hăr
nicia și modestia sînt calități de 
care nu te poți lipsi în viață, așa 
cum nu te poți dispensa de onoarea 
ce trebuie s-o acorzi numelui ce-l 
porți. Cînd au fost repartizați l« 
prestigioasa întreprindere bucu- 
reșteană Electromagnetica, lăcătușul 
Octavian Șerban, matrițerul Gheor
ghe Dorobanțu. sculerul-matrițer 

- Virgil Apostol s-au acomodat repede 
cu locurile lor de muncă, iar stima 
din partea colectivului nu a întîrziat 
să li se arate.

Atunci de unde 
momentul în care 
a întreprinderii a 
meci după meci. în campionatul 

: Sectorului 6 al Capitalei. A doua zi, 
i după cîte un meci, tovarășii lor de 
muncă, cei care obișnuiau să 
adreseze cuvinte frumoase, pur 
simplu îi ignorau pe tinerii compo- 

1 nenți ai echipei de fotbal. Nici mă
car nu le mai spuneau pe nume.

1 Si, totuși, nici Șerban, ' ‘ ~
! bantu. nici Apostol nu
I novați. Ei continuau să fie prezenți 
cu aceeași punctualitate î" 
unde munceau, dar si l 
mente. Numai că aici, 
de fotbal, se schimbaseră 
trenorul Vasile Comun se 
tal. iar dună cc termina 
mele se așeza pe banca

che- 
tineri

neplăcerile ? Din 
echipa de fotbal 

început să piardă

le

nici Doro- 
se știau vi-

în atelierele 
la antrena- 
pe terenul 
multe. An- 
purta bru- 
cu sudal- 
unde de

obicei stau lucitorii de rezervă și... 
adormea. Iar aceasta se întâmpla in 
fiecare zi de antrenament, apoi in 
flecare zi de meci, pentru că întot
deauna antrenorul venea beat in 
fața elevilor săi. „Are și el ceva ne
cazuri. să-l Înțelegem" — vorbeau 
intre ei unii dintre fotbaliști. Și din 
respectul pe care învățaseră că tre
buie să-t poarte unui pedagog, se
cretul insucceselor nu trecea din
colo de echipă. Pină cînd, intr-o zi. 
hotărârea a fost luată. Nevinovății 
nu mai puteau rămine, mai departe, 
...nereabilitatl.

Organizația U.T.C., prima 
mată să ia apărarea unor
cinstiți și fermi, i-a convins pe cel 
11 că nu trebuie să se dezvinovă
țească pentru o vină ce nu era. de 
fapt. In primul rind a lor. Echipa 
începuse să se descompună din 
cauza descompunerii morale a an
trenorului ei. Totul a fost dat in 
vileag in fața colectivului de munci
tori. In locul lui Coman a fost adus 
la ctrma echipei muncitorul Victor 
Adam. ^Băieții se duc acum la an
trenamente cu aceeași pasiune cu 
care o făceau la început — ne spune 
inginerul Constantin Munteanu. 
membru in Consiliul asociației spor
tive. Dar lucrul cel mal îmbucură
tor pentru ei este că și-au recîști- 
gat încrederea tovarășilor de mun
că". IncrSdere care, de fapt, ei nu 
și-o pierduseră vreodată...

înțeles; 
asiduă 
dublată 
cativă, 
absolut 
fi obținute 
manțe care să-i confere un loc de 
frunte în arena internațională. Pen
tru parafarea unor astfel de rezul
tate, fotbalul are nevoie de jucători 
de valoare, cu un profil moral să
nătos ; ■ jucători pentru formarea 
cărora trebuie făcute mari efbrturi, 
îndeosebi la eșalonul copii-juniori. 
Nu de mult, la un curs-dezbatere, 
care a durat o săptămînă. și lâ care 
au participat antrenorii peninierelor 
fotbalului nostru, au fost evidențiate, 
în paralel cu problemele noi privind 
metodica pregătirii tinerilor jucă
tori, și numeroase aspecte negative 
de ordin disciplinar, care se ivesc 
încă în multe din întrecerile juniori
lor. Deficiențe 
cesului formării 
ciențe datorate, 
„inadvertențelor 
relației antrenor 
ginte“, cum se

Ofense dureroase, cuvinte trivi
ale, gesturi jignitoare, ușor traduc
tibile în jur, iată tristul repertoriu 
care a ilustrat unele partide de 
volei, un repertoriu incompatibil 
cu gingășia și delicatețea caracte
ristică în genere „sexului frumos", 
în ipostaza de protagoniste ale u- 
nor astfel de spectacole urite s-au 
aflat îndeosebi rapidi.sta Mariana 
Baga și- dinamovista Mariana Io- 
nescu, în meciurile directe dintre 
echipele lor. Cea dinții manifes- 
tindu-se cu o vicleană nrovocare. 
cea de a doua replicînd fățiș (și 
fiind surprinsă de arbitri și aver
tizată cu cartonașe galbene). Dar, 
jignirile reciproce au devenit par
că o obișnuință, o ilustrație a fie
cărei faze, a fiecărei controverse 
(căci și protestele la deciziile ar
bitrilor sînt destul de frecvente !). 
Am mai putea da exemplu, pentru 
consecvența cu care le practică, pe 
ieșeanca Ana Chirițescu, însă lista 
numelor este mult mai lungă. De 
unde această degenerare a specta
colului sportiv, această încălcare 
a normelor etice pe terenul de 
sport ? Dujiă cîte am înțeles, agre
siunile verbale străine codului bu
nelor maniere, gestica impudică 

. sînt considerate „mijloace tactice 
de descurajare a adversarelor, de 
presiune psihologică, avînd meni

rea să scoată din sărite unele ju
cătoare. să le enerveze, pentru a 
greși în joc".

Nu vrem să credem — și nici 
nu avem cum dovedi — ceea ce 
se spune despre unii antrenori, și 
anume că ei includ în pregătirea - 
elevelor lor și un asemenea „arse
nal psihologic". Nu poate și nu tre
buie să fie adevărat. Oare recurge
rea la asemenea arme nu ar în
semna implicit admiterea ideii că 
pregătirea serioasă, permanentă, e- 
ducarea în spiritul normelor eticii 
și echității socialiste a sportivilor 
își caută înlocuitori în sfere care

i

nu au nimic comun cu noțiunea de 
sport ? Că obținerea unui rezultat 
favorabil cu orice preț își găsesc 
adjuvanți în... indisciplină, în com
portări brutale, făcînd notă discor
dantă cu morala statornicită în so
cietatea noastră ?

Miai mult decît regretabilă ni s-a 
părut și atitudinea unor antrenori 
care, prin manifestări de indisci
plină, prin vociferări și proteste la 
deciziile arbitrilor, incită publicul 
la reacții violente, iar pe propri
ile jucătoare la răbufneli condam
nabile. Unii arbitri au trebuit să 
suporte chiar amenințări din par
tea unor antrenori (De ce oare ca
valerii în alb se slujesc atît de 
puțin de mijloacele educative pe 
care le au la înderhînă? !). Aseme
nea atitudini din partea unor oa
meni cu atribuții de educatori mai 
pot constitui pilde de disciplină, de 
corectitudine, de bună conduită 
pentru elevii acestora ?

La fel de neplăcut ne este sâ 
constatăm că în jurul terenurilor 
de volei au apărut grupuri pătima
șe. galerii care uzează de toate 
mijloacele pentru a exercita o pre
siune psihologică asupra echipelor 
adverse (nu pentru o încurajare 
cuviincioasă a celor favorite), in
sultând jucătoarele și pe arbitri. în- 
cercînd să-i intimideze pe aceștia 
și să-i oblige să conducă părtini
tor ! In această urâtă postură s-au 
aflat galeriile ieșeană și giuleș- 
teană.

Este nevoie de măsuri urgente și 
radicale pentru curățirea acestui 
climat nesănătos care își croiește 
drum în activitatea voleibalistică. 
pentru curmarea acestor porniri în 
interiorul și în jurul său, pentru 
instituirea unei atmosfere prielnice 
muncii serioase și necontenite, sin
gura care poate da naștere valorii 
șl rezultatelor bune pe plan inter
național.

Aurelian BREBEANU

în unitd- 
în majori- 
în spiritul 
formarea 
i n sta u ra-

Ion GAVRILESCU

pe parcusul nro- 
jucătorului. defi- 

în mare 
ivite pe

— părinte 
exprima

măsură, 
circuitul 
— diri- 

~ . deunăzi
prof. Gheorghe Dragomir, inspector 
principal în M.E.I.. noul oresedinte 
al comisiei de juniori a F.R.F. Da
ca fiecare factor al amintitei relații 
(la care ar trebui să mai adăugăm . 
și clubul), ar acorda, tot timpul,
o atenție mai mare problemelor de 
natură educativă, fotbalul nostru ar 
fi absolvit de foarte multe abateri
disciplinare și miile lui de simoati- 
zanți n-ar mai asista la scene peni
bile ca cele din partida Steaua — 
A.S.A. Tg. Mures, la cartonase gal
bene sau roșii arătate unor jucători 
certați cu regulile 
fair-nlay-ului sau, 
ale bunului simț...

elementare ale 
pur și simplu,

1 aurențiu DUMITRESCU

Aspectele culese din activitatea ce se desfășoară 
țile sportive ilustrează eforturile care se depun 
tatea acestor unități pentru educarea sportivilor 

normelor etice statornicite în societatea noastră, pentru 
unor oameni valoroși, ca sportivi ți ca cetățeni, pentru
rea unui climat de disciplină ți corectitudine pe terenurile de 
sport și în afara lor. Rezultatul acestei munci perseverente este 
reflectat atît de rezultatele bune pe plan sportiv, cît și de împli
nirile profesionale și de demnitatea cetățenească, cîștigată de 
tinerii respectivi. Acolo, însă, unde munca educativă — așa cum 
se desprinde și din materialele publicate în această pagină — nu 
s-a bucurat de 
dorite, care au

manifestări ne- 
pregâtirii și a

sâ reproducem

o înaltă considerație, au apărut 
o influență dăunătoare și asupra 

rezultatelor sportive.
in locul oricărei alte concluzii ni se pare potrivit

o frază din Mesajul adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : „Trebuie să se ia măsuri ferme 
pentru a se introduce mai multă ordine ți disciplină în întreaga 
activitate de educație fizică ți sport — atît în sportul de masă, 
cit și în cel de performanță".f 3
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DIVIZIA A
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cîte 7 — formațiilor Dina- 
și Olimpia.

ÎN CIFRE

DIVIZIA A-ETAPA A XX-a
VEȘTI DE

• „TRADIȚIONALUL DERBY 
STEAUA — DINAMO va fi ono
rat printr-un spectacol fotbalis
tic atractiv" —• este de părere 
antrenorul secund al dinamoviști- 
lor, Ion Nunweiller. La ora cînd 
apar aceste rînduri, ambele ta
bere sînt cu pregătirile încheiate. 
In formații nu se anunță schim
bări față de etapa precedentă. 
Doar la lider este posibilă folo
sirea, de la început, a lui Dumi- 
trache • ANTRENORUL LUI 
F.C. CONSTANTA, EM. HAȘOTI, 
a pus accent în această săptă
mână, pe capitolul „dinamica jo
cului”. Jocurile-școală cu Marina 
Mangalia și cu formația de tine- 
ret-speranțe s-au soldat cu con
cluzii destul de favorabile. De cu
rînd, Caraman și Ghirca și-au 
reluat pregătirile urmînd ca, du
pă trecerea testului Cooper, să re
intre pe lista posibililor pentru 
joc. LA JIUL, O INDISPONIBI
LITATE : LIBARDI. Mijlocașul 
petroșenean are piciorul în ghips, 
ca urmare a unei entorse făcută... 
In afara terenului de joc. • 
F.C.M. REȘIȚA A EFECTUAT 
ANTRENAMENTE ZILNICE, 
plus, antrenorul Reinhardt

pă care, deși nu a clștigat puncte 
pe „Centralul" ” ' ' .
o bună formă în această primă
vară. de la
DENȚESC nu avem prea multe 
vești. Antrenorul Angelo Nicules- 
cu nu are motive să schimbe for
mula de echipă din ultima etapă 
• DIN BRAȘOV NI SE ANUN
ȚA SINGURA INDISPONIBILI
TATE : TOT... PROCA. Antreno
rul secund, Meszaroș, conduce, 
în continuare, pregătirile stegari
lor. în principiu, ei vor alinia 
mîine aceeași echipă. Antrenorul 
Proca a ieșit din spital și se

Ie, deși știu că vor avea de 
făcut față unui adversar care, de 
regulă, nu-ți dă prea mult timp 
de... odihnă • CIOCIRLAN ESTE 
ACCIDENTAT, ni se comunică 
din tabăra Politehnicii din Iași. 
Antrenorul Iile Oană are de gînd 
să folosească în postul de fundaș 
dreapta pe Sofian, Anton urmînd 
să joace în locul lui Ciocîrlan. 
Aceasta ar fi singura modificare. 
„POLI" TIMIȘOARA a urmat pro
gramul obișnuit al antrenamente
lor, intercalate cu un joc-școală 
în compania divizionarei C Pro
gresul din localitate. Scop major : 
omogenizarea
RADU II IN LINIA DE 
ARGEȘEANA,
gura noutate pe care ne-a comu-

compartimentelor • 
ATAC 

aceasta este sin-

Alcătuită pe bazo
jucători, echipa campionatului, după 19 
formulă ;

bune note obținute de 
etape, are urmâtoarea

HAJNAL (138)

printr-un
Istanbu 

crescendd 
lor două 
pentru si 
gîndul vil 
românesd 
in care | 
nici un a 
Nehoda. I 
deoarecel

La !st< 
care uni 
drid, un- 
din arm<

în
, ---------------- -------- . t-a

testat pe jucători într-o partidă 
în... familie. Medicul echipei a 
avut în atenție recuperarea lui 
Atodiresei. Portarul Constantin 
rămîne în continuare indisponibil. 
LA A.S.A., REINTRĂRI SIGURE 
— Varodi și Ispir, care și-au ter
minat 
celor 
norul 
terea 
Lotul 
Reșița în dimineața aceasta, cu 
autocarul • ÎN TABARA UNI
VERSITARILOR DIN CLUJ-NA- 
POCA, MAI MULTE INCERTITU
DINI DECÎT CERTITUDINI, ne 
anunță Remus Cîmpeanu, vice
președintele clubului. Hurloi este 
nerefăcut, Mierluț ■— de aseme
nea, Vaczi este accidentat, iar 
C'mpeanu II și Albu sînt în lo
tul de juniori U.E.F.A. Amicalul 
disputat în compania divizionarei 
C Unirea Dej i-a dat unele re
pere antrenorului V. Băluțiu în 
vederea alcătuirii echipei capa
bile să recolteze acele puncte li
niștitoare. CHIMIA RM. VÎLCEA 
a plecat cu speranțe în orașul de 
pe Someș, unde va alinia aceeași 
formație care a învins pe Jiul 
• KEIZER ȘI HATIEGANU, ÎN 
VERVA DE ȘUT — aceasta este 
știrea ce ne-a parvenit din Satu 
Mare. Ei au marcat ambele go
luri în jocul-școală cu Industria 
sirmei din Cîmpia Turzii (2—2), 
sătmărenii jucînd în formație in
completă. Antrenorul Olimpiei 
sroeră în reintrarea lui Both. 
F. C. GALATL IN DRUM SPRE 
SATU MARE, A ÎNCHEIAT PRE
GĂTIRILE LA CĂREI printr-o 
Infrîngere cu 3—1 administrată 
de divizionara B Victoria. • AN
TRENORUL C. CERNAIANU nu 
S-A FIXAT ASUPRA VÎRFULUI 
DE ATAC. Bălăci, devenit indis
ponibil, i-a creat o astfel de pro
blemă. Există o soluție : folosirea 
tînărului jucător Păunescu. Cra- 
iovenii s-au pregătit zilnic cu 
atenție, știind că întîlnesc o echi- 
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^  
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suspendarea de pe urma 
3 cartonașe galbene. Antre- 
Tiberiu Bone speră în creș- 
capacității de joc a echipei, 
mureșenilor va pleca spre

Infrîngere

• Victor Stânculescu, an
trenorul Chimiei din Rm. Vîl- 
cea, după meciul cu Jiul: 

Regret câ tabela de marcaj 
u a fost mai consistentă :

desfășurarea partidei ne-ar fi 
dat acest drept. Oricum, pri- 
meie puncte ale returului ne 
•or fi. in viitoarele partide,

Fază din partida-tur a celor două formații studențești. Universitatea 
Craiova și Sportul studențesc, încheiată cu victoria bucure stenilor (0—2)

află în convalescență. U.T.A. A 
PLECAT DE VINERI LA BRA
ȘOV, ÎMPOVĂRATĂ DE UNELE 
GRIJI. Broșovschi a rămas acasă, 
întrucît acuză o durere sub ge
nunchiul drept. Axente nu a pu
tut lua parte la toate antrena
mentele, datorită unei indispoziții 
creată de o operație dentară.. Cu 
toate acestea, antrenorul Liviu 
Coman declară că textiliștii își 
vor apăra cu toată ambiția șanse-

• IN ATENȚIA DIVIZIONARELOR 
B. Federația română de fotbal a sta
bilit ca jucătorii din echipele par
ticipante la campionatul Diviziei B 
care nu s-au prezentat sau nu au 
îndeplinit norma minimală de 3 200 
m (testul Cooper) nu au drept de 
joc pînă la trecerea acestei norme.

• ÎNCEPE RETURUL CAMPIONA
TULUI DIVIZIEI B. Iată că și divi
zionarele B se prezintă la start. 
Prima etapă a returului va avea loc 
mîine, însă Una dintre partide este 
programată astăzi. Este vorba de 
întîlnirea dintre Rapid București șl 
Metalul Drobeta Tr. Severin, care se 
va desfășura în deschiderea cuplaju
lui de pe stadionul „23 August44 din 
Capitală, începînd de la ora 14.
• ARBITRII DIN LOTURILE B ȘI 

C DAU TESTE. „Cavalerii fluierului*4

de un real stimulent în 
greaua tentativa de evitare 
a retrogradării. Toți sîntem 
CU picioarele pe pămînt, în 
sensul câ privim întregul p:o- 
gram de primăvară ca foarte 
dificil, că pentru noi nu există 
nici, o partidă ușoară*

• Astăzi porțile stadionu
lui „23 August" din Capitală 
se vor deschide pentru pri
ma oară în acest an, pri
mind spectatorii primului cu
plaj. Gospodarii stadionului 
□u luat toate măsurile ca 
terenul de joc să se pre
zinte în condiții optime : au 
tuns iarba, l-au udat și tăvă- 
lugit. De asemenea, 
schimbate gradenele 
rate, 1 ‘
neralâ, 
zgură, i 
văruite 
create 
tru ca s 
ca la...

au fost 
deterio- 

s-a făcut curățenie ge- 
s-a refăcut pista de 

iar vestiarele au fost 
și vopsite. Deci, 
toate condițiile 
spectatorii să se 
. ei acasă I

sînt 
pen- 

simtă

• Joi după-amîază, 
tea partidei amicale 
formația bucureșteană 
Petroșani, conducerea 
lui și cea a secției de 
au înmînat flori și cadouri la 
doi jucători ai echipei : Vio
rel Para șea n și Adrian. Con- 
stantinescu, care își aniversau 
ziua de naștere. Primul a 
împlinit 18 ani, iar secundul 
- 30. Ambii „crescuți" pe 
terenul din str. dr. Staicovici, 
sînt piese de bază ale for
mației și doresc să contri
buie din plin la readucerea 
echipei în Divizia A. îm
preună cu suporterii lor, le 
dorim împlinirea dorinței I

înaîn- 
dintre 

și Jiul 
clubu- 
fotbal

• „Eram exact pe centrul 
porții. Dacă mă aflam doar 
cu un pas, ce un pas, doar 
cîțiva centimetri, mai la

nicat-o antrenorul secund T. Di
ma. In amicalul de joi, cu Vul
turii Cîmpulung Muscel, s-a pus 
accent pe creșterea eficacității 
compartimentului ofensiv. C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA ÎN ACEEAȘI 
FORMAȚIE aliniată în întîlnirea 
de la București cu Dinamo. Fe
roviarii se află, de vineri, la 
Pitești unde, în dimineața aceasta, 
vor efectua un antrenament de 
acomodare pe stadionul „1 Mai“.

ACTUALITĂȚI
audin loturile B și C, care nu 

trecut testele — fizic și teoretic 
în ziua de K> februarie, se vor pre
zenta mîine pentru examinare. Co
legiul central a fixat două centre 
pentru trecerea acestor teste : lă
București și Deva. La București, 
testul teoretic va începe’ la ora 3. 
la sediul federației.
• LA STEAUA : O 

PORTARILOR. O veste 
sebită am primit ieri 
clubului Steaua. Este vorba de ini
țierea — între 20 martie și 20 iulie 
— a unul centru special pentru por
tarii de fotbal. Noua „șco.ală", cârâia 
îi dorim, un frumos suqces,. va

ȘCOALA A 
cu totul deo- 
•din partea

dreapta, cred câ aș fi scos 
mingea aceea trimisă cu ca
pul de Hațieganu, sus, iîngâ 
bară* — afirma, după meciul 
de la Satu Mare, portarul 
piteștean Ariciu. în saltul său 
disperat, el n-a mai putut 
decît să atingă cu vîrful de
getelor mingea reluată pu
ternic, cu capul, de atacan
tul Olimpiei. „Un punct ciș- 
tigat la Satu Mare ne-ar fi 
liniștit foarte mult — sublinia 
la rîndul său antrenorul 
Haiagian. Mai ales că, după 
meciul cu C.F.R., vom avea 
de susținut, în deplasare,

grele, 
cealaltă

două partide foarte 
una la Rm. Vilcea, 
la Galați".

redacție

duri, 
Breton, 
plicoțiile 
Munich ’

TINERET-SPERANȚE „CUPA A + T“
1. DINAMO 19 15 2 2 47—14 32 1. DINAMO 38 29 4 5 82— 29 62

2. U.T.A. 19 13 2 4 46—19 28 2. U.T.A. 38 22 5 11 G9— 38 49
3. Univ. Cv. 19 12 3 4 57—15 27 3. Univ. CV. S8 20 8 10 87— 31 48
4. „Poli4* Timiș. 19 10 4 5 41—34 24 4. Steaua 38 18 7 13 77— 49 43
5. F.C. Argeș 19 6 11 2 26—14 23 5. „Poli44 Timiș. 38 18 7 13 55— 54 43
6. Steaua 19 9 4 6 43—27 22 6. F.C. Argeș 38 14 12 12 51— 37 40
7. Sportul stud. 19 7 6 6 31—24 20 7. F.C.M. Reșița 38 16 7 15 57— 50 39
8. „Poli" Iași 19 9 2 8 35—33 20 8. Sportul stud. 38 15 9 14 52— 47 39
9. F.C. C-ța 19 7 5 7 27—28 19 9. A.S.A. 38 16 7 15 54— 57 39

10. F.C. Galați 19 7 4 8 28—41 18 10. F.C. C-ța. 38 13 10 15 44— 50 36
11. A.S.A. 19 6 5 8 28—31 17 11. Olimpia 38 10 15 13 30— 38 35
12. Jiul 19 3 10 6 12—28 16 12. Jiul 38 10 14 14 38— 45 34
13. F.C.M. Reșița ifl 6 3 10 27—30 15 13. „Poli44 iași 38 16 2 20 57— 70 34
14. Olimpia 19 2 11 6 12—22 15 14. C.F.R. 38 10 11 17 35— 55 3L
15. Chimia Rm. V. 19 6 1 12 27—67 13 15. F.C. Galați 38 11 8 19 34— 70 30
16. C.F.R. 19 4 4 11 21—39 12 16. „U44 Cluj-Nap. 38 10 8 20 40— 66 28
17. „U“' Cj-Napoca 19 4 3 12 26—41 11 17. Chimia 38 11 6 21 43—100 28
18. Steagul roșu 19 3 4 12 22—47 10 18. Steagul roșu 38 9 8 21 46— 65 26

• în cele nouă partide ale etapei 
a XlX-a s-au marcat 16 goluri, tota
lul lor ajungînd la 396.

• Ilațieganu șl M. Sandu au reu
șit să înscrie cîte două goluri in 
această etapă.

• Sîmbătă, oaspeții n-au obținut 
decît 5 puncte (o victorie și 3 me
ciuri egale). Pină în prezent, din 
cele 171 de partide, 121 au revenit 
gazdelor, 32 s-au încheiat la egali
tate, iar în 18 victoria a fost de par
tea oaspeților.

© Cele 18 divizionare au comis 232 
de faulturi, cele mai multe — 23 — 
aparținînd timișorenilor, iar cele mai

, fostul 
naționale, 

după 
orele

Condusă de Ion Voinescu, 
portar al echipei noastre r 
înscrierile tinerilor, născuți 
1954, se primesc zilnic între 
8—12 și 15.30—17.30.
• CELULOZA CALARAȘI ARE UN 

NOU ANTRENOR. De cîteva 
conducerea 
luloza Călărași, care activează 
Divizia B 
de antrenorul ion Merlan, 
înlocuiește pe Titi Popescu.
• MASURI DISCIPLINARE 

F.C. CONSTANȚA. Conducerea

zile, 
tehnică a formației Ce- 

' în 
seria I. a fost preluată 

care îl

LA 
clu

bului F.C. Constanța ne-a comunicat 
următoarele măsuri disciplinare luate 
în cursul ședinței de vineri seara : 
Mărculescu și Iovănescu — suspen
dați cîte trei etape, Popa — ultim 
avertisment pentru abateri discipli
nare.,. ,

qererea lui- Marius
Dar, așteptăm și ex- 

arbitrițlui Anton 
I I

sta-
l-âm 

jucă- 
care, 
cupa 

șudcese obținute 
Steal ai Prezent la 

naționale,

Partidele etapei au fost urmă- 
de 131000 de spectatori ; cel 
mulțl — 25 000 — au asistat la 

meciul F.C. Galați — steagul roșu, 
iar cel mal puțini — 4 000 — la în- 
tîlnlrea Sportul studențesc — Poli
tehnica la^i. în cele 19 etape dispu
tate pină acum s-au înregistrat 
2 065 400 de spectatori.

rite 
mai

• Clasamentul orașelor, alcătuit pe 
baza mediei de spectatori, după 19 
etape, are următoarea configurație : 
1. TIMIȘOARA 23 300, 2. Craiova
21 600. 3. Galați 16 900, 4. Satu Mare 
14 200, 5. Reșița 13 700, 6. Arad 12 500, 
7. București 
1.1 400, 9. Tg. 
vîlcea 19 600, 
Napoca 8 200, 
Brașov 7 300,

2.

li 700, 8. Constanța 
Mureș 11 200, 10. Rm. 

11. Iași 9 000, 12. Cluj-
13. Pitești 7 700, 14.

15. Petroșani 6 000.

• Situația în „Trofeul Petschovschi*, 
după 19 etape, este următoarea : " 
TIMIȘOARA 9,33, 2. “
Galați 9,22, 4. Satu Mare 
București 9,10, 6—8.
Arad și Tg. Mureș 9,00, 
ța 8,90, 10. “ ’
Vîlcea 
Pitești 
8,22.

1.
Reșița 9.30, 3. 

9,11, 5. 
Cluj-Napoca, 

9. Constan- 
Craiova 8,70, 11. Rm. 

8.66, 12. Petroșani 8,55, 13.
8^50, 14. Iași 3,33, 15. Brașov

9,33,
4.

și în etapa precedentă, cele 
mari note în runda a 19-a au 

fost obținute de jucătorii craioveni: 
85 p, în timp ce constănțenii au 
acumulat doar 65 p.

• Ca 
mai

La Pre 
stil diarr 
de rezist 
are o cl

După 
zintă un 
dispută 
echipa 
acolo e

• Marți. 4 în tribunele 
dionului din Rm. Vîlcea, 
întîlnit și .pe fostul 
tor Pavlowici, acela 
cîndva, a gdstdt din 
frumoaselor șudeefte 
cu echipa -Sfealai T.. 
trialul echipei naționale, a- 
tacantul care se făcuse temut 
de portari prin. eficacitatea 
șuturilor sale, ne-a declarat: 
„Am venit să vod la lucru 
un înaintaș percutant al lotu
lui de tineret. Este varba de 
Zamfir. Imi place- mult băia
tul acesta dotat. Două din
tre atuuri : cunoaște dru
mul cel mai scurt spre poar
tă și nu driblează decît atit 
cît este nevoie. Sînt deprin
deri determinante pentru 
orice jucător valoros 
atac*.

• Talentatul mijlocaș al Po
litehnicii Timișoara, Lața, 
a ,.dispărut" de la o vreme 
din lotul echipei sale. Ex
plicația acestei nedorite ab
sențe ? La un control medi
cal, efectuat după perioada 
de pregătire de la Buziaș, 
microradiografia a tras un 
Semnal de alarmă asupra 
unei afecțiuni la aparatul 
respirator. Acum, Dănuț Lața 
se află sub îngrijirea medi
cilor, sperînd să revină cît 
mai curînd în arenă, li dorim 
multă sănătate și optimism!...

© Po ex-arge$eanul Vlad, 
actualmente legitimat la Cor- 
vinul Hunedoara, l-am 
tîlnit, zilele trecute, pe 
leaguri unde a cunoscut 
rea bucurie de a cîștiga. 
împreună cu echipa în care 
joacă și Dobrin,

în- 
me- 
ma-

• Clasamentul „constanței", întoc
mit pe baza adiționării celor mal 
bune 11 note obținute de jucători, 
după 19 etape, este- următorul : 1. 
DINAMO 1 506 p, 2. F.C.M. Reșița 
1 499 p, 3. A.S.A. 1 481 p. 4. Univ. 
Craiova 1 474 p, 5. Olimpia 1 469 p, 
6. Jiul 1 452 p, 7. Steagul roșu 1443 
p, 8. U.T.A. 1 447 p, 9. Steaua 1 437 
P, 10—11. F.C. Constanța și Chimia 
1 429 p, 12. ,.U“ Cluj-Napoca 1 424,
13. „Poli" Timișoara 1 423 p, 14. Spor
tul studențesc 1413 p, 15. „Poli" 
Iași 1 407 p. 16. F.C. Argeș 1 406 p. 
17. C.F.R. Cluj-Napoca 1401 p, 18. 
F.C. Galați 1 354 p.

• Așa cum am mai anunțat, der- 
byul de astăzi, Steaua — Dinamo, e 
a 54-a întîlnire dintre cele două 
formații în cadrul campionatului. 
Pînă în prezent, dinamoviștii au obți
nut victoria în 26 de partide, fotba
liștii de la Steaua au realizat 13 vic
torii, iar 14 jocuri s-au încheiat la 
egalitate.
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• Ne-a vizitat la ____ , _
căpitanul echipei C.F.R. Cluj- 
Napoca, Marius Bretan. In 
scopul de a ne ruga să co
municăm că, după faza 
lului anulat formației 
în jocul din prima 
cu F.C. Galați, nu a 
nicat arbitrului A. Munich a- 
probarea sa privind decizia 
luată de conducătorul jocu
lui. Fotbalistul de la C.F.R. 
a ținut să specifice câ în 
spirit de sportivitate, nu face 
contestații ia deciziile arbi
trului. Dar, totodată, nu re
cunoaște că, așa cum a a- 
firmat după partidă arbitrul 
Miinich, el ar fi confirmat, 
verbal, în teren, hotârîrea 
conducătorului partidei la 
faza de care am amintit. 
Satisfacem, prin aceste ria

go-
sale, 

etapa, 
comu-

Duminica trecută, 
i a titularizat în 
i un tînăr portar 

promovat de la 
B Minerul 
Homan,

• 1
Ozon 
Jiului 
ani) 
nara 
Nouă.
mește noul goalkeeper din 
Petroșani, a probat cu brio 
încrederea care i s-a acordat. 
Acum se așteaptă replica 
mai vechiului combatant Ion 
Gabriel, trecut pe banca de 
rezerve.

poarta 
(24 de 
divizia- 

Moldova 
așa se nu-

LOTO PRON
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

14 MARTIE

FOND GENERAL 
GURI : 1.998.890 lei
1.057.147 lei report.

1975

CÎȘTIG
TRAOR
PRES A

DE ClȘTI- 
din care

• Aurică Beldeonu 
că startul mai slab 
echipa F.C.M. Reșița 
sfîrșit : ,,E drept, a
dut un punct mare, 
namo, acasă, am fi putut 
cîștiga unul la Arad dacă 
atacanții dovedoau mai multă 
precizie în șut. Mîine, însă, 
cu A.S.A., vrem să ne rea
bilităm”.

crede 
luat de

71 39 55 32

47 57

campioana. |n sezonul 
începe duminică, pentru Di
vizia B, Vlad anunță o Ir* 
disponibilitate de lungă du
rată cauzată de o hepatită.

InPlata câștigurilor se va face 
Capitală incepînd din 24 martie 
pină la 14 mai, în țară aproxima
tiv din 28 martie pină la 14 mai 
1975 .inclusiv, iar prin mandate 
jx>ștale aproximativ din 28 mar
tie- 1975.

FAZA 
toturismJ 
408/412 d 
plus dif 
valoarea 
94,35 vaj 
303,90 a 
a 60 lei.

FAZA1 
variantă] 
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ROMÂNIA -U.R.S.S.

oul, „tricolorii" iau startul în primul „triptic” 
lernațional, care se închide la Madrid, pe 
Santiago Bernabeu, în seara de 17 aprilie, 
oentru echipa națională.
vfadrid... Trei jocuri care se înscriu într-un 
meciuri în care caracterul amical al prime- 
se întrevadă o scădere a tensiunii jocului, 
ă echipa națională a Turciei e animată de 
nele vechiului său complex față de fotbalul 

Cehoslovaciei se găsește într-un moment 
construcție ale „naționalei” nu pot scăpa 

prtificarea psihică a unui Petras, Masrry sau 
Iul de la Madrid nu mai trebuie prezentat, 
le unei situații limită pentru ambele echipe, 

pștri, „tripticul" pare bine programat.
Ivea în față o echipă de ritm ți culoare, in 
Ktin pot anticipa asupra jocului de la Ma- 
leacție a unui Rexach sau Quinj va fi una 
Idă.
Lastră va avea în față un adversar cu un 
I care presiunea constantă poate fi un test 
I cu atît mai mult cu cit echipa cehoslovacă 
I puțin egală cu aceea a Spaniei.
Iramene, în care diversitatea stilurilor repre- 
I, dublat și de faptul că ambele jocuri se 
Ineciul de la Madrid va trebui să găsească 
Limum de formă. Dar pentru a se ajunge 
Lrile de la Istanbul și Praga să fie tratate 
[re, dat fiind că rapida creștere a formei 
t fundamentală.

SELECTIONABIl.il 
ECHIPEI TURCIEI 

SE REUNESC 
DUMINICĂ

ÎN PRELIMINARIILE TURNEULUI U.E.F.A.
• Lotul oaspeților a sosit joi la Pitești • Mircea Uoe, căpitanul

juniorilor români, încrezător în posibilității* echipei noastr* • Elevii

au intrare gratuită la acest meci • Refund, peste două 

Gori

,T LOTUL CEHOSLOVACIEI
impiona- 
reluat la 
l se află 
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Intru an- 
lezek un 
Licăre a 
/ac, aflat 
a meciu- 
ropei. pe 
echipele 
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progra- 
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I să afir- 
bc inter- 
I menți- 
p a evo- 
lembley", 
Izentativa 
pe. Pînă 
Ifost alb. 
tarea lui 
|(care au 
fibuit la 
I în doar 
li marcat 
ptul care 
t pentru

r vechi : 
1.3 de ani 
Blava) —

f fi pre- 
liik (Slo- 
Ist ceho- 
iref Cap- 
fccoperire 
E6 m), și 
ran Bpa.- 
Iloc mai 
feSpartnk 
te— am-

| singur 
I — anul 
felor mai 
I cu un 
fel fiind 
lipei na- 
■s ar fi 
|i de 23 
fe (Dukla 
Ișut nă- 
losebi la

reținem două nume : Petras (In
ter Bratislava) și Nelioda (Dukla 
Praga). Primul este considerat de 
ani de zile un mare talent, dar 
viața lui mai puțin sportivă, ca 
și absența de la antrenamente, l-au 
împiedicat să aibă o ascensiune 
rapidă. Nehoda — excelent coor
donator de joc — așteaptă proba
bil o reintrare fructuoasă după o 
absență îndelungată cauzată de 
unele accidentări.

Firește, lotul nu este încă de
finitivat, dar un lucru este sigur : 
marea majoritate din cei enume- 
rați mai sus — și îndeosebi cei 
de la Slovan Bratislava, cea mai 
in formă echipă la ora actuală nu 
vor lipsi de pe lista de selecțio
nați a lui Jezck pentru meciul 
cu România.

„ FRANTISEK ZEMLA 
redactor șef-adjunct al ziarului 
„CESKOSLOVENSKY SPORT" 

Praga

ISTANBUL 1'4 (prin telex). 
Fotbalul românesc, care se bucu
ră de multe și calde simpatii în 
Turcia, este așteptat cu multă căl
dură și interes la Istanbul și An
kara, prin cele două prime repre
zentative ale sale, echipa A și cea 
de tineret (23 ani). Partida cen
trală este, firește, cea de miercuri 
19 martie, de la Istanbul, unde, pe 
stadionul Mithat Pașa, se vor în
trece primele selecționate ale ce
lor două țări. întîlnirea a fost pro
gramată la ora 14,30, spre a se 
asigura prezența unui cit mai mare 
număr de spectatori, la acea oră 
activitatea instituțiilor și între
prinderilor fiind întreruptă pentru 
pauza de prînz.

Selecționerul echipei Turciei, 
Oskun Ozari, mî-a declarat că par
tida cu echipa României este ex
trem de utilă pentru elevii lui, 
care se pregătesc în vederea jo
cului din Campionatul european, 
de la 2 aprilie, la Kiev, cu repre
zentativa U.R.S.S. Responsabilul 
reprezentativei a selecționat ur
mătorul lot de jucători : Alpaslan, 
Ziya, Cemil (Fenerbahce), Yasin, 
Tuncay, Engin, Mehmeti I, Meh- 
meti II, Metin (Galatasaray). Sa
bri, Zekeriya, Sinan (Beșiktas), 
Kemal (Trabzon Spor), Yenal, Is
mail (Eskisehirspor), Cetin (Bo- 
luspor), Rasit (Adanaspor), Ozer 
(Goztepe).

Acest lot se va reuni duminică 
seara, după etapa de campionat, 
la Istanbul, și va efectua antrena
mente în cursul zilelor de luni și 
marți. Lotul de tineret se va a- 
duna luni dimineața, la Ankara. 
Compoziția lui va ti cunoscută în 
cursul dimineții de sîmbătă.

în privința formației primei re
prezentative, se poate anticipa că 
ea va fi următoarea : Yasin — 
Alpaslan, Ismail, Ziya. Zekeriya — 
Mehmet I, Rasit — Engin — Me
tin, Cemil, Sinan.

NAMIK SEV1K
redacția ziarului ..MILLYET" 

Istanbul

Astăzi, pe stadionul piteștean 
„1 Mai" (cu începere de la ora 
14) se va disputa prima manșă a 
dublului meci dintre selecționatele 
de juniori ale României și 
U.R.S.S. din cadrul preliminariilor 
Turneului U.E.F.A. Este o partidă 
hotărîtoare pentru calificarea in 
faza finală a competiției, un exa
men extrem de dificil al juniori-

* Pînă acum, In cadrul 
Turneului U.E.F.A., cele două 
echipe s-au Inttlnlt de șapte 
ori. Iată rezultatele înregis-
trate : 1963 (Bretford) : 1—0
(0-0); 1966 (Chișinău) : 0—1
(0-0) și (București} : 1—0
(1-0); 1967 (Ankara): 0—2
(0-1); 1969 (Zwikau): 0—1
(0—1) și (Gori) 9—0; 1070
(București): 1—f (1—1). BI
lanț : 7 2 2 3 3-—5.

• Partida de Ia Pitești TS
fi arbitrată de M. Halasz (Un-
garia). Organizatorii meciului 
anunță că elevii piteșteni vor 
putea intra gratuit la acest 
meci, al cărui retur este pro
gramat, la 30 martie, la Cori

lor noștri, pentru care ei s-au 
pregătit în condiții foarte bune, 
amicalele susținute în Cuba (Ia 
Turneul Prietenia), cele cu Unga
ria și Bulgaria (tur—retur), tur
neele din Israel și Turcia consti
tuind tot atîtea trepte în vederea 
omogenizării, maturizării ți adu
cerii în formă maximă a „ii**-lui 
care se va alinia astăzi In parti
da cu U.R.S.S. „Ne-am pregătit 
bine — ne spunea, cu două zile

te armă, arădeană! Mircea Leac, 
căpitanul echipei — și promitem 
că vom juca din toate poterile 
noastre pentru a cîștiga acest 
meci deosebit de grea, molt mai 
greu decit cel de anul trecut cind, 
pe același teren, am Învins cu 
2—fl selecționata R.F. Germania**.

Înțelegem din afirmațiile că
pitanului juniorilor noștri „tri
colori** că cei 11 jucători ce vor 
Intra astăzi pe gazonul stadionu
lui din Trivăle, un mănunchi de 
veritabile talente ale fotbalului 
nostru, nu vor precupeți nici un 
efort, din primul și pină In ulti
mul minut de joc, Intr-o con
fruntare In care adversarul — 
trebuie s-o recunoaștem — are 
un ascendent moral asupra echi
pei noastre. Este vorba de re
zultatele tntlinirilor anterioare, 
cele mai multe dintre ele înche
iate eu scoruri favorabile junio
rilor sovietici ; îndeosebi meciu
rile jucate în cadrul Turneului 
Prietenia. Probabil și pe un ast
fel de atu miza antrenorul echi
pei oaspete, Aleksandr Grișin, 
care, joi, la sosirea pe aeropor
tul Otopeni manifesta un opti
mism robust. îl bucura mult și 
faptul că timpul de ia București 
și Pitești este asemănător celui 
de la Tașkent, unde, săptămîna 
trecută, juniorii sovietici au ju
cat patru meciuri internaționale 
(3—0 In finala turneului, eu Un
garia) șl eă vom mai avea
deci probleme co aclimatizarea !**

Dar, făclnd abstracție de rezul
tatele anterioare, ale confruntări
lor cu juniorii sovietici, astăzi, la 
Pitești, promoția ’75 a speranțelor 
fotbalului nostru — jucînd cu o 
mare ambiție, dăruire și luciditate 
— poate absolvi cu brio meciul 
maturității sale.

LOTURILE
CELOR DOUĂ

ECHIPE
• ROMANIA : CRISTIAN (F.C.

născu! hi 10. IX. 1954),
- *^6 („U- Cluj-Nopoco, «.VIII. 

WS6T - portari ; BĂRBULESCU 
<F. C. Argeș, 24. VII.1957), 2A- 
HIU (Gloria Buiău, 17.XI.1954), 
TOADER (F. C. Constanța. 14. 
XI.1957), ENE (C.S. Tlrgoviște, 
«2.X.1956), POPA (S.C. Bacău,
15.1.1957) , VASILIU (Ceahlăul P.
"•«"I. 7. XI.1956) - fundași;
■«SOC (F.C. Bihor, 20.IV.1958), 
UAC (U.T.A., «.XI. 1954), C1M- 
F^ANU || („u- Cluj-Napoca, 12. 
V1I.1957), BĂLAN (Dinamo Bucu
rești, 14.X.1957) - mijlocași ;
LUPAU (Minerul Baia Mare, 
2.X.1957), CAMATARU (Univer
sitatea Craiova, 22.VI.1958), CH>- 
TARU (S.C. Bacău, 5.1.1959), 
NEMȚEANU (Ceahlăul P. Neamț,
4.1.1957) — atacant!.

• U.R.S.S. : TAKOEV (Spartak
Orjonikidze, născut la 8.XU.1956), 
DEGTIAR (Zenit Leningrad, 14.X. 
1954) - portari ; ȘAPOVALOV
(Zarki Voroșilovgrad, 25.XII.1956),
L. VASILIEV (Dinamo Kiev, 1.11. 
1957), BEREJNOI (Zaria Voroși- 
lovgrod, «XII. 1957), BONDAREV 
(Spartak Moscova, 8.X.1957). KUZ- 
NEfOV (T.S.K.A. Moscova, 2S.V. 
1957), BARSADANIAN HArarat 
Erevan, 21.XII.1957) — fundași ; 
SINELNIK (Dinamo Kiev, 5.X.19M), 
N. VASILIEV (Torpedo Moscova, 
10.1V.1957). BULGAKOV (Dina
mo Kiev, 2.VI.1957), — mijlocași; 
BELENKOV (Torpedo Moscova,
M. III.19S7), REDKOUS (Zenit Le 
nlngrad, 13.VI.1957), J HAPSALIS 
(Kairat Alma Ata, 17.X.1957), TE- 
LEPOV (Lokomotiv Moscova, 5.1- 
1957) — atacanti.

roblema 
lele trei 
kndidați.

Bratis- 
Li Sveh- 
are pri- 
p șanse.

central

VII DISCUȚII 
CU ALCĂTUIREA

MADRID, 14 (prin telex). —
După „egalul" obținut cu ațîta 

șansă, La 5 februarie, în fața e- 
chipei Scoției, selecționerul repre
zentativei spaniole, Ladislau Ku- 
bala, n-a avut zile liniștite. Mulți 
dintre antrenorii echipelor de pri
m-a divizie, ca și majoritatea co
mentatorilor, i-au reproșat nu nu
mai o defectuoasă alcătuire a e- 
chipei, ci, mai cu seamă, jocul 
foarte slab — în special din pri
ma repriză — al majorității titu
larilor săi. Celebrul Di Stefano, 
spre exemplu, socotește — într-un 
recent articol publicat de ziarul 
de specialitate „AS" — că... „re
zultatul înregistrat în fața unei e- 
chipe scoțiene net superioare la 
toate capitolele trebuie să na facă 
să ne gindim cu toată grija la me
ciurile care vin. Dacă echipa Sco
ției ar fi avut 3—0 la pauză, ni
meni nu putea fi supărat. Bine 
că a existat al 12-lea jucător al 
formației spaniole și el s-a numit 
SANSA." De aici și reacția foarte 
aprinsă a selecționerului scoțian 
Ormond, foarte nemulțumit, da 
altfel, și de arbitraj și obligat de 
federația sa să-și retragă acuza
țiile la adresa conducătorului par
tidei, belgianul Dclcourt.

în privința intențiilor lui Ku- 
bala pentru partida cu echipa Ro
mâniei, de la 17 aprilie, e de pre-

ÎN LEGĂTURĂ
ECHIPEI SPANIEI
supus că excepționala comportare 
a lui Real Madrid in campionat, 
plus împrejurarea că intilnirea se 
dispută pe stadionul Bernabeu îl 
va determina pe directorul tehnic 
să încline , spre o formulă avînd 
ca bază formația liderului autori
tar al campionatului. ,Așa că nu 
este exclus ca, spre exemplu, linia 
de atac să fie condusă de Santil- 
lana, centrul înaintaș al Realului. 
Sau ca poarta să fie apărată de 
M. Angel, ceea ce ar întrerupe 
seria-record a „veteranului" Iri- 
bar. Dar , în săptămîna , viitoare 
vom avea ' clarificări, . Kubala ur- 
mînd să reunească lotul pentru un 
antrenament comun. Sigur , este că 
R. Martinez, a cărui cetățenie ar- 
gentiniană a fost constatată, nu 
mai poate fi selecționat în echipa 
Spaniei. Dar va lăsa, oare, 
U.E.F.A. nesanefionată utilizarea 
lui in partida cu Danemarca și in 
prima manșă a întrecerii .cu Sco
ția ?

M. SARMIENTO
AS — Madrid

L D.

Corespondenfâ din Italia

ECHIPELE DIN ROMA IN CENTRUL ATENȚIEI
INFORMEAZĂ:

EX- 
OEX- 

I DIN

25 au- 
pskvici 
alegere 
hă la 
pt. B : 
[at. C : 

11.113

li 1
1 va- 

! : 7,70 
degere 
Franța 

cat.

3 : 54,30 a 4.231 lei ; cat. 4 : 132,30 
a 1.737 lei ; cat. 5 : 443,60 a 518 
lei ; cat. 6 : 13.015,65 a 40 lei.

FAZA a IlI-a : Categoria H : 
8,60 variante a 5.000 lei din care 
o excursie în Ungaria sau Ceho
slovacia de două locuri plus dife
rența în numerar ; cat. I : 26,70 a 
1.000 lei ; cat. J ; 1.676,90 a 60 lei.

AZI ULTIMA ZI PENTRU COM
PLETAREA SI DEPUNEREA BULE
TINELOR PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT DE MtINE ÎS MAR
TIE 1375.

Concursul de mline programează 
interesante întilnirl de fotba) din 
campionatul românesc și italian de 
fotbal. Agențiile Loto — Pronosport 
va așteaptă.

BOLOGNA, 14 (prin telex). Fă
ră îndoială că Juventus se apro
pie cu pași mari spre cucerirea 
titlului și, din această cauză, 
lupta pentru primul loc nu mai 
prezintă un interes deosebit. în 
schimb, sînt urmărite partidele 
dintre formațiile care candidează 
la participarea în Cupa U.E.F.A. 
(noua ediție, care începe la toam
nă), meciurile care angajează 
formațiile în lupta pentru evita
rea retrogradării și, în fine, par
tidele din „Cupa Italiei".

Revenind la meciurile de cam
pionat, vom trece pe scurt în re
vistă partidele din etapa a 22-a, 
dintre care unele sînt interesante 
și pot aduce modificări în clasa
ment. .Bologna are un meci greu 
la Torino ți cucerirea unui punct 
ar fi un rezultat foarte valoros 
pentru oaspeți. Și la Milano un 
meci interesant : Inter — Sampdo- 
ria. Asțoii ya avga nevoie de

două puncte pentru a-și îmbună
tăți situația în clasament Le va 
obține în partida cu Milan ? Na
poli, care în ultima vreme a ară
tat o puternică revenire în pluto
nul fruntaș, va înfrunta pe Ce
sena, o echipă capabilă de un 
rezultat bun. așa cum a dovedit 
în multe meciuri din actualul 
campionat. Totuși, două jocuri se 
disting în mod deosebit In aceas
tă etapă : Juventus se deplasează 
la Roma pentru a confrunta 
echipa cu același nume, iar Lazio 
joacă la Cagliari. Dacă cele două 
formații din capitală vor realiza 
tot atîtea victorii, distanța dintre 
Juventus și Lazio in clasament 
se va reduce la... trei puncte f 
Dar cum calculele de pe hîrtie 
nu se potrivesc aproape niciodată 
cu cele de pe teren, să așteptăm 
etapa de duminică.

CESARE TRENTINI

• IN OPTIMILE 
de finală ale „Cupei 
Ungariei", Komloi 
Banyasz (liga a Ii-a), 
antrenată de fostul 
internațional Lantos, 
a eliminat pe Honved 
Budapesta eu 3—0.

• FOSTUL inter
național brazilian 
Didi, antrenorul echi
pei Fenertethce, va 
deveni antrenor al 
FJ.FJL

• BLAGOIE VT- 
DÎNICI, fostul an
trenor al reprezenta
tivei Zmr, pregătește, 
In prezent reprezen
tativa Columbiei.

• INTERNAȚIO
NALUL polonez Lu- 
bansky de ia Gornik 
Zabxze »i-< Mbrat

antrenamentele, dar 
ptnă la restabilirea 
sa completă el nu va 
juca in meciuri ofi
ciale.

• IN CLASAMEN
TUL general al gol-

DE PRETUTINDENI

geterilor din diferite 
campionate naționale 
din Europa conduc i 
Delio Onnis (Monaco)
— 29 g, Yazalde 
(Sporting Lisabona)
— 27 g, Holstroem (B. 
K. Copenhaga) — 24

g, Van der Kuyleh 
(P. S. V. Eindhoven)
— 24 g etc.

• MECIURI ami
cale : Queen’s Park
— Viking Stavanger 
3—1, Haiduk Split — 
Hertha B.S.C. 3-8.

• REVISTA ita
liană „Settimhna TV" 
anunță că va invita 
în studioul de tele
viziune >pe arbitrii 
care au comis greșeli, 
pentru a putea reve
dea pe micul ecran 
respectivele momente 
discutabile. . Inițiati
va a fost luată la 
cererea telespectato
rilor, în urma nume
roaselor greșeli de 
arbitraj comise în ul
timele partide de 
campionat.

SELECTIONABIl.il


„Turiiaib primăverii" LA BRAILA SE ANUNȚA DISPUTE 
»1® boi

EXTREM DE ECHILIBRATE LA TOATE CATEGORIILE
„Turneul primăverii" progra

mează la Brăila cinci categorii de 
greutate (celelalte 6 au loc la 
Galați), în cadrul cărora pot fi ur
măriți la lucru pugiliști cu fru
moase cărți de vizită, mulți din
tre ei componenți ai loturilor re
prezentative. La categoria muscă 
un mănunchi de sportivi este gata 
în orice moment să-i înlocuiască 
pe Constantin Gruiescu și Ibrahim 
Faredin în echipa națională. Pe 
ringul brăilean, printre protago
niști se vor număra Ion Donose 
(B. C. Galați), Teodor Dinu (Di
namo Buc.), Ștefan Băiatu (Vo
ința Buc.), Ștefan Kacso (A.S.A. 
Cluj-Napoca), Iuseim Mustafa 
(Farul), precum și reprezentanții 
clubului Steaua 1 Paul Dragu și 
Ion Gavrilă. La pană, campionul 
țării, Gheorghe Ciochină, (Steaua) 
va suporta asaltul unor pugiliști 
redutabili, capabili de performan
țe dintre cele mai bune. Iată doar 
eîțiva dintre aceștia : Ion Adam 
(Farul), Mihai Ploieșteanu și Ma
rin Peia (Metalul Buc.), Octavian 
Amăzăroaie și Nicolae Buteseacă 
(B. C. Galați), Constantin Tîrcheș 
(Cimentul Medgidia). Categoria u- 
șoană va fi lipsită de cei doi li
deri ai săi i Calistrat Cuțov și 
Paul Dobrescu — angajați de cu- 
rînd în meciuri internaționale, 
dar și 
boxeri 
de bun

meciuri
în cadrul ei sînt înscriși 
care pot oferi spectacole 
nivel tehnic. Fața de cei

înscriși în compe- 
va hotărî 

Cornel Hoduț 
(Rapid), Ion Vladimir (Dinamo 
Buc), Constantin Lică (Farul), A- 
drian Guțu (B. C. Galați), Mihai 
Teofil (Voința Buc.) sau Constan
tin Stanciu (Metalul Buc). Punc
tul culminant al întrecerilor de 
la Brăila îl oferă disputele de la 
categoria mijlocie mică, la care 
antrenorii lotului reprezentativ 
trebuie să selecționeze sportivii pe 
care îi vor arunca în focul meciu
rilor internaționale. Pe cine să 
alegi dintr-un grup de 24 de spor
tivi, dintre care 10 aspiră la un 
loc în echipa națională ? Răspun
sul îl vom afla la sfîrșitul compe
tiției, cind vor fi stabilite ierar
hiile, iar acestea depind, în pri
mul rînd, de evoluțiile lui Ion 
Mocanu (Metalul Bocșa), Alexan
dru Tîrboi și Valeriu Filip (Fa
rul), Damian Cimpoeșu (Dinamo 
Bv), Vasile Didea (Dinamo Buc), 
Costache Ciochină și Dumitru 
Staicu (B. C. Galați), Tudor Ni
colae (Metalul Buc), Gherasim 
Blaj (C.S.M. Reșița), Pavel Istra- 
te (Dinamo Buc).

La categoria semigrea, un sin
gur absent de marcă, Costică Da- 
finoiu. în rost, prezențe de primă 
clasă : Ion Gydrffi și Dorin Bubă 
(Dinamo Buc), Costică Chiracu 
(B. C. Galați), recentul învingător 
al lui Dafinoiu, Constantin Văran

24 de „ușori" 
tiție, învingătorul 
dintre următorii : 
(Rapid),

se

VLADIMIR ION

In campionatul masculin de baschet,

DERBY-UL UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - STEAUA
Savu la Steaua), forma sportivă 
bună manifestată în ultima vre
me de ambele echipe și ambiția 
fiecăreia din acestea de a obține 
succesul și... două puncte în cla
sament sînt atu-uri în favoarea 
unei întreceri de mare atracție. 

Iată programul etapei ' a treia 
a turului al treilea al campiona
tului masculin și al etapei a XX-a 
a disputei feminine (intre paran
teze, rezultatele din tururile pre
cedente) : MASCULIN, GRUPA I — 
6 : Rapid — 
(67—69, 59—80). 
(50—82, 58—98)
Politehnica Iași 
76—80), ICED — 
rești (60—69. 65—69), CSU Tg. Mu
reș — CSU Galați (76—79, 69—71), 
FEMININ : IEFS — Rapid (71— 
70), Voința — Universitatea Iași 
(66—54), CSU Tg. Mureș — Poli
tehnica București (35—90). Crișu.l- 
Olimpia-Constructorul (65—56). U- 
niversitatea Cluj-Napoca — Uni
versitatea Timișoara (60—63).

derby al Diviziei A 
se dispută

Un veritabil 
la baschet masculin 
miine dimineață. în sala Olimpia 
din Timișoara. între echipa locală 
Universitatea și Steaua, formații 
care în partidele din tururile pre
cedente și-au împărțit victoriile : 
65—75 și 75—69. Prezența in cele 
două loturi a unor jucători de cer
tă valoare (Cimpeanu, Czmor. Mă- 
năilă, Minius la Universitatea, 
Oczelak. Tarău. Cernat, Pirșu.

TURNEELE
DE VOLEI

(Urmare din pag. 1)
NAMO — Tutovan (cel mai bun de 
pe teren), Udișteanu, Oros, Dumă- 
noiu, ------ - . .
cu).
(P. I 
Cr.
(D. Ionescu).

Echipa locală. C.S.U., și-a dezamă
git încă o dată suporterii, pierzînd 
partida cu Explorări B. Mare în trei 
seturi : 15—17, 12—15. 5—15. Maramu
reșenii au dat un frumos exemplu 
de ambiție și dorință de a cîștiga, 
de putere de luptă. C.S.U., avînd 
din nou în teren trei jucători de bază 
bolnavi (Stere, Păduraru, Dumitres
cu) nu a putut să lege jocul. Re
marcați : toți sportivii băimăreni și, 
parțial, Antonescu și Dragoș Popescu 
de la C.S.U. Arbitraj foarte bun : 
V. Vrăjescu și V. Moraru.

B. AURELIAN

, Păușescu, Schreiber (Marines- 
STEAUA : Bartha, Duduciuc, 

Ionescu), Pop, Chițigoi (Chifu), 
Ion (Terbea, Gîrleanu), Iuhasz

lași : RAPID PIERDE TEREN
IAȘI, 

meci al 
nin de 
vins pe 
După un început 
vistele realizează 
un joc variat și 
făcînd risipă de 
cu îndîrjire pentru 
Greșelile elementare comise de Con
stanța Bălășolu sînt hotărîtoare pen
tru pierderea primului set. In cel de 
al doilea, dinamovistele au o cădere 
,și pierd la 12. In setul trei, Dinamo 
conduce cu 10—1, rapidistele remon
tează pînă la 11—7, dar pierd. în se
tul decisiv egalitatea se menține 
pînă la 9. după care Dinamo se de
tașează clar în învingătoare.

S-au remarcat : Em .i* stoian, Ma
riana Ionescu șl Alexandrina Con- 
stantlnescu de la Dlnamo, Iar de la 
Rapid — Martha Szekely și Eugenia 
Hcbac. au arbitrat bine : A. Drago- 
miir și V. Chioreanu.

In ultimul meci : Penicilina — Fa
rul 3—1 (12, 7, —14, 11).

D. niACONESCU, coresp. județean

14 (prin telefon). In primul 
cuplajului voleibalistic femi- 
vineri seara. Dinamo a în- 
Rapid cu 3—1 (8, —12, 7, 9), 

mai slab dinamo- 
încetul cu încetul 

plin de fantezie, 
energie și luptînd 

fiecare punct.

La primul test internațional înaintea C. E

LOTUL DE LUPTE GRECO-ROMANE
A EVOLUAT

Universitatea Cluj 
IEFS — Dinamo 

; GRUPA 7—12 : 
— Farul (73—93, 

- Politehnica Bucu-

(C.S.M. Reșița), Alexandru Coro- 
ianu și Ion Siliște (Voința Satu 
Mare), Vasile Croitoru (Steaua).

Deci, și pe ringul brăilean se 
prevăd meciuri excelente

Paul IOVAN

La Kiev a avut loc recent tra
diționalul turneu internațional de 
lupte greco-romane „Memorialul 
Ivan Podubnii“, competiție care a 
reunit aproape 
fruntași din 12 țări, 
tul reprezentativ al României (din 
care au lipsit doar eîțiva titulari) 
acesta a..fost primul test înaintea 
campionatelor europene ce se vor 
desfășura, la sfirșitul lunii viitoa
re, în localitatea Ludwigshafen 
(R. F. Germania). Cum este cu
noscut, unul dintre luptătorii ro- ' 
mâni. Constantin Alexandru (cat. 
48 kg), a reușit să se claseze pe 
primul loc, performanță' ce a mai 
fost obținută doar de un singur 
sportiv al loturilor oaspete, polo
nezul A. Supron (cat. 68 kg), la 
celelalte 8 categorii ieșind învin
gători conc.ur.enții țării gazdă. De 
asemenea, Victor Dolipschi (cat.+ 
100 kg) a ocupat locul III. iar alți 
patru luptători ai lotului nostru 
s-au clasat pe locurile IV—VI.

Iată unele dintre amănuntele și 
aprecierile ce ne-au fost relatate 
de antrenorul federal Ion Cornea- 
nu. Mai întîi. trebuie subliniat fap
tul că turneul, de la Kiev a 
lejuit o severă verificare — 
eu atît mai utilă — pentru toți 
luptătorii români. La fiecare cate
gorie au concurat cite 15—22 de 
sportivi, numeroși dintre ei me- 
daliați la J.O., C.M. și C.E. Apoi, 
este necesar să menționăm exigen
ta arbitrilor, o reală dificultate 
pentru toți competitorii. De pildă, 
suedezul J. Slcold (cat. 68 kg) con
ducea cu 14—1 în partida cu S. 
Umerov (U.R.S.S.) în momentul cind 
a primit avertismentul descalifi-

200 de sportivi 
Pentru lo-

pri- 
deci

PROMIȚĂTOR
cării ! Pentru a evitia asemenea 
verdicte, luptătorii români au sus
ținut meciurile intr-un ritm foarte 
dinamic și, ceea ce este deosebit 
de îmbucurător, au apăsat pe ac- 

. celerator pe măsură ce treceau 
minutele de luptă. în acest fel, 
aproape toți sportivii din lotul ță
rii noastre, deși au fost conduși 
la începutul partidelor, cu mai 

, multe sau mai puține puncte, au 
întors adesea rezultatele în favoa- 

; re-a lor. Finalitatea procedeelor 
i tehnice — element de maximă im

portanță în sportul luptelor — a 
fost un alt obiectiv al acestui test 
pc care ei l-au realizat mulțumitor.
C. Alexandru, M. Boțilă (cat. 57 
kg), I. Păuh (cat. 62 kg), Șt. Rusu 
(cat. 68 kg). I. Enache (cat. 82 
kg) și V. Dolipschi au finalizat 
procedee tehnice încheiate prin 
tuș. Cea mai bună comportare a 
avut-o, desigur, C. Alexandru în- 
Vingind, printre alții, pe valoroșii 
luptători sovietici A. Sumakov. V. 
Neceaev. K. Fatkulin și pe bulga
rul P. Hristov. Bine au luptat și 
Dolipschi, Rusu, Păun și Boțilă, 
ultimii doi însă au fost nevoiți să 
iasă din concurs în urma unor ac
cidentări. în concluzie, se poate 
aprecia că evoluția lotului, care 
se pregătește pentru. C.E., a fost 
promițătoare la acest prim test.

Costin CHIRIAC

Azi și miine,
în Divizia A

Campionatele universitare de schi
27 DE MECIURI

SURPRIZELE AU ÎNCEPUT DIN PRIMA ZI ATRACTIVE
EstePARING, 14 (prin telefon).

al treilea an consecutiv de cind pe 
pirtiile din masivul Paring, în a- 
propierea bazei didactice a I.E.F.S., 
au loc întrecerile finale ale campio
natelor republicane universitare de 
schi. Pe o vreme primăvăratecă și 
o zăpadă abundentă au avut loc vi
neri dimineața primele întreceri : 
cursele de coborîre, precum și cele 
de fond. Dificultatea pîrtiei de co- 
borîre a făcut ca multi dintre cei 
care au luat startul să abandoneze 
sau să fie descalificați. deoarece 
au comis erori la poarta nr. 6. 
Pîrtia, cu o lungime de 1700 m și o 
diferență de nivel de 700 m, a triat 
sever concurenții, iar cei mai bine 
pregătiți au fost reprezentanții — 
normal — ai I.E.F.S. și C.S.U. Bra
șov.

ÎN DIVIZIA A DE RUGBY

ÎN PERSPECTIVA, MULTE MECIURI

a fost extrem de 
încheiat cu o

SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
Campionatul Diviziei A de rug

by programează, în cadrul etapei 
a IÎI-a a returului, cîteva parti
de de mare atracție, cu implicații 
posibile pentru clasament. De pildă, 
cea de la Sibiu, dintre C.S.M. și 
Universitatea Timișoara. Echipa 
sibiană a realizat, în toamnă, una 
din marile surprize ale campiona
tului, dispunînd. în deplasare, de 
formația timișoreană (11—7). Fi
rește că acum, cind evoluează a- 
casă, XV-le lui Boboc va căuta 
să valorifice integral avantajul te
renului pentru a cuceri victoria.

La Iași, un 
gătoare ce nu 
Politehnica — 
Pavel Vizitiu, 
modificări de 
pa precedentă, este dispusă — ca 
și în alte ocazii cind a avut în 
față redutabila formație militară 

joc 
Vi- 

eșe-

meci, cu o învin
se poate prevedea : 

Steaua. Echipa prof. 
care nu va suferi 

esență față de eta-

— să facă 
curajos ci 
zitiu ne 
cui din 
(13—41) 
creat un 
Jucătorii 
să abordeze intîlnirea de la egal 
la egal. Evident, prima șansă ră-

nu numai 
și eficace, 
mărturisea 

tur, de la 
este departe 
complex echipei 

de la „Poli“

un 
Prof, 
că 
București 
de a fi 

sale, 
vor căuta

mine de partea XV-lui pregătit 
de P. Cosmănescu, dar un scor 
strins nu va trebui să constituie 
o surpriză.

O partidă sub semnul echili
brului se anunță a fi și cea de la 
Buzău dintre Constructorul și 
Sportul studențesc. în tur, rug- 
byștii buzoieni au pierdut (17—23) 
și așteaptă acum, cu mult interes, 
prilejul de a se revanșa.

în aceeași serie, Dinamo Bucu
rești întîlnește pe Gloria, meci în 
care, ca și in tur (3—0) păstrează 
prima șansă.

în seria a Il-a, meciul cel mai 
interesant este programat în Ca
pitală: Grivița Rosie — T. C Ind. 
Constanța. Rugbyștii bucureșteni, 
victorioși în tur (10—3) se pot re
peta, cu condiția să nu-și subesti
meze adversarii, în bună formă în 
acest început de sezon.

Alte două echipe gazde rămîn 
principalele favorite : Știința Pe
troșani în partida cu Vulcan (13—0) 
și Rapid în cea cu Rulmentul Bir- 
lad (7—10), în timp ce Agrono
mia Cluj-Napoca nu poate spera 
prea mult în meciul cu Farul 
(0—35). (T. St.).

La fete disputa 
interesantă și s-a 
mare surpriză. Reprezentantele I.P. 
Oradea, Minodora Munteanu și Ne- 
la Simion, au fost jntrecute dejstu- 
denta ' • —
tian, 
nieră 
telor, 
pus destule probleme schioarelor.

întrecerile de fond au fost la fel 
de pasionante. în disputa fetelor o 
altă surpriză de proporții. Campi
oana națională Iuliana Demeter a 
fost întrecută de reprezentanta 
C.S.U. Brașov, Iuliana Pața. într-o 
cursă dramatică. REZULTATE 
TEHNICE : COBORÎRE BĂIEȚI :
1. Alexandru Bogdan (I.E.F.S.) 57,0,
2. Radu Cernat (I.E.F.S.) 57,6, 3. Ni
colae Munteanu (Brașov) 1:00,6, 4. 
Alexandru Dan (Cluj-Napoca) 
1:00,7, 5. Paul Gureu (Cluj-Napoca) 
1:07.2: COBORÎRE FETE: 1. Ma
riana Trestian . (I.E.F.S.) 54,6, 2. Mi
nodora Munteanu (Oradea) 55,2, 3. 
Nela Simion (Oradea) 57,8, 4. Ioa
na Bîrsan (Cluj-Napoca) 1:00,l, 5. 
Cristina Dumitrescu (București) 
1:11,5. FOND : 5 km FETE : 1.
Iuliana Pața (Brașov) 25,59, 2. Iu
liana Demeter (Oradea) 26,02, 3.
Hajnal Hipp (Oradea) 27,22 ; 15 km 
BĂIEȚI.: 1. Nicolae Sfetea (Ora
dea) 1:06,5, 2. Gheorghe Cioacă
(IEFS) 1:08,15, 3. îuliu Pața (IEFS) 
1:10,49.

de la I.E.F.S. Mariana Tres- 
care a concurat într-o ma- 
extrem de eficace. Pîrtia fe- 
cu o lungime de 1400 m. a

Vulturii
Lugoj ; TIMIȘOARA : 
roșu Brasov — Grisul 

• C.F.R. Timișoara ; TG.
A.S.A. Cluj-Napoca —

Astăzi și miine sînt programate 
întrecerile unei noi etape a cam
pionatului Diviziei A de lupte 
greco-romane, partide cu care se 
va încheia prima parte a compe
tiției. Parcurgînd programul aces
tei etape, constatăm că toate cele 
27 de meciuri se anunță atractive, 
fie prin echilibrul valoric al mul
tora dintre formații, fie datorită 
rivalității lor sportive eviden
țiate de-a lungul confruntărilor 
edițiilor anterioare.

Iată „triunghiularele" ce vor 
avea loc în mai multe orașe i 
LUGOJ : Electroputere Craiova — 
Bihoreana Marghita 
Textila 
Steagul 
Oradea - 
MUREȘ :
C.S.M. Reșița — Mureșul Tg. Mu
reș ; PITEȘTI : C.S.O. Cîmpulung 
Muscel — Rapid București — Da
cia Pitești ; BACĂU : Carpați Si
naia — C.S. Botoșani — A.S.A* 
Bacău ; FOCȘANI : Farul Con
stanța — S.C. Bacău — Unirea 
Focșani ; GALATI : Delta Tul- 
cea — IPROFIL Rădăuți — Du
nărea Galați ; BUCUREȘTI (Sala 
de lupte de la Complexul sportiv 
„23 August") : Steaua — C.S.M. 
Pitești — Metalul București. Toa
te aceste întîlniri se vor desfă
șura mîine, de la ora 10. Astăzi,, 
de la ora 16, în sala Dinamo din' 
Capitală : Progresul București — 
Aluminiu Slatina — Dinamo 
București.

SÎMBATĂ concurs 
programate < 

juniori mari și

Ion GAVRILESCU

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN CAMPIONATELE DIVIZIONARE DE TENIS DE MASĂ

BASCHET. Sala Giulești, ora 18.30: 
I.E.F.S. — Rapid (f, A); sala Dinamo, 
ora 18.30: Dinamo — I.E.F.S. (m, A).

FOTBAL. Stadionul 23 August, ora 
16,00 : Steaua — Dinamo (Div. A): 
ora 14.00: Rapid - Metalul Drobeta 
Tr. Severin (Div. B); 
Steaua, ora 10.00: Steaua 
(tineret-speranțe).

GIMNASTICA. Sala de 
plexul spoitiv 23 August, 
concurs de selecție ți . 
lotului reprezentativ feminin.

LUPTE. Sala Dlnamo, de la 
16.00 : Progresul București 
niul Slatina — Dinamo 
(divizia A, greco-romane).

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
Dinamo — Gloria.
Poligonul Dinamo, de la ora 
Concurs aană standard si

stadionul 
— Dinamo

la Com- 
ora 10.30: 

și verificare al

ora 
Alumi- 

București

ora

Sala Liceului peda- 
Drumul Ta

s''

Inaugurată acum două săptă- 
mîni, 'ediția 1975 a campionatelor 
divizionare de tenis de masă pro
gramează duminică o nouă etapă. 
■Se vor desfășura două partide fe
minine (Metalurgistul Cugir — 
Progresul București, Spartac 
București — Voința București) și 
cinci masculine (Constructorul Hu
nedoara — C.S.M. Cluj-Napoca, 
C.S.M. Iași — Progresul Bucu-

Pflg.o6-fl Sportul

rești, Comerțul Tg. Mureș — U- 
niversitatea Craiova, Locomotiva 
București — Voința București, 
Gloria Buzău — Politehnica Bucu
rești).

Subliniem debutul formației fe
minine Metalurgistul Cugir, care 
va primi replica fostei campioane 
a țării, Progresul București. în 
același context, vom menționa 
că la Cugir, Hunedoara, Iași și 
Tg. Mureș, echipele gazdă se vor 
întrece cu partenere în a căror 
garnituri figurează cei mai mulți 
dintre componenții loturilor na
ționale. Deci, un prilej pentru o

debună propagandă a tenisului 
masă în centrele respective.

De altfel, sperăm că atît 
planul pregătirilor sportivilor, 
și în privința asigurării 
fiilor optime organizatorice, 
ciurile din cadrul Diviziei A să 
se bucure de toată atenția. Și, în 
primul rînd, această sarcină re
vine secțiilor și cluburilor intere
sate, dar și federația de speciali
tate este datoare să urmărească 
(luînd măsurile care se impun) 
de aproape disputarea uneia din
tre cele mai importante compe
tiții interne.

pe 
cît 

condi- 
mc-

15.30:
TIR.

9,00 : ______
pistol (precizie și viteză) organizat 
do clubul sportiv Olimpia Construc
torul.

VOLEI. Sala Flacăra roșie,
17.00 : C.P.B. - I.T.B. (f, B).

DUMINICĂ

ora

la 
lași

BASCHET. Sala Floreasca, de 
ora 9.00: Voința — Universitatea 

i.C.E.D. — Politehnica Bucu- 
ora

(f. A). -------
rești (m, A); Sala Giulești,
10.00: Rapid — Universitatea Cluj-Na- 
poca (m, A).

BOX. Sala
10.00; gală contind pentru campio
natul republican de juniori.

CICLISM. Șoseaua București — Plo
iești (varianta Buftea), km 7, ora

I.R.E.M.O.A.S., ora

start intr-un 
verificare. Sînt 
pentru seniori, 
niori mici.

GIMNASTICA.
gogic de educatoare 
berii, ora 9.00: ,.Cupa Șc. sp. nr. 
la gimnastica moderna.

FOTBAL. Stadionul Autobuzul, ora 
11.00: Autobuzul — Electroputere Cra
iova (Div. B).

LUPTE. Sala de la Complexul spor
tiv 23 August, ora 10.00: Steaua - 
C.S.M. Pitești - Metalul București 
(div. A, greco-romane).

RUGBY. Teren Parcul copilului, ora 
10.00: Grivița Roșie *
dionul Giulești, ora 
Rulmentul Bîrlad.

TENIS DE MASA.
Aurora nr. 1, de la 
tac București 
(fete); sala de la stadionul Repu
blicii. de la ora 10.00: Locomotiva 
București — Voința București (băieți) 
— meciuri în cadrul campionatelor 
divizionare.

TIR. Poligonul Dinamo, de îa ora 
9.00: concurs arma standard și pistol 
(precizie și viteză) orqanizat de clu
bul sportiv Olimpia Constructorul.

VOLEI. Sala Giulești, de la 8.30: 
Rapid — C.S.M. Suceava (m, A),
ora 11.30; I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu 
(f. A), Locomotiva — S.A.R.O. Tîrgo- 
viște (m. B); sala Progresul, ora 
9.30: Progresul — Electroputere Cra
iova (m, B), I.E.F.S. — Viitorul Ba
cău (m, A); sala Constructorul, 
ora 10.00 : Olimpia-Constructorul —
C.S.U. Galați (f. A) ; sala Flacăra 
roșie, ora 10.00: Confecția — Voința 
Miercurea Ciuc (f, B).

- T.C.I.; sta-
11.00: Rapid —

Sala din str. 
ora 10.00: Spar- 

Voința București
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PRIMA ETAPĂ A FURNIZAT

0 PROMISIUNE
Cu riscul de a ne repeta, ne 

face realmente plăcere să afir
măm că la Katowice atleții români 
au scris cea mai frumoasă filă 
din Istoria participării lor la cam
pionatele europene pe teren aco
perit. Cele două medalii de aur 
cucerite de Dorina Cătineana țl 
Natalia Andrei, cea de bronz ob
ținută de Gheorghe Ghipu, ca șl 
calificarea In finale a lui Carol 
Corbu (la două probe), Paul Copu 
și Doina Spînu reprezintă desigur 
un frumos succes care, înainte de 
toate, vine să răsplătească stră
daniile în pregătire ale fruntașilor 
atletismului nostru, seriozitatea cu 
care au abordat sezonul actual, 
ultimul dinaintea celei de a XXI-a 
Olimpiade. îndrăznim să credem 
că > acest succes ar fi putut avea 
proporții Încă și mai mari dacă 
din delegația prezentă la Katowice 
ar mai fi făcut parte și alți spor
tivi : Mariana Suman, Virginia 
Ioan, Ilie Floroiu etc, care aveau 
șanse în lupta pentru cucerirea 
medaliilor.

în cele șase ediții de pînă acum 
ale C.E. de sală bilanțul general 
al participării sportivilor 
este următorul i 4 medalii de aur, 
6 de argint și 7 de bronz. Adău
gind acestora și pe cele obținu
te în alte competiții continentale 
care au precedat instituirea ofi
cială a campionatelor europene 
(din 1966 pînă în 1969) acest bilanț 
are următoarea înfățișare l 6 me
dalii de aur, 7 de argint și 12 de 
bronz, deci 25 de medalii 1

Atletismul românesc a fost o- 
norat la Katowice prin cele două 
medalii de aur cucerite de Dorina 
Cătincanu și Natalia Andrei, am
bele atlete realizînd victoria la 
capătul unor dispute interesante, 
aprige, în care au lăsat In urmă 
o serie de sportive bine cotate In 
atletismul internațional (Nygrino- 
va, Antenen, Alfeeva și, respec
tiv, Kazankina, Panghelova, Well- 
mann, Stewart, Stoll).

a

noștri

VIZAREA 
LEGITIMAȚIILOR DE INTRA
RE LA COMPETIȚIILE SPOR

TIVE PENTRU 1975

Viza l.gitimațiitor C.N.E.F.S. ți 
C.J.E.F.S. do intrare la competi
țiile sportive pe anul 1975 se va 
face conform normelor în vigoare 
și contra cost, cu începere din 
ziua de 17 martie 1975, la sediul 
C.N.E.F.S. ți al consiliilor Jude
țene.

De la data de 31 martie 1975, 
înceteazâ valabilitatea tuturor 
legitimațiilor de intrare la com
petițiile sportive care nu aa viza 
pe anul 1975.

REZULTATE NORMALE

Meritele celor două campioane 
rfnt, fără Îndoială, indiscutabile. 
Ele au evoluat bine, au luptat cu 
dlrzenie pentru o comportare cit 
nud bună pe care au ți realizat-o. 
Dorina Catineanu a confirmat din 
pita ascensiunea valorică din a- 
ceat sezon, fiind la numai 4 cm 
de cel mal bun rezultat al său in 
s«U. NataQa Andrei, la a doua 
evoluție Intr-o competiție pe te
ren acoperit, a arătat o maturita
te de concurs pe care, sinceri să 
fim, na i-o bănuiam. Deși este o 
foarte mare deosebire între 
cursele de semlfond In aer liber 
și cele din sală, ea a știut totuși

CAROL CORBU
să rezolve cu eficiență problemele 
impuse de o pistă de numai 
m (linia dreaptă de 30 m) și 
clștige de o manieră care i-a 
tuziasmat pe toți cei prezenți 
sala Ronda sau In fața micilor 
ecrane. In numai cîteva frînturi 
de secundă ea a ales soluțiile cele 
mai bune care i-au și adus suc
cesul. In acest sens, vom sublinia 
ți evoluția lui Gh. Ghipu tot la 
1500 m, ca și cea a tînărului Paul 
Copii, al șaselea în prima lui 
cursă din viață pe 3 000 m și a- 
flat la al doilea start (ca si 
lalți semifondiști amintiți) 
tr-un concurs indoor.

Carol Corbu este de acum 
drumul cel bun. Accidentul sufe
rit in urmă cu doi ani a rămas 
doar o neplăcută amintire și sîn- 
tem convinși că la vară îl vom

160 
să 

en- 
in

cei- 
în-

pe

FILE DIN „JURNALUL DE BORD“
(Urmare din pag. T)

modare cu zgura, suprafața de 
joc pe care vom face primele ie
șiri peste hotare. Acum, definiti
văm pregătirea precompetițională, 
facem cizelarea necesară dinainte 
de start.

— O paranteză : 
„voci" împotriva 
Circuitului nostru, 
adevărul ?

— Orice început e 
că, Ia prima ediție, ______
imperfecțiuni. Inițiativa federați- 

este, Insă, foarte pre- 
jucătorii lotului au a- 
de profitat de pe urma 
nu mai vorbim de va- 
propagandistică pentru 
și singură ar fi fost

să

ca- 
din

au existat 
organizării 

Care să fie

greu. Poate 
au existat

ei noastre 
țioasă, iar 
vut numai 
ei. Ca să 
loarea sa _
tenis, care și singură _ — __ _
o justificare suficientă. Nu știu 
dacă acei care aduc critici Circui
tului au asistat măcar la o singu
ră partidă din cadrul său...

— De altfel, anul viitor, Cir
cuitul României va cuprinde 
mai multe turnee, opt. Iar pa
tru dintre ele se vor integra 
unui nou — și pentru noi foar
te interesant — circuit euro
pean. Dar, parcă s-au mai •- 
dus și alte reproșuri: antre
namente prea intense, sau pro
gram rigid ?

— Voi răspunde fără ocolișuri.
Am venit la echipă, cu 
fermă de a face pe ' 
muncească mai mult, 
tegra unei discipline 
Și nu sînt dispus să 
rabat de la aceasta, 
vor vedea curînd, 
de pe acum. Jucătorii au înțeles 
că numai muncind neprecupețit 
și devenind sportivi disciplinați, 
pe teren și In afara lui, vor pu
tea obține rezultatele dorite. Mai 
vreau ceva i să asigur echipei 
acea coeziune, pe plan tehnic dar 
și sufletesc, care să-i permită 
abordarea cu încredere a oricărei

lntenfia 
jucători să 
de a-i În
desă virate, 

fac nici un 
Roadele se 

ele se $1 văd

competiții. Să știm exact cine 
este jucătorul care poate aduce 
un punct necesar echipei și 
mai ales — să nu trebuiască 
recurgem la improvizații.

— S-ar putea face scurte 
racterizări ale jucătorilor 
lot 7

— Este cam devreme. Totuși, 
după evoluțiile in sală, aș spune, 
de pildă, că Toma Ovici se re
marcă prin precizie, Mihai Tăbă
raș prin forța loviturilor, Traian 
Marcu prin efectele ce le imprimă 
mingii, Iar Dumitru Hărădău In 
jacul de apărare. Calități care 
trebuie, desigur, sporite și com
pletate. în ce privește jocul de 
dublu, Marcu ți Tăbăraș se im
pun ca un cuplu de perspectivă, 
în evident progres. ,

— Și-acum, care este pro
gramul viitor, al echipei ?

— Săptămina viitoare plecăm pe 
Coasta de Azur, debut tradițional 
ta aer liber. La Monte Carlo, ur
mează să ne Intllnim și cu llie 
Năstase, echipierul nostru nr. 1. 
Ia aprilie avem trei turnee în 

apoi — In mai — intrăm 
ta circuitul —
FJJLT„ ptaă

care ne vom orienta 
■ani pe date

— Un pronostic 
tatllndm in „Cupa 
■da aan Anglia?

— Spaniolii joacă 
eu Orantes ta echipă — păr să 
fie taro» iți. Dar ți Anglia — cu 
Taytor și Cox — poate avea o 
șansă. Oricum, in ambele varian
te, vom avea un adversar greu.

Am dori să-l completăm, tn 
tachrirre, pe antrenorul Cobzuc : 
grea a fost și acum șase ani, cînd 
— tot sub conducerea sa — echipa 
română pășea, pentru prima oară, 
in finala „Cupei Davis*.

Cine ar putea uita, Cleveland 
IMS?

Marelui Premiu 
la Roland

noi.

Garros, 
progra-

cine ne 
Davis", Spa-
: cu

acasă și —

vedea pe Carol la performanțe de 
peste 17 metri. Campionul nostru, 
după cum ne spunea, a înțeles la 
Katowice că pentru o astfel 
competiție nu îi este __2______
doar pregătirea fizică, ci și pre
zența în cit mai multe .....2.
La triplu, ca și în alte probe, ela
nul are un rol hotărîtor, ori ela
nul său n-a fost pus la punct 
cum trebuie în săptămînile aces
tei ierni și n-a fost verificat în 
competiții I

Cea mai tînără componentă a 
delegației noastre, junioara Doina 
Spînu s-a clasat a șaptea la lun
gime, dar rezultatul n-a mulțumi
t-o și nici locul în clasament. La
crimile pe care i le-am văzut și
roind pe față sînt o dovadă, dacă 
vreți, că și 
început de 
mulțumește 
cutabil, un 
năra atletă.

Doar Petre Lupan (1500 m) și 
Erwin Sebestyen (60 mg) n-au 
putut, dintre atleții noștri, să a- 
jungâ în finale. Ambilor le-a 
lipsit foarte puțin pentru aceasta, 
ei fiind primii dintre cei necali
ficați, Lupan pentru 0,3 s, Sebes
tyen pentru 0,02 s ! In ceea ce-1 
privește pe Sebestyen, trebuie să 
arătăm că în momentul startului, 
în semifinale, a avut o ezitare (i 
s-a părut că plecarea este greși
tă i) care l-a costat calificarea în 
finală !

Dintre probele pe care le-am 
urmărit la Katowice cea de tri
plu a avut nivelul cel mai ridicat 
(superior celui de la C.E. de Ia 
Roma), ca și săritura cu prăjina, 
la care 5,30 m a realizat al optu
lea clasat. Mai puțin valoroase au 
fost, însă, cele două aruncări — 
greutatea, atit la fete cit mai 
seamă Ia băieți.

In ceea ce-i privește pe atleții 
fruntași, sezonul concursurilor de 
sală 1975 este ca și încheiat. Ur
mează cîteva săptămîni bune de 
pregătire și apoi primele starturi 
în aer liber. Ii așteptăm cu ne
răbdare la primul randez-vous, cu 
convingerea că în acest an rezul
tatele lor vor fi la înălțimea pre
tențiilor justificate, de altfel, puse 
în fața atletismului nostru !

de
suficientă

concursuri.

o astfel de atletă, la 
carieră, nu se mai 
cu puțin. Este, indis- 
semn bun pentru tî-

cu

Romeo VILARA

• R.D.G. - România: 7-3,după ce la începutul reprizei a lll-a scorul era de 3-3!
Modernul patinoar artificial Ma- 

komanai, înălțat cu ocazia J.O. de 
iarnă din 1972, a găzduit, ieri, la 
Sapporo, primele partide din ca
drul grupei B a campionatului 
mondial de hochei, întrecere la 
care iau parte 8 reprezentative de 
țări, printre 
României.

Selecționata noastră nu a avut 
o sarcină prea ușoară în 
etapă de debut a competiției, în
tâlnind formația R. D. Germane, 
venită în acest sezon din grupa 
A și socotită, de toți specialiștii, 
drept principală candidată la pri
mul loc. în ciuda acestui fapt, me
ciul a fost în două din cele trei 
reprize foarte echilibrat, ținînd 
încordată atenția spectatorilor, 
care, mult timp, au crezut că vor 
fi martorii unei mari surprize. în 
cele din urmă, victoria a revenit 
hocheiștilor din echipa R.D.G. cu 
scorul de 7—3 (1—0, 2—3, 4—0). 
După o primă repriză în care re
prezentativa română s-a menținut 
în defensivă, reușind să stăvileas
că atacurile purtate în mare vi
teză de jucătorii formației R. D. 
Germane. în partea a doua a me
ciului, selecționata noastră a echi
librat raportul de forțe, ținînd în 
șah puternica sa adversară, prin 
trei goluri frumoase, realizate în 
ordine de : Costea, Varga și Gh.

care și

această

Huțanu. In ultima repriză, supe
rioritatea tehnică si pe plan fizic 
a hocheiștilor din R. D. G. și-a 
spus, însă, cuvîntul. Pentru învin
gători au marcat : Noak (2), Kraus, 
Staske, Bielas, OIbrich și Thomas.

In prima întîlnire a etapei s-au 
aflat față-n față reprezentativele 
R. F. Germania și Olandei. Con- 
firmînd pronosticurile, hocheiștii 
vest-germani au obținut o victorie 
clară i 9—2 <3—1, 2—0. 4—1). Go
lurile acestui meci au fost reali
zate de : Schloder (2), R. Philipp 
(2), Kdpf (2), Funk, Kiihnackl si 
Kiessling pentru R.F.G., Beer și 
Decloe pentru Olanda.

O oarecare surpriză s-a înregis
trat în partida Iugoslavia — El
veția, nu atit pentru faptul că vic
toria a revenit jucătorilor iugo
slavi, cit, mai ales, prin propor
ția acestui succes : 5—0 (0—0, 4—0, 
1—0), prin punctele înscrise de i 
Puterle (2), Petak, Goljanovici și 
Savici. în ultima confruntare a 
zilei : Japonia — Italia 7—1 (1—0 
5—1, 1—0)

Astăzi sînt programate doar două 
partide : Iugoslavia — România 
(ora 16 ; ora 9 la noi) și R. F. Ger
mania — Italia; duminică echipa 
noastră are zi liberă. Sînt progra
mate tot două jocuri : Olanda — 
Italia și R. D. Germană — Elveția.

ASTAZI, START IA CAMPIONATUL EUROPEAN
DT HOCHEI JUNIORI, GRUPA B

• Selecționata României joacă miine cu Norvegia
In pitoreasca stațiune Herisau 

din Elveția, vor începe azi parti
dele din cadrul grupei B a cam
pionatului european de juniori la 
hochei pe gheață. Cele 8 echipe 
participante au fost împărțite în 
două serii, selecționata României 
făcînd parte din seria a Il-a, 
alături de echipele Norvegiei, 
Franței și Bulgariei, pe care le 
va întîlni în această ordine. Pri
mul meci, cel cu Norvegia, are 
loc mîine, în cuplaj cu jocul 
Bulgaria — Franța. Azi, în prima 
etapă, au loc partidele : îugosla-

via —
Austria,

După cum se știe, 
sezonul t 
avut loc la București, 
noastră califieîndu-se, atunci,

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH
După un start prudent, oare

cum de tatonare, runda a 4-a a 
Turneului internațional de șah de 
la București a furnizat o reuni
une de mare luptă. La 6 din cele 
7 mese s-a jucat cu multă dirze- 
nie și inventivitate.

Nedemoralizat de eșecul suferit 
la Pribyl, campionul nostru, Aurel 
Urzică, a abordat energic partida 
eu cubanezul Barrerras, a declan
șat un atac vehement și a cîști
gat. Complicații greu de calculat 
(cu atit mai mult in criza de timp) 
s-au produs la întilnirea Honfi 
— Lutikov. A avut loc un specta
culos schimb de lovituri tactice, 
ultima însă, a dat-o marele maes
tru sovietic care și-a adjudecat 
punctul. Ciocâltea, cu negrele, a 
făcut lungi manevre pînă cînd a 
străpuns defensiva tenacelui ar
gentinian Garcia, iar Vaisman a 
jucat un excelent final de 4 tur
nuri contra ' ' A*
probabil, dc 
cehoslovac a 
ziție pe care o pierdea forțat în... 
două mutări și a cedat apoi, bine
înțeles fără joc. Un final greu, de 
piese... ușoare, s-a disputat între 
Minev și Ungureanu, soldat cu 
victoria șahistului bulgar. In di
mineața de ieri, Consacrată între
ruptelor, Honfi l-a învins pe Miti
telu, iar Knaak și-a valorificat cu 
o tehnică impecabilă, avantajul po
zițional deținut lă Barerras (am
bele, partide din runda a 3-a).

După jocul prestat pînă 'acum se 
cristalizează, oarecum plutonul

aspiranților la primele locuri : 
Lutikov, excelent tactician, Cio
câltea, aflat — se pare — într-o 
bună formă, Knaak, care dacă va 
cîștiga finalul superior din Între
rupta cu Mititelu îi ajunge pe cei 
doi, campionul nostru Urzică, apt 
de un bun rezultat cu condiția 
să-și administreze mai bine 
timpul. Nu sînt de neglijat șansele 
unor maeștri internaționali cu o 
vastă experiență cum ar fi Honfi 
sau Minev. Este, desigur, 
plă presupunere, pentru că 
mai sint zece runde..

★ 
jucat runda 
a programat

o sim- 
în față

a 5-a. 
cîteva

lui Pribyl. Afectat, 
insucces, maestrul 

întrerupt într-o po-

Aseară, s-a 
Reuniunea 

dispute interesante. Derby-ul li
derilor... coeficienților Elo, desfă
șurat între Lutikov și Knaak s-a 
terminat remiză. Același rezultat 
a fost înregistrat între foștii ri
vali din finala campionatului na
țional, Mititelu și Urzică, ca și 
între Adamski și Minev. In sin
gura partidă decisă a serii, Stan
ciu (cu negrele) a cîștigat la 
Partos. S-au întrerupt întîlnirile 
Pribyl — Garcia, Barerras — Vais- 
man și Ungureanu — Ilonfi. Cio- 
câltea a fost liber.

IN CLASAMENT conduce Lu
tikov cu 3»/s p (din 5 partide), ur
mat de Ciocâltea cu 3 p (4), Ur
zică, Stanciu și Minev cu cite 3 (5), 
Knaak și Honfi cu cîte 2*/2 (4) etc. 
Astăzi — runda a 6-a.

V. CH.

CONCURS DE VERIFICARE Șl SELECȚIE
A LOTULUI FEMININ DE GIMNASTICĂ

După multe luni de antrena
mente și pregătiri asidue, iată 
că se apropie și startul competi- 
țional al celor mai buni gimnaști 
ai țării. în vederea alcătuirii echi
pelor care vor evolua peste pu
țin timp la Campionatele inter
naționale ale României și Ia Cam
pionatele europene din Norvegia, 
astăzi este programat la sala de 
la „Complexul 23 August" un 
concurs de selecție și verificare

Ia care au fost invitate următoa
rele sportive i Alina Goreac, Anca 
Grigoraș, Paula loan. Aurelia 
Dobre, Nadia Comaneci, Geor- 
geta Gabor, Luminița Milea, Iu
lian» Marcu, Gabriela Trușcă, 
Marilena Neacșu, Mariana Con
stantin, Nicoleta Ion, Constanța 
Ciocănel, Matilda Bercu, Cristina 
Itu, Eva Paniti, Mioara Stanciu.

Se va concura numai cu exerci
ții liber alese.

Danemarca și Elveția _
ambele din prima serie.

ediția din 
trecut a competiției a 

', formația 
, ' ..1, în

finală, unde a întîlnit pe cîștigă- 
toarea celeilalte serii, reprezenta
tiva R.F. Germania, care a învins 
cu 10—3, ocupînd locul I. La ac
tuala ediție, antrenorii M. Fla- 
maropol și V. Crihan vor utiliza 
următorul lot : Fekete și Mari
nescu (portari), Nuțescu — Mol
dovan, Balogh — Ugron (fundași), 
Cazacu — Hălăucă — Ungureanu ; 
Olenici — Gyorgypall — Both ; 
Vișan — Procop — Nagy (ata- 
canți).

«Cupa primăverii" la hochei

STEAUA - AGRONOMIAIERI,
CLUJ-NAPOCA 4-2

Etapa a doua a „Cupei primăverii" 
la hochei, competiție găzduită de 
patinoarul „23 August" din Capitală, 
a debutat cu surprinzătoarea nepre- 
zentare a echipei S.C. Miercurea 
Ciuc, care a pierdut — astfel — me
ciul cu Tractorul Brașov cu scorul 
de 0—3.

Cea mai importantă întilnlre de 
ieri s-a desfășurat între Steaua și 
Agronomia Cluj-Napoca. La capătul 
unui joc dinamic, plăcut, cu iltm 
alert, bucureștenii au învins eu 4—2 
(2—2, 0—0, 2—0), prin punctele în
scrise de Herghelegiu, Kemenesi, 
Szabo și Popa. Pentru clujeni au 
marcat Gyorgi și Gyorgypall. Alte 
rezultate : Dinamo — Tîrnava Odor- 
hei 8—3 (3—2, 3—0, 2—1), Dunărea
Galați — Școlarul 20—3 (8—0, 8—0,
6—3).

întrecerile continuă azi șl mîine, 
de la orele 8.30 și 16.

La Complexul „23 August"1 
din Capitală

0 NOUĂ ȘI MODERNĂ 
SALĂ DE ANTRENAMENTE

Complexul sportiv „23 August" 
din Capitală s-a îmbogățit cu o 
modernă sală de antrenamente, 
situată nu departe de patinoarul 
artificial.

Realizată după un proiect în
tocmit de arhitectul Boris Stu- 
paru și inginerul Cristea Fascu, 
de la I.P.R.O.M.E.T., sala, desti
nată în special jocurilor, are o 
suprafață de 44x22 m și o înălți
me de 11 m, fiind dotată cu ves
tiare, . dușuri, saună, grup sani
tar, instalații de iluminat și aeri
sire. Construcția are o formă 
originală, permițînd eventuala ei 
extindere cu locuri pentru spec
tatori. De altfel, această sală a 
stat la baza unui proiect tip cu 
1 000 Tocuri, care va fi utilizat în 
mai multe orașe din țară, la Tg. 
Jiu punîndu-se deja temelia unei 
asemenea construcții.

i
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CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI SCRISOARE DIN POLONIA

Cornelia Mititelu, medalie de argint la fond
ULUDAG, 14 (prin telefon). — 

Ediția a Vil-a a campionatelor 
balcanice de schi a început în a- 
ceastă frumoasă stațiune montană 
a Turciei, situată la 2 000 m alti
tudine. Timpul a fost frumos în 
prima zi a întrecerilor, dar zăpada 
moale a îngreuiat vădit traseul 
ce aveau să-l parcurgă fondiștii.

Azi (n.r. : ieri) au avut loc pro
bele individuale de fond, care au 
fost dominate net de sportivii bul
gari, cîștigători ai tuturor celor 
trei curse. Lidia Garciova a cîști- 
gat întrecerea junioarelor, Ivan 
Lebanov pe cea a juniorilor, iar 
multiplul campion balcanic Peter 
Pankov pe cea a seniorilor. Schio-

ÎN „C. C. E.“ LA FLORETĂ FETE

0 SEMIFINALĂ DRAMATICĂ, EPUIZANTĂ:
STEAUA BUCUREȘTI - DYNAMO KAZAN (5-5)
Sîmbătă și duminică, întrecerile pentru Trofeul Martini

TORINO, 14. La Pallazzo dello 
Sport a început. în cursul dimi
neții, întrecerea pentru desem
narea cîștigătoarei actualei ediții 
„C.C.E." la floretă fete. Participă 
16 formații printre care și cam
pioana României, Steaua Bucu
rești.

în serP, echipa Steaua a în
registrat trei victorii lejere, la 
campioana Cubei, La Havanas, cu 
10—6, după aceea la prima echipă 
a Bulgariei, T-S.K.A. Sofia, cu 
14—2 si în fine la cea mai bună 
formație a Franței. Racing Paris, 
cu 11—5.

Calificată în sferturi de finală, 
formația campioană a României 
a evoluat în continuare în com
pania campioanei R. F. Germania, 
floretisteie din Koblenz. Din nou 
o victorie fără prea mari dificul
tăți, la un scor suficient de con
cludent : 9—4. Realizatoare : Su- 
zana Ardcleanu 4 v„ Ecaterina 
Stahl 3 v și Magdalena Bartoș 2 y.

Au urmat întrecerile din semi
finale în care Steaua a avut drept 
adversară echipa Dynamo Kazan, 
campioana Uniunii Sovietice. Față

în față, Suzana Ardeleanu, Ecate
rina Stahl, Magdalena Bartoș și 
Viorica Draga vizavi de Kneazeva, 
Nikonova, Pavlenko și Gliazova. 
La ora transmiterii telefonice sco
rul era egal : 5—5, după o evolu
ție foarte sinuoasă a ambelor e- 
chipe, cu momente de mare ner
vozitate prilejuite de un arbitraj 
neatent. De altfel, din asaltul al 
9-lea, directoratul de concurs, la 
cererea ambelor echipe, a proce
dat la schimbarea judecătorului 
de planșă, în persoana apreciatu
lui arbitru R. Malacarne.

în cealaltă semifinală, Torino — 
Ujpest 7—6.

Sîmbătă dimineața încep între
cerile individuale pentru Trofeul 
Martini, care se încheie duminică 
după-amiază.

rii români au avut o evoluție des
tul de modestă, doar Cornelia Mi
titelu izbutind să se impună In 
disputa junioarelor, unde a cucerit 
medalia de argint. Iată. însă, re
zultatele : JUNIOARE 5 KM : 1. 
Lidia Garciova (Bulgaria) 19:33 ; 
2. Cornelia Mititelu 19:49 ; ...4.
Vilma Tudor 20:42 ; ...8. Elena Ce- 
posu 21:56 ; JUNIORI 10 KM z 1. 
I. Lebanov (Bulgaria) 32:36 ; ...4. 
E. Cercel 34:50 ; ...7. Gh. Tamaș 
36:36 ; 8. M. Gărbacea 36:45 ; SE
NIORI 15 KM: 1. P. Pankov (Bul
garia) 48:53 ; ...5. Gh. Voicu 51:06 ; 
6. Gh. Mandruș 51:20 (fiind bol
nav, Gh. Gârniță nu a concurat).

Programul campionatelor balca
nice prevede ca sîmbătă să se dis
pute ștafetele Ia fond (3x10 km 
seniori, 3x10 km juniori, 3x5 km 
junioare) și proba de slalom spe
cial, iar duminică slalomul uriaș.

NOI VICTORII
ALE BOXERILOR ROMÂNI 

IN ITALIA
BOLOGNA, (prin telex). — A- 

flați în turneu în Italia, boxerii 
dinamoviști Calistrat Cuțov și 
Paul Dobrescu au participat la o 
nouă reuniune pugilistică, fn ora
șul Ferrara, întîlnind reprezen
tanți ai clubului A. B. Cremona. 
Cei doi sportivi români au obți
nut următoarele rezultate I C. 
Cuțov b.ab. 1 Compianî II, Iar 
P. Dobrescu b.p. Compiani I. 
(C. T.).

T.T.T. RIGA SPARTA PRAGA ÎN FINALA C.C.E. 
DE BASCHET FEMININ

EVALUAREA ȘANSELOR OLIMPICE

în Argentina dispută

„CUPA IĂRIIOR lATINf" 
!A HAAOSAl

BUENOS AIRES, (14 Agerpres). 
— în mai multe orașe din Ar
gentina se vor desfășura. între 
23 și 30 martie, meciurile comoe- 
tiției internaționale de handbal 
pentru tineret dotată cu „Cupa 
țărilor latine". Selecționata Ro
mâniei a fost repartizată să joace 
în grupa C, alături de echipele 
Canadei și Mexicului. Iată com
ponența celorlalte două grupe : 
Grupa A : Franța, Argentina. Bra
zilia ; grupa B : Spania, Italia și 
Maroc.

Conform pronosticurilor, echipa 
T.T.T. Riga s-a calificat pentru fi
nala Cupei campionilor europeni la 
baschet feminin, urmind să întll- 
nească în finala competiției for
mația Sparta Praga.

în meciul retur pentru semifi
nale. disputat la Milano, echipa 
T.T.T. Riga a învins cu 76—55 
(28—31) formația italiană Geas 
Sesto San Giovanni. După o pri
mă repriză echilibrată. în care

gazdele au dat o replică neașteptat 
de valoroasă, baschetbalistele so
vietice au preluat inițiativa, obți- 
nînd in final o victorie clară. Cea 
mai bună jucătoare de pe teren a 
fost pivotul Semenova (2,10 m), 
care a înscris un număr record 
de puncte : 54.

în primul joc, desfășurat la Ri
ga, echipa sovietică a terminat în
vingătoare cu scorul de 86—52.

ȘASE LUPTĂTORI ROMÂNI, 

LA „INTERNAȚIONALELE" 

CEHOSLOVACIEI
La Ostrava au loc, astăzi și mii • 

ne, campionatele internaționale de 
lupte greco-romane ale Cehoslova
ciei. Printre participanți se află 
și șase luptători români : Nicu 
Gingă (cat. 52 kg), Ion Dulică (cat. 
57 kg), Eugen Hupcă (cat. 68 kg), 
Gheorghe Ciobotaru (cat. 74 kg), 
Zaharia Felea (cat. 90 kg) și Ro
man Codreanu (cat. 4- 100 kg), în
soțiți de antrenorul Cornel Petres
cu.

?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

VICTORIILE SI INFRINGE- 
RILE LUI JAN KODES

Acesta este titlul filmu
lui pentru televiziune c vre 
a reprezentat Cehoslovacia 
la ultima ediție a festiva
lului internațional „Zilele 
filmului sportiv'* de la 
Oberhausen (R.F.G.). Auto
rii peliculei — scenaristul- 
reglzor Vladimir Pacla și 
operatorul Pavel Krizka — 
au reușit o creație remar
cabilă, prezentlnd pe par
cursul celor aproximativ 
1 000 m de film momentele 
cele mal semnificative din 
cariera celui mal mare te- 
nlsman pe care l-a avut 
snortui cehoslovac. Și. de
sigur, nu lipsesc secvențe 
din edițiile 1970 și 1971 ale 
turneului de la Roland 
Garros, cîștigat? de acest 
veritabil as al rachetei care 
este Jan Nodes.

RECORD EUROPEAN 
LA PESCUIT

_ din
Jos£ Maria Lopez

Un pescar sportiv 
Bilbao, ----- 
Tapia, a stabilit un record 
european. în cursul unei 
Întreceri de pescuit, care 
a avut loc In apele re

Totalizind 176,930 puncte la multiatlon, campioana sovietică, Tatiana 
Axerina a stabilit al patrulea record mondial in cadrul concursului de 
pi tinai viteză desfășurat pe patinoarul de altitudine „Medeo“ din Alma- 
Ata. în cele două zile de concurs, Tatiana Averina a corectat recordu

rile mondiale in probele de 500 m (41,70). 1 000 m (1:26,12) și 1 500 m 
(2:09,90). în cursa de 3 000 m, Averina a fost cronometrată cu timpul de 
4 53.22.

O ’’
giunii Teneriffe, el a prina 
un pește din specia thon 
in greutate de 350 kg. Pes
carul sportiv spaniol s-a 
luptat cu obosirea peștelui 
timp de aproape 4 ore, 
fiind ajutat de fratele său. 
Recordul mondial aparține 
unui pescar sportiv 
rican, care a prins 
thon în greutate de 
ximativ 450 kg.

ame- 
un 

apro-

CINE STA
MAI MULT LA MASA î

Un francez de 42 de ani, 
Jacques Szatkowski, tehnician 
de radioteleviziune din Neuf- 
chăteau, a bătut recordul 
mondial de durată în tenis da 
masă, jucînd timp da 49 da 
ore, 30 de csinute șl 7 sa- 
cunJe. El l-a detronat pe a- 
mericanul Jerry Geer, din Ca
lifornia, car» deținea racor
dul cu 49 h 12:10.

Jacques Szatkowski a deda* 
rat că pentru performanța sa 
s-a antrenat asiduu, parcur-

flînd zilnic mulți kilometri pe 
bicicletă. Potrivit unei reguli 
nescrise, el a avut dreptul - 
în cursul tentativei sale — să 
se odihnească timp 
nute la fiecare oră. 
numeroși parteneri, 
care pe copiii sal.

de 3 mi- 
El a avut 

printre

PESTE CAPUL COMENTA
TORULUI

Cu prilejul unei emisiuni 
televizate, atletul ameri
can Dwight Stones, re
cordmanul mondial al să
riturii in înălțime, a făcut 
nu numai declarații inte
resante, ci și dovada ime
diată a calităților sale. Co
mentatorul postului ame
rican de TV, Johnny Cdr- 
son, i-a spus : „Clnd vă 
vedem pe stadion, plutirea 
dvs. peste ștachetă pare 
atît de ușoară. Nu puteți 
să ne-o demonstrați șl 
aici, in studio ?a. Fără a 
sta mult pe gînduri, Sto
nes s-a ridicat din fotoliu

Dintre sportivii polonezi care 
vor concura la Montreal, frumoa
se șanse au atleții, purtători al 
mai multor medalii olimpice și 
deținători de titluri de campioni 
europeni. Irena Szewinska — me
daliată cu aur anul trecut la 
„europene" la 100 și 200 m — 
s-ar putea să ia startul, la Mont
real, și la 400 m, ca și la șta
feta 4X100 m, alături de Dlu- 
gocka, Jedrejek și Bakulin. Au 
obținut frumoase rezultate și Te
reza Sukniewicz, Grazyna Rab- 
sztyn, Tereza Nowak. Alte can
didaturi Ia medalii : în primul 
rînd R. Skowronek la decatlon, 
campion european la Roma, B. 
Malinowski, și el campion euro
pean în proba de 3 000 m obsta
cole, frații M. și L. Wodzynski, 
alergători la 110 mg, M. Joachi- 
mowski la triplusalt, W. Buciarski 
și T Slusarski la prăjină, Elzbie- 
ta Katolik la 800 m.

Posedăm, de asemenea, cîțiva 
excelenți cicliști, ca de exem
plu campionul mondial J. Ko
walski, fostul campion R. Szur- 
kowski, cîștigător al Cursei Pă
cii, St. Szozda, precum și pis- 
tarzii J. Kierzkowski (fost cam
pion mondial) și B. Kocot, meda
liat cu bronz la Miinchen în pro
ba de tandem. Pozițiile fotbaliș
tilor și voleibaliștilor polonezi 
sînt clare : primii își vor apăra, 
la Montreal, titlul de campioni 
olimpici, ceilalți vor participa 
aureolați cu nimbul de campioni 
mondiali. Actualmente, repre
zentativa poloneză de fotbal este 
angrenată în meciurile pentru 
C.E. Deyna, Lato, Tomaszewski. 
Gorgon și Lubanski (care, după 
două operații, a revenit pe teren 
și se antrenează intensiv) — vor 
căuta să-si dovedească valoarea.

O poziție înaltă în sportul mon
dial dețin și luptătorii polonezi. 
Frații J. si K. Lipien, A. Supron. 
.1. Michalik. A. Skrzydlewski și 
C. Kwiecinski sînt binecunoscuți 
în lumea iubitorilor de „clasice". 
Din ce în ce mai mult se afirmă, 
pe arena mondială, luptătorii la 
stilul liber, dintre care amintim 
pe P. Kurczewski, E. Zmudzie- 
jewski și T. Kudelskî. Revin cu 
bune rezultate pe arena mondia
lă si halterofilii. La „mondialele" 
de la Manila, Z. Kaczmarek și 
L. Skorupa au cucerit medaliile 
de argint. Au șanse bune de a 
urca pe podiumul olimpic Z, 
Smalcerz sau J. Wojnowski.

în schimb, în boxul polonez se 
observă un regres. La C.M. de la 
Havana, singura medalie, și aceea 
de bronz, a fost cucerită de Z. 
Kicka. Se mai pun speranțe în 
J. Gortat și W. Rutkowski, din 
„vechea gardă".

La scrimă, doar selecționata de 
floretă masculină se găsește într-o 
formă acceptabilă, iar la gim
nastică avem doar un sportiv de 
valoare internațională — A. 
Szajna. La caiac-canoe, cu Gr. 
Sledziewski și R. Oborski, ca și 
la tir. unde — alături de dublul 
medaliat cu aur la Olimpiadă, 
J. Zapedski — se afirmă și W.

Michal Joakimowski, recordman 
mondial indoor la triplu-salt

Gawlikowski, sperăm că vom ob
ține rezultate bune. La judo, me
daliatul cu arg‘nt la Miinchen, A. 
Zajkowski, poate să ocupe un loc 
pe podium. Alături de el se 
pot remarca A. Adamczyk și A. 
Reiter. La călărie, volei feminin, 
baschet feminin și masculin, ca
notaj nu avem prea mari șanse 
și nu vom figura pe primele 
locuri. în schimb, echipele de 
handbal pot să ocupe poziții bune 
în turneul olimpic.

(
ANDRZEJ KONECZNY 

redactor-șef al ziarului 
„SPORT" — Katowice

ANNEMARIE PROLL-MOSER 
CONDUCE DETAȘAT IN CUPA 

MONDIALĂ LA SCHI
NEW YORK, 14 (Agerpres). — 

Proba feminină de coborî re din ca
drul concursului internațional de 
schi de la Jackson Hole a fost cîș- 
tigată de campioana olimpică Ma- 
rie-Therdse Nadig (Elveția), cro
nometrată cu timpul de 1:43,44. 
Pîrtia de concurs a măsurat 2 803 m, 
cu o diferență de nivel de 867 m.

în urma acestor rezultate. în cla
samentul general individual al Cu
pei mondiale continuă să conducă 
autoritar Annemarie Proll-Mo- 
ser, cu 233 puncte, urmată de Han- 
ny Wenzel (Liechtenstein) — 168 
puncte și Roși Mittermaier (R. F. 
Germania) — 162 puncte. în cla
samentul general pe echipe, pri
mul loc este deținut de Austria — 
1 092 puncte, urmată de Elveția — 
657 puncte.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM c Cu prilejul unei fes

tivități, care a avut loc la Paris, a 
fost remis trofeul „Cocoșul de aur" 
recordmanului mondial în proba de 
8S0 yarzi, atletul american Erik 
Wohlhuier. Recordmana lumii la 
probele de 200 m și 400 m plat, sprin
tera poloneză Irena Szewinska, a 
primit „Cocoșul de bronz". Trofeul 
„Cocoșul de argint" îl va fi remis 
lui Filbert Bayi (Tanzania) • Cea 
de-a treia ediție a.. „Crosului Națiu
nilor" se va desfășura mîine la Ra
bat și va reuni la start peste 100 de

st a executat o săritură 
peste capul interlocutoru
lui său ! Specialiștii au 
apreciat că a fost o sări
tură de 7 picioare (adică 
2,13 m). După care, liniștit, 
recordmanul lumii a de
clarat că, la Montreal, 
vrea să ciștige titlul olim
pic, întrecindu-l pe al doi
lea clasat cu... 10 cm și că 
în acest scop va fi pro
babil obligat să sară 
2,35 m.

ȘCOALA DE TENIS

Din inițiativa Federației 
elvețiene de tenis, în pri
măvara aceasta va fi 
inaugurată o școală se
cundară care, pe lingă 
pregătirea liceală obișnui
tă. va preda elevilor si 
cunoștințe de tenis. Școala 
aceasta experimentală de 
tenis va funcționa po lingă 
liceul Juventus. Luind cu
noștință de această nou
tate, Federația elvețiană

de atletism și-a 
dorința de a susține 
o asemenea școală 
cată atletismului.

ASUL CURSELOIR
6 ZILE

Tehnicienii ciclismului 
național l-au 
olandezul 
cel mai 
genului in 
Pijnen, în w 
a participat în ultimul an la 
12 curse, dintre care a cîș- 
tîgat 4 (Londra, Dortmund, 
Bremen și Berlinul Occiden
tal) .

desemnat 
Rene Pijnen c 
buri specialist 
,.Cursa de 6 zile", 
vjrstă de 29 ani.

ARHITECT Șl ÎNOTĂTOR

atleți din 21 de țări ale lumii, prin
tre care R.D. Germană. Finlanda» 
S.U.A., Franța, Iran. Scoția, Belgia, 
R.F. Germania, Anglia, Tunisia și 
Maroc.

CĂLĂRIE o Prima probă de ob
stacole de la Dortmund a fost cîști- 
gată de sportivul vest-german Paul 
Schockemdhle („Talisman"), urmat 
de englezul Dereck Ricketts și el
vețianul Paul Weiner.

HOCHEI PE gheata • în conti
nuarea turneului pe care-1 întreprin
de în R.F. Germania, reprezentativa 
U.R.S.S. a jucat la Bremerhaven cu 
selecționata olimpică a țării-gazdă. 
Net superiori, hocheiștii sovietici au 
terminat învingători cu 14—0 (5—0^
3—0, 6—0).

HOCHEI PE IARBA • „Cupa Mon
dială" a continuat la Kuala Lum
pur : Australia — Anglia 3—1: Noua 
Zeelandâ — Spania 2—1: Olanda — 
Polonia 3—1; Argentina — Ghana 
6—0.

NATAȚIE q La Dresda, Kornelia 
Ender (R.D.G.) a stabilit un nou re
cord mondial pe 100 m liber : 56,38 
(v. r. îi aparținea cu 56,96).

ȘAH • în turneul feminin de la 
Belgrad, după opt runde, conduce în 
clasament Suzana Verdczy (Ungaria) 
cu 6 p, urmată de Lazarevici (Iugo
slavia) — 4’/2 P și o partidă între
ruptă, Vuianovicl (Iugoslavia) — 4 p 
(2), Kozlovskaia (U.R.S.S.) — 4 (1)
etc. o După șapte runde, în „Memo
rialul Capablanca", de la Cienfuegos 
(Cuba). conduc marii maeștri Ev- 
gheni Vasiukov, Iuri Balașov (ambii 
U.R.S.S.) si Ulf Andersson (Suedia) 
cu cîte 5*/? P. îi urmează Iuri Gu- 
siaev (U.R.S.S.) — 5 p, Silvino Gar
cia (Cuba) — 4’/2 p.

TENIS o Turnee WCT : la Wa
shington, optimi de finală : Alexan
der — Drysdale 2—6, 6—1, 6—4: Lutz
— Estep 6—2. 6—1; Cox — Gerken
6—3. 6—3; Dent — Lara 6—1, 6—4:. 
Dibbs — Hrebec 6—2. 6—3; la Miin
chen : Ashe — Pohmann 6—1. 6—3: 
Borg — Crealy 6—4. 6—2: Taroczy
— Zugarelli 6—2, 7—6: Mottram — 
Lloyd 5—7, 6—4, 7—6; la dublu: Ba- 
razzutti, Zugarelli — Franulovici, 
Pilici 6—3. 7—6

exprimat 
și ea 
dedi-

inter-

Intre 29 și 31 mai vor 
vea loc, la Budapesta, 
bări comemorative în onoa* 
rea celebrului sportiv ma
ghiar Alfred Hajos, care în
trunește rara calitate de a fi 
laureat olimpic în două do
menii foarte diferite: campion 
olimpic de înot în 1896 și 
campion olimpic la concursu
rile artistice (secția arhitectu
ră, pentru proiectul unei mari 
piscine) în 19241 Născut in 
1878, Alfred Hajos, care . a 
fost și publicist in domeniul 
sportului, a decedat în 1955.
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