
In vederea viitorului meci cu Olanda din C.E. de rugbij

IN ATENȚIA SELECȚIONERILOR
Campionatul european de 

rugby se află într-un proces de 
continuă afirmare. Mai ales 
partidele din grupa A — de e- 
lită (la care ia parte și echipa 
tării noastre) — suscită un in
teres din ce în ce mai mare. 
După țe rugbyștii francezi vor 
juca cu Spania, la Madrid (29 
februarie), va fi rîndul sporti
vilor noștri să reia întrecerea : 
28 martie, la Hilversum, cu e- 
chipa Olandei. Rugbyștii din 
„Țările de jos", promovați din 
grupa B anul trecut, nu au ob
ținut pînă acum rezultate deo
sebite. fiind, se pare, depășiți 
de valoarea partenerilor de în
trecere. Olandezii au înregis
trat două înfrîngeri categorice: 
6—71, cu Franța, la Lille, și 
0—24, cu Italia, acasă, la A- 
peldoorn. Un rezultat de egali
tate, cu Spania (4—4), tot pe 
teren propriu, vine să mai a- 
tenueze puțin impresia nu toc
mai favorabilă lăsată de olan
dezi în anul lor de debut în 
grupa A europeană.

Pentru a evita, însă, orice 
surpriză posibilă și a prezenta 
la Hilversum o echipă la nive
lul capacității maxime, antreno
rii români (V. Irimescu și P. 
Cosmănescu) au testat un prim

CEI 3000 DE SPORTIVI
DE LA ROVINE - CRAIOVA
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(Dinamo) șuteaza la poarta Progresului.
Foto : Ion MIHAlCĂ

în ciuda tinereții ei, asociația 
sportivă teritorială Rovine din 
Craiova (care a împlinit de 
curînd 7 ani de existență) se 
impune cu autoritate in rîndul 
celor similare din municipiul 
pe Jiu și din județul Dolj, 
impune prin proporții (3 000 
membri care activează în 20 
unități — consilii populare, 
treprinderi, instituții adminis
trative de stat etc.), dar și mai 
convingător prin eficiență.

Disciplina sportivă nr. 1 prac
ticată la „Rovine" este (și pro
mite să râmînă în continuare) 
atletismul. Competițiilor de ma
să, organizate cu o succesiune 
aproape “săplăminală, pe secții 
(predilecția — alergări pe teren 
variat) le-a urmat participarea 
la finalele pe țară ale „Crosului 
tineretului". Nu este lipsit de 
interes de amintit și alt fapt : 
de aici, prin intermediul com
petițiilor atletice de masă, s-a 
afirmat în sportul de perfor
manță cunoscuta semifondistă a 
lotului reprezentativ, Natalia 
Andrei. De altfel, printre sec
țiile „Rovinelor" nominalizate 
de către U.G.S.R. se află, la loc 
de frunte, atletismul.

Activitate sportivă de masă 
înseamnă, deopotrivă, și turism, 
excursii și drumeții. Practic, a- 
proape la fiecare sfirșit de săp-

IN ORAȘ LA CEASUL ÎNNOIRILOR SPORLIVE
FT"; imișoara, centru sportiv 
Ide tradiție, cu forță evi

dentă atît în activitatea 
de masă cit și în cea de per
formanță își întregește baza 
materială in concordanță cu 
sporirea numărului de tinere și 
tineri care se împrietenesc cu 
sportul și cu exigențele tot mai 
mari — și din acest punct 
de vedere —. ale performanței.

Cu cîteva zile în urmă am
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lamă. Primii pași pe gheată ai prichindeilor de 
nr. 28 sint îndrumați de profesori cu experiență.

Fota : Dan ȚĂRANU-Timișoara

Hariton (Spor- 
aripa Marian 
și alții.

că, exceptîn- 
(născut

lot de 35 de jucători. Printre 
ei cîteva elemente tinere cu 
mult talent și reale perspecti
ve : pilierul Ion Bucan (Poli 
Iași), înaintașii din linia a 
doua Radu Malancu („U“ Ti
mișoara) și Emil Drumea 
(Steaua), cei din linia a treia 
Vlad Vasile (Grivița Roșie) și 
Florică Murariu (Steaua), mij
locașul la grămadă Eduard So
clu (Steaua), treisferturile — 
centri Constantin Ciobanu (Poli 
Iași) șl Andrei 
tul studențesc). 
Alde» (Dinamo)

De remarcat 
du-1 pe Hariton (născut în 
1948), toți ceilalți fac parte din 
„noul val” (între 21 și 24 de 
ani). O noutate-surpriză pregă
tită pentru sezonul de primă
vară : pe postul de fundaș al 
naționalei (în locul lui Radu 
Durbac, neselecționat) va apa
re, probabil. Ion Constantin, 
impetuoasa aripă a echipei Di
namo. Nu au luat parte la pri
ma convocare a lotului din a- 
cest an Alexandru Pop și 
Gheorghe Nica, în timp ce Mi
hai Nicolescu și Constantin Fu- 
gigi nu au mai fost selecțio- 

tămînă numeroși reprezentanți 
ai acestei asociații sportive cra- 
iovene, asaltează punctele turis
tice din județ sau participă la 
excursii care vizează obiective 
ceva mai îndepărtate — 
centrala electrică de la 
de Fier, Valea 
Dunării ș.a.

Competițiile de masă 
racter local și 
„Cupei tineretului" au reliefat 
și pasiunea sportivilor de aici 
pentru tenisul de masă. Reali
tățile dovedesc că s-a declan
șat o adevărată concurență (în 
sensul bun al cuvîntului) cu a- 
tletismul — ca număr de par
ticipant și ca interes — ceea 
ce a determinat, și în acest caz, 
apariția unor valori cu. mult 
peste exigențele asociației, cu 
rezultate prestigioase pe plan 
republican. Este cazul lui Firă- 
nescu și Bobocică, acum la „U“ 
Craiova, Borca și Monica Păun, 
care activează în cadrul școlii 
sportive din localitate.

La A.S. Rovine sc practică, de 
asemenea, cu multă eficiență, 
fotbalul și popicele, șahul și 
tirul (singura asociație sportivă 
din Craiova pe lingă care fiin-
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vizitat trei dintre noile reali
zări 
ale

— din acest domeniu 
Timișoarei.

IARNA GREA, DAR 
NU LA GURA SOBEI...
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am-

Termometrele au coborît 
minus 10 grade și vîntul 
plifică asprimea gerului. Oame
nii merg zgribuliți pe străzi. La 
patinoarul artificial s-au oprit
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iN CAMPIONATUL DE POLO

DINAMO ȚINUTA IN ȘAH DE PROGRESUL!
Cea de-a doua rundă a cam

pionatului de polo grupa A a 
programat, ieri după amiază, la 
bazinul Floreasca, partide a- 
tractive.

DINAMO
6—4 (2—1,
Neașteptat de 
ceasta partidă în care Progre
sul a fost pe punctul să fur
nizeze prima surpriză a cam
pionatului. Profitînd de evolu
ția neconvingătoare a dina- 
moviștilor (care se găsesc de- 

• parte de forma lor obișnuită)
poloiștii de la Progresul și-au

— PROGRESUL
1—1, 1—1, 2—1). 

echilibrată a-

Sîmbătă și duminică, C. E. de sală

ATLET» ROMÂNI AU PLECAT LA MilNCHEN
Cei opt atleți români care 

vor participa sîmbătă și du
minică la cea de-a Vil-a ediție 
a Campionatelor europene de 
atletism în sală au plecat ieri 
dimineață la Miinchen.

Iată-i pe cei ce vor concura 
la „Olympia Halle", probele 
la care vor lua startul și cele 
mai bune performanțe obținute 
în actualul sezon de sală : Na- 

motoarele, pentru că 
gheața se face și sin
gură... Noul patinoar, 
vecin cu sala Olim
pia, este asaltat de 
copii. . „Bătrînul" an
trenor Bela Horosz 
este un veritabil Moș 
promoroacă în barbă și 
nie de prichindei pe 
Aproape 100 de ore 
tămînă cîteva mii de timișo
reni, intre 4 și... 70 de ani, pun 
stăpînire pe dreptunghiul de 
gheață și-și satisfac candida 
dorință de a luneca. Numai 
pentru public patinoarul este 
deschis 180—186 de ore pe lună. 
Dacă nu patinezi, gerul nu te 
lasă în pace. Așa că...

Ne oprim in cartierul „Cir- 
cumvalațiunii", la noul com
plex sportiv creat prin adapta
rea unor vechi clădiri. O sală 
de gimnastică ne întîmpină cu 
căldura plăcută a caloriferelor, 
cu coloritul viu al covoarelor 
și cu larma gimnaștilor care 
schimbă ștafeta. P.leacă un 
grup de „maeștri" și intră în 
focul antrenamentului un grup 
masiv de copii în vîrstă de 
6—8 ani. Exemplul Nadiei Co- — X---- -• - ..... .._ ecou ne_

Timișoarei

Gorilă, cu 
sumede- 

lîngă el. 
pe săp-

mâneci a avut un 
bănuit. Toți piticii 
vor să ajungă la... Olimpiadă. 
Și pentru asta vin
mare, vreo 400 pe zi, și mun
cesc cu sîrguința și seriozi
tatea oamenilor maturi. De 
dimensiunea 40x20 m, sala 
este dotată cu două seturi de 
aparate.

în număr
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disputat șansele cu o dîrzenie 
exemplară. Ei au condus cu 
1—0 și, fructificând trei din cele 
4 superiorități numerice, s-au 
menținut tot timpul în „plasa" 
dinamovișitilor. în final, la scorul 
de 4-5, dinamovistul Frățilă a 
apărat un penalty, iar Nastasiu, 
găsit liber pe contraatac, a făcut 
ca rezultatul să devină 6—4 ! 
Au marcat : Nastasiu 2, V. Rus 
2, Lazăr și Zamfirescu pentru 
Dinamo, Ioneșcu, Teodorescu, 
Manea și Munteanu, pentru 
Progresul. A condus I. Drăgan 
(Buc-reșt 

talia Andrei — 1 500 m (4:17,6), 
Doina Spînu — săritura în lun
gime (6,43 m), 
lescu — 60 m
Ghipu — 1 500 
Copu — 3000 
fan Lăzărescu 
lungime (7,87 m), Dumitru Ior- 
dache — lungime (7,85 m), 
Carol Corbu — triplusalt 
(16,45 m).

Claudiu Șușe- 
(6,4), Gheorghe 

m (3:43,3), Paul 
m (8:01,0), Ște- 
— săritura în

PROGRAM NON-STOP LA PATI
NOARUL ARTIFICIAL
ECOUL PERFORMANTELOR NADIEI 
COMANECI
COMPLEX DE RECUPERARE LA 
NIVELUL CELOR MAI ÎNALTE 
EXIGENJE

Lîngâ sala de gimnastică, o 
alta —■ ceva mai mare 
(50x20 m), cu perspectiva de a 
deveni și mai mare — desti
nată atleților. Pardosită cu 
„corltan", sala asigură condiții 
optime de pregătire elevilor 
antrenorilor Etnii Grozescu, Ion 
Popescu, Utte Lereter și ai 
colegilor lor. Există în rîvna 
cu care se lucrează ambiția 
mărturisită de a se reda Ti
mișoarei forța atletică din vre
mea lui Eugen Lupșa.

în sfîrșit, un ultim popas la 
complexul de refacere al 
U.M.T. Dotat cu bazin pentru 
hidromasaj, cu saună din lemn 
de pin, cu dușuri, camere de 
masaj etc., complexul consti
tuie un important pas . spre 
științifizarea pregătirii, spre 
crearea celor mai propice con
diții de mărire a volumului ți 
intensității procesului instruc- 
tiv-educativ. Luptătorii, boxerii 
și fotbaliștii de la U.M.T., in
vitații lor 
și asociații, 
plex, creat 
nicienj din

de la alte cluburi 
folosesc acest com- 
de ingineri și teh- 
localitate, alungind

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

Vineri 20 februarie 1976

C.N.U. — CRIȘUL ORADEA 
4—1 (1—1, 2—0, 1—9, 0—0). O 
victorie clară, care n-a stat nici 
un moment sub semnul între
bării. Au marcat : Frincu 4, 
respectiv, Fcjer. A condus N. 
Toth (Cluj-Napoca).

RAPID — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 10—6 (3—2, 0—1, 4—1, 
3—2). După ce au condus cu 
2—0 in primele minute, cam
pionii au fost vizibil surprinși 
de ardoarea cu care adversarii, 
poloiștii de la Voința, luptau 
pentru fiecare balon. Aceștia 
din urmă au echilibrat scorul 
la sfîrșitul reprizei a doua lă- 
sînd impresia că vor crea, în 
continuare, dificultăți 
reștenilor. Dar, odată cu în
ceputul celui de-al 
„sfert", poloiștii feroviari și-au 
regăsit aplombul, obținînd un 
avantaj net, decisiv. Au înscris: 
Slavei 3, Țăranu 3, C. Rusu 2, 
Oîac 2 pentru Rapid, Sziîaghl 
2, E. Pop, R. Rusu, CI. Rusa 
și Fulop pentru Voința. A con
dus A. Stănescu (Timișoara).

Programul de azi : Crișul — 
Rapid, C.N.U. — Progresul, Di
namo — Voința.

Horia ALEXANDRESCU

bucu-

treilea

ÎNTiLNIRE INTERNAȚIONALI 
AMICALĂ DE POPICE 

ROMÂNIA-
CEHOSLOVACIA

în cadrul pregătirilor pentru 
campionatele mondiale de po
pice din luna mai. loturile 
noastre reprezentative susțin 
mîine și duminică, la arena 
Record din Cluj-Napoca, me
ciuri de verificare cu puterni
cele selecționate feminine și 
masculine ale Cehoslovaciei.

Ana Petrescu (Gloria Bucu
rești) — campioana tării pe 
1975 — una dintre cele mai 
bune jucătoare ale lotului re
prezentativ.

tacDin formațiile oaspeților 
parte o serie de sportivi valo
roși, cum sînt Hana Konirova
— campioană mondială la Ep
pelheim — 1974, J. Antony, J. 
Cepak ș. a.

Cele două echipe românești 
vor fi alcătuite din următoa
rele loturi : Ana Petrescu, Flo- 
rica Neguțoiu, Margareta Căti- 
neanu (Gloria București). Elena 
Trandafir (Laromet București), 
Elena Goncear (Voința Bucu
rești). Mariana Constantin (Hi
dromecanica Brașov). Ana Al
bert (Voința Tg. Mureș) și Va- 
silica Pințea (Rapid București)
— antrenor Alexandru Andrei ; 
I. Tismănar, I. Băieș (Construc
torul Galați), Gh. Silvestru 
(Petrolul Teleajen Ploiești), P. 
Purge, C. Voicu (Voința Bucu
rești), Al. Cătineanu, Gh. Du
mitrescu (Gloria București), și 
M. Grigore (Olimpia București)
— antrenor Roger Cernii.



Notații după turneul masculin de volei

COORDONATORII DE JOC AU DECIS
SPADASINII INTRE „CUPA MONAL 

SI TURNEUL Dt IA IALIIN

-xwwwwww

Specialiștii care au urmărit 
cele două turnee desfășurate 
pînă acum în cadrul primei 
părți a campionatului masculin 
de volei sînt de acord că. față 
de evoluțiile din etapele de 
debut, divizionarele A au mar
cat o ușoară ascensiune de for
mă la turneul găzduit săptă- 
mîna trecută de Sala sporturi
lor din Brașov. în același timp, 
însă, există o identitate de pă
reri în legătură cu nivelul ge
neral scăzut al comportării e- 
chipelor. Iar această impresie 
defavorabilă lăsată de voleiba
liști este pusă fără ocolișuri pe 
seama nepăsării cu care a fost 
privită pregătirea pentru noul 
sezon. „Inconstanța în evoluție 
pe parcursul fiecărui meci — 
ne spunea antrenorul emerit 
Gh. Constantinescu, prezent în 
tribuna sălii brașovene zi de 
zi — nu poate fi decît rezul
tanta unei pregătiri superficia- 

Iar fostul international dr.
Medianii, membru al 
federal, care a și o- 
arbitru la ultimul tur- 
arăta nemulțumit de 
voleiului practicat de 

primului eșalon :

seamă în cele dintre formații 
apropiate ca valoare, determi
nant in obținerea victoriei a 
fost aportul acestora. Măiestria 
la care a ajuns Cornel Oros în 
dirijarea acțiunilor dinamovis-

CLASAMENT

patru etape ale turului — este 
programat tn sala Floreasca din 
Capitală între 26 șl 29 lebruarie.

1. Steaua 7 7 0 21: 1 14
2. Dinamo 7 7 0 21: 2 14
3. Explorări 7 5 2 16: 7 12
4. Rapid 7 4 3 13:11 11
5. , Poli" Timiș. 7 4 3 15:13 11
6. Viitorul Bc. 7 4 3 15:14 11
7. Tractorul 7 3 4 11:15 10
8. I.E.F.S. 7 3 4 9:15 10
9. C.S.U. Galați 7 2 5 9:16 9

10. Univ. Craiova 7 2 5 9:17 9
11. „U“ Cluj-Napoca 7 16 8:19 8
12. Delta Tulcea 7 0 7 4:21 7

Următorul turneu — ultimele

le".
Dumitru 
Biroului 
ficiat ca 
neu, se 
calitatea 
formațiile 
„Dacă judecăm cu exigența cu
venită turneul, nu putem decit 
să conchidem că nivelul a fost 
de Divizia B... îmbunătățit. 
Pregătirea fizică a echipelor 
este precară, iar în ceea ce 
privește aspectul tehnico-tactic 
se constată o serie de deficien
țe începi nd cu serviciul 
luarea și terminînd cu 
națiile tactice".

Subscriind la aceste 
țări de ordin general, 
rămîne decît să subliniem alte 
cîteva aspecte desprinse din 
turneul de la Brașov. în primul 
rind a fost dovedit încă o dată 
rolul deosebit al ridicătorilor- 
coordonatori de joc. în toate 
cele 24 de partide, dar mai cu

și prc- 
combi-

consta- 
nu ne

ÎS
De la Institutul Meteorologic (Servî-

etul prevederi de scurta durata) am
aflat, pentru iubitorii schiului ai
sporturilor de iarna, grosimea stnatu-
lui de zâpadâ în principalele zone
montane ale târli :
Semenic 123 cm
Cuntu 150 cm
Țarcu 34 cm
Paring 110 cm
Păltiniș (Sibiu) 33 cm
Fundata 52 cm
Vf. Omu 60 cm
Sinaia (Cota 1500) 72 cm
Posta va ru 105 cm
Predeal 50 cm
Lâcâuți 40 cm
Ceahlâu-Toaca 45 cm
Rarâu 79 cm
Vlâdeasa 19 cm
Băișoara 56 cm

te îi face pe campioni irezisti
bili (așa cum s-a întîmplat in 
meciul cu Explorări B. Mare) ; 
talentul lui Marian Stamate a 
dat aripi echipei sale, I.E.F.S. 
(care, prin prisma primului tur
neu, părea lipsită de șanse) ; 
activitatea neobosită a lui Va- 
sile Măcicășan a constituit ele
mentul hotărîtor în cîștigarea 
de către noua promovată. Trac
torul, a șapte din cele opt 
puncte posibile ; rapiditatea și 
varietatea acțiunilor la fileu 
create de Ilie Bugarschi expli

că intr-un fel jocurile bune ale 
Politehnicii Timișoara ; expe
riența îmbogățită a ridicători
lor Cristian Ion și Petre lo- 
nescu a determinat în jocul li
derei, Steaua, un evident spor 
calitativ. La alte echipe („U“ 
Cluj-Napoca. C.S.M. Delta Tul- 
cea. Universitatea Craiova etc.), 
absența ridicătorilor principali 
(ca urmare a accidentărilor), 
sau slabul randament al unora 
în turneu au dus la comportări 
sub valoarea generală a lotu
rilor. în ceea ce privește pe 
Explorări B. Mare și C.S.U. 
Galați (clasate anul trecut în
tre primele 4), acestea au avut 
comportări modeste nu atît din 
vina ridicătorilor, cît din cauza 
minusurilor în pregătirea tutu
ror jucătorilor.

Trebuie apreciată preocupa
rea citorva antrenori (C. Ben- 
geanu, Gh. Bodescu, A. Ferencz) 
pentru lansarea în competiție a 
unor tineri de perspectivă.

în ceea ce privește arbitra
jul, cei desemnați s-au achi
tat bine de misiune, dar a sur
prins în mod neplăcut modul 
defectuos în care s-a făcut pro
gramarea lor. unii figurînd la 
toate meciurile susținute de a- 
ceeași echipă, ceea ce a creat 
suspiciuni și nemulțumiri. A- 
cest viciu aparținînd federa
ției. nu justifica însă reacțiile, 
determinate de idei preconce
pute. ale unor jucători și chiar 
antrenori...

Aurelian BREBEANU

La reîntoarcerea de la Pa
ris, unde spadasinii români 
au participat la „Cupa Monal", 
o declarație a antrenorului lo
tului reprezentativ, Constantin 
Stelian : „323 de coneurenți din 
19 țări. Cu cîteva excepții (sue
dezul “ 
toată 
spadei. Deși n-au ajuns pînă în 
finală — dominată de scrimerii 
vest-germani și ciștigată de 
Behr, după un baraj cu cam
pionul mondial Pusch — spada
sinii români și-au confirmat 
ascensiunea, trei dintre ei, Ni
colae Iorgu, Anton Pongraț și 
Ion Popa, trecînd de grupele 
eliminatorii și ajungînd în eli
minările directe (printre primii 
32 de trăgători). Iorgu s-a cla
sat în final pe locul 8 (cu vic
torii la englezul Bewers, elve
țianul Eveques, francezul Jean, 
pierzi nd cu 8—10 la vest-ger- 
manul Jana, cîștigătorul ediției 
de anul trecut și suedezul Ja
cobson, din echipa campioană 
mondială). Pongraț a terminat 
pe locul 12 (victorii la italianul 
Granieri, vest-germanul Beckman 
și francezul Clevier, fiind în
trecut cu 8—10 de elvețianul 
Giger și vest-germanul Pusch). 
De menționat că primii doi cla
sați la turneul „Spreafico", 
Mukh și Fischer (R.F.G.), nu au 
intrat printre primii 16 la 
„Monal" și nici un finalist de 
la Milano n-a ajuns în faza 
similară la Paris. La un inter
val de două săptămîni ! Urmă
torul nostru obiectiv : concursul

Rolf Edling, de pildă), 
elita internațională a

so

Spadasinul Nicolae Iorgu 
avut o evolufie promițătoare

„Cupa Monal"

a
la

de la Tallin, unde va trebui să 
selecționăm încă doi titulari din 
echipa : Zidaru, Szabo, Duțu, 
Bărăgan și Angelescu".

LOCURI ONORANTE PENTRU
SCRIMERII ROMÂNI

Întreceri pentru practicant» sporturilor de iarna
Sfîrșitul acestei săptămîni 

se anunță foarte bogat în com
petiții pentru practicantei spor
turilor de iarnă. La întreceri 
vor fi prezenți toți specialiș
tii genului, inclusiv cei ce au 
participat la J. O. de iarnă 
de la Innsbruck.

La Poiana Brașov va avea 
loc, sîmbătă și duminică, cam
pionatul național de biatlon. 
în prima zi se va disputa 
cursa individuală pe 20 km, iar 
a doua zi proba de ștafetă 
4x7,5 km. Printre protagoniști

se vor număra, cu siguranță, 
Gh. Gîrniță, Gh. Voicu, V. 
Fontana, N. Cristoloveanu ș.a.

Tot pe pîrtiile din cunoscuta 
stațiune cei mai buni schiori 
alpini se vor întrece în com
petiția dotată cu " 
iana". Alături 
români vor concura 
din Ungaria.

Pe pîrtia nouă din 
avea loc, sîmbătă și 
campionatul național 
pentru seniori. Tot 
zile, cei mal buni

„Cupa Po- 
de sportivii 

și schiori

Sinaia va 
duminică, 
de sanie 
în aceste 

boberi ai

țării își vor disputa „Cupa Fe
derației", moment important 
înaintea întrecerilor interna
ționale de sâptămina viitoare.

Pe trambulina din Odorheiu 
Secuiesc cei mai buni săritori 
juniori din țară își vor disputa 
duminică titlul de campion 
național. Iar în Bucegi, în a- 
prbpierea cabanei Vîrfu cu 
Dor, juniorii alpini se vor în
trece în curse de slalom special 
și uriaș, dotate cu „Cupa ju
niorilor".

După „Cupa Poiana" la schi-fond
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în tradiționalul clasament 
alcătuit anual de ziarul polo
nez de specialitate „Przeglad 
Sporlowy", pentru primele 10 
locuri în scrima mondială, fi
nind cont de rezultatele marilor 
competiții, în „World Ranking 
1975“ figurează pe locuri ono
rante și reprezentanți ai Româ
niei. Astfel, in probele indivi
duale, la floretă feminin pri
mul loc este deținut de cam
pioana mondială Ecaterina 
Stahl, înaintea sportivelor Olga 
Kneazeva și Valentina Sidoro
va (U.R.S.S.), Ildiko Bobis și 
Ildiko Schwarzenberger (Unga
ria). La floretă masculin, unde 
primul loc este deținut de cam
pionul mondial Christian Noel 
(Franța). Fetru Kukî se află 
pe locul 9. în -proba de spadă, 
unde sovieticul Boris Lukomski, 
campion mondial, e primul, Ion 
Popa împarte cu elvețianul 
Christian Kauter locurile 8—9. 
în probele pe echipe, reprezen
tativa României de floretă fe
mei este clasată pe locul 3, ca 
și cea de sabie, formația flo- 
retiștilor aflîndu-se pe locul 6, 
iar cea de spadă pe locurile 
7—8, alături de Austria.

Rubrică realizată de
Paul SLĂVESCU

STEREOTIPIE LA ANTRENAMENTE, COMPORTĂRI MODESTE IN CONCORSURI
nsbruck, la startul competiției 
s-a aliniat tot ce are mai bun 
schiul nostru de fond, atît la 
fete cît_ și la băieți. Am urmă
rit apoF confruntarea cu schi
orii polonezi (cei maghiari au 
avut o comportare modestă, iar 
cei bulgari n-au mai venit) 
care confirmă de-a lungul ulti
milor ani o ascensiune reală 
pe plan internațional.

în proba 
km, doar 2 
Duca) din 
ai loturilor 
în primii 
locuri mai 
mentul final al celor 45 de 
competitori. între ei s-au in
tercalat multi dintre reprezen
tanții cluburilor. Putem astfel 
constata că valorile — atît ale 
selecționaților cît și ale restu
lui de schiori — sînt relativ 
egale : din rindul tuturor nu 
se poate detașa o personalitate 
distinctă, de autentică valoare, 
în aceste Condiții, sarcina an
trenorilor de loturi este mult 
îngreunată, criteriile selecției 
aflindu-se la discreția momen
tului și inspirației și nu bazîn- 
du-se pe valori individuale și 
pe o bună formă sportivă. A- 
ceastă uniformitate valorică a 
schiorilor noștri fondiști poate 
fi pusă pe seama modului —

întrecerile „Cupei Poiana" 
au însemnat un bun prilej de a 
face cîteva considerații asupra 
probelor de fond din schiul 
nostru. Ne-au interesat în pri
mul rînd rezultatele compara
tive ale sportivilor selecționați 
în loturile naționale cu ale ce
lorlalți schiori, grupați sub 
culorile a 7 cluburi. Cu excep
ția biatloniștilor plecați la In-

• EDIȚIA A rv-a a 
cursului de handbal feminin, 
„Trofeul Trivale* a reunit în 
Sala sporturilor din Pitești 
șase echipe, dintre care cinci 
divizionare. Pe primele locuri 
s-au clasat : 1. Știința Con
stanța, 2. Hidrotehnica Con
stanța, 3. Argeșeana Pitești. 
Formația Textilistul Pitești a 
primit cupa fair-play, iar E- 
rica Petreș (Sparta Mediaș) a 
fost răsplătită cu o cupă pen
tru cea mai disciplinată ju
cătoare. • TREI ALP1NIȘTI 
de la Voința Sibiu — Ion Gri- 
gore, Adolf Melzer și Egin 
Scheiner — au efectuat între 
2 ianuarie și 3 februarie o te
merară tură de 400 km pe 
creasta Carpaților meridionali. 
Performanța lor este echiva
lentă cu baremul necesar a- 
cordării titlului de maestru al 
sportului la alpinism • LA 
ȘCOALA SPORTIVA DIN BU- 
ZAU s-a amenajat pe terenul 
de handbal o instalație de 
nocturnă. ® LA ARAD, 9 e- 
chipe de popice au participat 
Ia un frumos concurs dotat 
cu „Cupa 16 Februarie", în 
care primul loc a revenit for
mației Constructorul. La in
dividual a cîștigat loan Roș
ea (Fuiorul) cu 427 p d. • 
TRIBUNELE stadionului Mu
nicipal din Tîrgoviște vor fi 
mărite în primăvară cu încă 
8 000 de locuri. • SALA 
I.M.F. din Tg. Mureș a găz
duit, în organizarea comite
tului U.T.C. din unitățile sa
nitare, un reușit turneu 2_ 
minifotbal la care s-au între
cut șase echipe. * ”___\
pentru locurile 1—2, s-au tn- 
tîlnit formațiile Sănătatea și 
Medicina n, partida închein- 
du-se cu scorul de 3—2 •
ÎN COMUNA DRAGOMIREȘTI 
VALE (jud. Ilfov) s-a inau
gurat duminică sala de sport 
a liceului. Noua amenajare 
sportivă va putea găzdui șl 
jocuri de handbal, baschet și

de

In finală,

volei. CONDUCEREA
GRUPULUI ȘCOLAR AUTO 
GALAȚI a organizat un reu
șit concurs la șah și tenis 
de masă, la care au participat 
200 de sportivi din opt școli. 
Foarte ' '
Valeriu 
marină) 
(Liceul 
tori la ,__ , __ _____
nis de masă. • LA ASOCIA
ȚIA
BRAD 
ția de 
club
Gurabarza. • 
CUL ------
GHIN", în organizarea A. S. 
Voința Reghin, s-a desfășurat 
o amplă competiție la schi și 
tenis de masă. Printre cîști- 
gători la schi s-au numărat 
I. Tudoran (Lie. industrial) și 
Nicoleta Stanciu (Liceul nr. 
2) — la fond, Dezideriu To- 
kes (Voința) la coborîre șl 
Ladislau Gidro (Sănătatea) — 
la slalom. © ZESTREA 
SPORTIVA a orașului minier 
Motru se va îmbogăți simți
tor. Anul acesta, se vor ter
mina lucrările la bazele spor
tive școlare și va continua 
construcția complexului spor
tiv orășenesc, care va avea 
tribune cu o capacitate de 
19 000 locuri, terenuri de fot
bal, handbal, baschet și vo
lei, artxnă de popice și bazin 
de înot. • ‘ “
GIURGIU a 
șit concurs 
la care au 
din județul
a cîștigat Cetatea Giurgiu (Â. 
Corbu și V. Toma), iar la in
dividual I. Grigore (Mecanică 
fină București).

bine s-au comportat 
Costache (Liceul de 
și Grlgore Stanclu 

de căi ferate) cîștigă- 
șah, și respectiv, te-

SPORTIVA AURUL 
a fost reactivlzată sec- 
șah și s-a amenajat un 
la complexul sportiv 

2 SUB GENERI- 
CUPA ORAȘULUI BE-

A. S. CETATEA 
organizat un reu- 
de tenis de masă, 
participat sportivi 
Ilfov: Pe echipe

CORESPONDENȚI : L Fe- 
țeanu, I. Ionescu, D. Soare, 
R. Hărduț, M. Avana, I. 
Păuș, D. Moraru-Sllvna, T. 
Siriopol. A. Jurcă, L. Maior, 
G. JugAnaru și Tr. BarbălatA.

masculină de 15 
(P. Ciobanu și Gh. 
cei 8 componenți 

române s-au clasat 
6, restul ocupînd 
modeste în clasa-

de asemenea uniform — de 
pregătire. Stereotipia antrena
mentelor. indiferent de cluburi 
și de antrenori, duce la apari
ția și perpetuarea unor defici
ente comune tuturor schiorilor. 
Intre acestea — vădite si cu o 
săptămînă în urmă, la „Cupa 
Caraimanul" rezervată juniori
lor — se numără nefolosirea 
întregii forțe a brațelor, insu
ficiența rezistentei în regim de 
efort și chiar tehnicile defici
tare ale lunecării. Efectele po
zitive ale lucrului pe uscat, 
din vară, nu se văd în condiții 
de concurs, fie pentru că aceas
tă perioadă de antrenament se 
desfășoară sub cota minimă de 
efort și de seriozitate, fie pen
tru că ea nu se efectuează de Ioc.

Antrenorii cluburilor noastre 
trebuie nu numai să reflecteze 
asupra acestor lucruri, ci să-și 
restructureze însuși modul de 
a lucra cu elevii lor. Mergînd 
chiar pînă la „amănunte" ca 
atitudinea față de o sursă ofi
cială : prea mulți dintre ei pre
feră locul de start, de pildă, 
în loc să se afle undeva pe 
traseu și să-și ajute sportivii 
cu sfaturi, cu încurajări, chiar 
prin simpla prezență. Normal, 
în limitele permise de regu
lament.

Radu TIMOFTE

Cei 3000 de sportivi de la Rovine-Craiova...
(Urmare din pag. I)

țează o astfel de secție), voleiul 
și tenisul de cîmp, modelismul.

Un consiliu de conducere en
tuziast (președinte, prof. Victor 
Chietraru, activist sportiv cu o 
îndelungată și apreciată activi
tate pe plan local și județean) 
urmărește, printr-o îndrumare 
permanentă, felul cum secțiile 
își întocmesc și, mai ales, cum 
își realizează planurile de acti
vitate. în aceeași măsură se fac 
simțite preocupările pentru asi
gurarea condițiilor de practicare 
a tuturor disciplinelor sportive 
amintite, fie folosindu-se baze
le sportive proprii (terenurile 
de volei și tenis, arena de po
pice, clubul de șah), fie apelîn- 
du-se la alte construcții sporti
ve (stadionul din „Luncă" pen
tru fotbal, clubul „1 Mai" în ca
zul tenisului de masă, parcul

Poporului, aproape permanent 
la dispoziția atleților etc.).

Și încă o realitate din viața 
acestei asociații sportive frun
tașe : acțiunea de introducere 
a gimnasticii la locul de mun
că. Un experiment inițiat la In
stitutul de proiectări județean, 
care a dat bune rezultate, se 
află acum pe cale de extindere, 
prin introducerea acestei activi
tăți și la întreprinderea de re
parații utilaj comercial și între
prinderea de îmbunătățiri fun
ciare.

Munca entuziastă a consiliu
lui asociației sportive, colabora
rea directă și rodnică cu toți 
factorii cu atribuții în domeniul 
activității sportive de masă — 
nemijlocit cu Consiliul munici
pal Craiova pantru educație fi
zică și sport și Consiliul mu
nicipal al sindicatelor — iată 
temeiuri care anticipează suce- 
eese și in continuare™

"SSffil

UN ORAȘ LA
(Urmare din pag 1)

CEAS
oboseala cu mijloace științi
fice.

Realizările la care ne-am re
ferit sînt urmarea directă a 
sprijinului acordat de Comi
tetul județean de partid, care 
_  în permanență — se îngri
jește să asigure tineretului 
condiții optime pentru o ar
monioasă dezvoltare, iar per
formerilor mijloace eficiente de 
a-și fructifica talentul. Contri
buția C.N.E.F.S. și a unor fe
derații se află, de asemenea, 
la temelia acestor noi și deo
sebit de utile obiective spor
tive. N-am uitat, și n-o vom 
socoti ca o adăugire de cir
cumstanță, hărnicia gospodari
lor sportivi timișoreni.

PENTRU BAZE SPORTIVE 
NOI — INIȚIATIVE EFICIENTE
Primite cu entuziasm, noile 

baze sportive au intrat imediat 
în exploatane. Grație unor ini
țiative, ele vor cunoaște un 
grad de folosință ridicat. Ast
fel, grădinița nr. 28 este prima 
din țară care-și desfășoară o- 
rele de educație fizică la pa
tinoar. Zilnic, 80 de copii e- 
fectuează cîte o oră de pre
gătire pe patinoar sub îndru-

marea u 
Tot aici 
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NOI SURPRIZE IN CAMPIONATELE D
în campionatul do tenis „in

door", la băieți s-au înregistrat 
rezultate foarte strînse si chiar 
surprize. J. Bîrcu (Dinamo 
Buc.) l-a învins pe I. Kerekeș 
(Dinamo Brașov) 6—7, 6—3,
7—5 ; Laurențiu Țiței (Steaua 
Buc.) — Octavian Vîlcioiu (Di
namo Brașov) 6—1, 6—2 ; A. 
Viziru (CUPROM Baia Mare)
— Gheorghe Copăceanu (Elec
trica Timișoara) 6—2, 6—1.

S-au disputat și primele me
ciuri de dublu din acest cam
pionat. Spicuim cîteva rezulta
te, băieți : FI. Manea, Cr. 
Fețeanu — T. Frunză, V. Begu 
6—3, 6—4 ; J. Bîrcu. D. Oprea
— I. Casapu, I. Milian 6—2, 
6—2 ; D. Mocanu, D. Nemeș —

N. C
6-4,
— Gh.
6—1, 6 
mitr
pescu 
M. Soc
E. Cot 
6-4 ; 
Ier. 
tina 
6—0 ;
Socaciu 
6—1.

Astă 
la ora 
la sim 
dublu.
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altuia,

a pune gimnastica pe mu
zică ; ele au ajuns să facă 
din gimnastică muzică. Ele 
fac muzică și dans într-o 
sală afectată — probabil, din 
întimplare —. sportului cu 
arbitrii, notele și clasamen
tele lui. Ele transfigurează 
„exercițiile fizice", salturi
le. „roata", fandarea. „lu
crul Ia paralele", „mersul pe 
bîrnă", în tangou. în rum
bă. în doină. în odă. în imn 
patetic, în dansuri de carac
ter sau ale focului. Fiecare 
mișcare a lor cere nota u- 
nui arbitru dar mai impor
tantă este nota muzicală 
care însoțește gestul sportiv.

GABEL Șl SPERANȚELE SALE
Interviu cu tEnărul jucător reșițean,

promovat anul trecut in prima divizie
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Fetele acestea fac 
gimnastică pe cla
viatura unui pian.
„Solul" lor nu e 
altceva decît un 
dans direct pe cla
pe ; „solul" lor îți 
impune să te 
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intr-un zbor de la 
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Mozart 
rele șlagăr. Totul e în 
sensul visat de poetul care 
striga : „muzica înainte de 
orice !“... Fenomenul mi se 
pare că se plasează în afara 
vieții „normale" sportive — 
după cum pentru prima oa
ră într-o cronică sportivă 
sînt „silit" să elogiez 
pianist ! Am „cîntat" 
tari, interi rătăcitori, 
coboli, schiori — dar 
odată n-am fost în situația 
de a sublinia rolul pianis
tului într-o echipă sportivă. 
Fetele acestea ne-au adus 
și aici... Pianistul lor — pe 
care „camerele" nu ni l-au 
arătat niciodată în prim- 
plan — mi s-a părut un om 
de bază al echipei, iată am 
ajuns și la asemenea for
mulări sobre în „Sportul".

Mai departe — ca să nu 
se creadă că mă întrec cu 
gluma sau cu „trădarea* ba
lonului rotund — îmi revin 
din îneîntarea-mi pasageră, 
ca să constat la „rece" că 
aici pe pămînt, „Progresul" 
nostru i-a dansat foarte 
nostim pe cei de la Argeș... 
Cîțiva generoși amici rapi- 
diști care iau foarte în se
rios antrenamentele m-au 
oprit, luni, in lift, să mă 
felicite. Le-am răspuns — 
cu falsă modestie — „mul
țumesc" I

JOCURI AMICALEnici-

Fotbaliștii echipei A.S. Armata Tg. Mureș la unul din antre
namentele in care mingea n-a apărut. Pentru simplul motiv că in 
acea zi, la Cluj-Napoca, elevii lui Tiberiu Bone aveau de trecut 
testul fizic de rezistentă, sau „proba celor 12 minute" cum i se 
mai spune. In prim-planul imaginii de față, ii recunoaștem, prin
tre alții, pe Ispir, Onuțan, Both II, Haj nai si Gligore.

Foto : L LESPUC — Cluj-Napoca

• ELECTROPUTERE CRA
IOVA — F. C. ARGEȘ 4—2 
(2—2). Desfășurat pe stadionul 
Tineretului, meciul a fost ur
mărit de peste 4 000 de spec
tatori, care au avut satisfacția 
să asiste la o partidă antrenan
tă. Golurile au fost mar
cate de Cîrțu (3) și Tacoi pen
tru gazde, respectiv D. Popescu 
și Jercan. F. C. ARGEȘ a u- 
tilizat formația : Ariciu — Moi- 
sescu, Dumitrescu, Olteanu, 
Blubulescu — Simion, Iovănes- 
c8, Roșu — Radu III, D. Po
pescu, Jercan, Au mai jucat :

— Mihai Gabel, în ultimul 
timp am auzit vorbindu-se 
mult și frumos despre un 
reprezentant ai „noului val“. 
E originar din Sibiu, în ’76 
va împlini 23 de ani și în 
prezent joacă ' ~
șița. Ce crezi

— Fii n-d vorba 
rește, va fi mai 
caracterizare exactă. Dacă spe
cialiștii spun că am calități, 
normal, mă bucur. Pentru ca 
aceste calități să se împlineas
că, însă, superior, mie îmi re
vine sarcina să mă gîndesc la... 
deficientele relevate în jocul de 
pînă acum. Ceea ce mă obligă 
să afirm că nu sînt mulțumit 
de jocul cu capul și de execu
țiile cu piciorul sting.

— Jocurile de campionat 
au demonstrat că ai șut pu
ternic. Dar 
toamnă vine 
n-ai marcat 
luri in cele 
jucat sub 
resițene.

— Sărăcia asta de goluri nu 
este străină de carențele ară
tate. Cred însă că a trecut pe
rioada de rodaj și, în retur, în 
rîndurile marcatorilor numele 
meu va apare tot mai des. Si
gur că toate acestea sînt spe
ranțe, dar dincolo de subiecti
vismul meu există și condiții 
obiective pentru un retur supe
rior. In primul rînd, este prima 
pregătire de iarnă pe care o 
fac cu o divizionară A, pînă

la F.C.M. Rc- 
despre el ?...
de mine, fi- 

greu să fac o

tot sezonul de 
și spune că 
decît două go- 
16 etape cit ai 
culorile echipei

acum etapele de acumulări pre- 
competiționale parcurgîndu-le 
la Sibiu și Ploiești. Și, orice 
s-ar spune, pregătirile cu un Iot 
din A reprezintă cu totul altce
va, mai ales că antrenorul Ion 
Reinhardt, este recunoscut pen
tru exigența sa. Apoi, să nu 
uităm, în retur voi juca alături 
de Beldeanu, ceea ce îmi con
feră o mare încredere în ten-» 
tativa mea de a răsplăti echipa 
reșițeană și publicul său pentru 
sprijinul dat să debutez în pri
ma divizie și să urc treptele 
consacrării.

— La modul general, pu
tem spune multe ! Con
cret ?...

— Concret, doresc să ajut și 
eu la ascensiunea echipei, în 
special prin goluri marcate în 
deplasare. Prin ’54, la Reșița, a 
fost adusă „Cupa României". 
Știm aceasta toți jucătorii, iar 
eu îmi doresc să joc în vară 
în finala „Cupei". Dincolo de 
ambițiile de club, n-am uitat că 
in toamnă am jucat în lotul de 
21 de ani, la Tîrgoviște, la acel 
0—0 cu echipa similară a Unga
riei, iar jocul acela nu m-a 
mulțumit. Mai ales că, pînă a- 
cum, cine s-a remarcat la tine
ret, a făcut imediat pasul în 
lotul național A. E cel mai pu
ternic stimulent ! Iar eu voi 
„forța" rechemarea în lotul de 
tineret, acolo unde și-au făcut 
„stagiul" Dudu Georgescu, Bb- 
loni, Romilă II și alții...

Mircea M. IONESCU

BELPHEGOR
I

IRILOR SPORTIVE I STEUAN 
clubului!
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OPIAT

lor oraș. Timișoara nu este 
numai orașul grădinilor și al 
florilor, ci și al sportului. Tre- 
cînd de mult peste numărul 
de 200 000 de locuitori, el se 
gîndește, în perspectivă, la co
relarea expansiunii urbanistice 
cu nevoile sportive. Tradiția în 
natație. existența unei divizio
nare de polo șl a unor for
mații de juniori, a unui puter
nic centru — în devenire — 
de înot le-au sugerat necesi
tatea construirii unui bazin o- 
limpic de 50 m. Succesul pri
mului complex de recuperare 
Ii îndeamnă la realizarea altor 
două, dintre care imul să fie 
pus la dispoziția publicului. In 
fine, alte și alte proiecte se 
află pe masa de lucru a gos
podarilor Timișoarei.

Nu dintr-o simplă impresie, 
ci din convingerea creată de 
fapte, avem siguranța că edilii 
se vor ține de cuvînt și în 
materie de sport. Mîndri de 
rezultatele unora dintre per
formerii localnici, timișorenii 
vor ca urbea lor să concureze 
cu cele mai puternice centre 
ale țării, să dea cît mai mulți 
sportivi olimpici.
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Actualități
• AZI, PE STADIONUL VOINȚA : 

ROMANIA — TURCIA (JUNIORI). Se
lecționata de juniori a țârii noastre 
susține astăzi, de la ora 15, pe stadio
nul Voința o partidă amicală cu echi
pa similară a Turciei. Meciul revanșă 
este programat duminică dimineață, 
la Oltenița.
• „MEMORIALUL DR. 

CHERCIU**. In organizarea
Progresul București, mîine și duminică 
se dispută jocurile din cadrul „Memo
rialului dr. Stei ian Cherciu**, competi
ție la care au fost Invitate să partici
pe echipele Steaua, Metalul, Autobu
zul și Progresul. Mîine sînt programa
te meciurile Steaua — Metalul (ora 
13,30) și Progresul — Autobuzul 
(15,30). Duminică, cu începere de la 
ora 9,30, se vor îrrtîlni învinsele între 
ele, îot în continuare se va disputa 
finala. Toate aceste jocuri se desfă
șoară pe stadionul Republicii.

© ECHIPELE DIVIZIONARE C DIN 
JUDEȚUL COVASNA se antrenează 
sub îndrumarea tehnică o unor noi 
antrenori. Astfel, Vasiîe Ser odei, fos
tul jucător al echipei Steagul roșu 
Brașov, a preluot conducerea echipei 
Minerul Baraolt, Laurențiu Cobii ici a 
trecut la cîrma formației A.S. Tg. 
Secuiesc, l-ar Gheorghe Georgescu, 
fost jucător al Progresului București, 
antrenează pe Metalul Tg. Secuiesc. 
Echipele Oltul și Unirea din Sf. Gheor- 
ghe se pregătesc, în continuare sub 
supravegherea antrenorilor Titi Po
pescu și, respectiv, Mircea Boriceanu. 
(Gh. BRIOTA-coresp.).

9> COSTICA MARINESCU ANTRE
NOR LA AUTOMATICA ALEXANDRIA. 
După doua săptămîni de pregătiri la 
Bușteni, divizionara B Automatica își 
continuă, acum, antrenamentele în 
localitate, sub conducerea unui nou 
antrenor. Ese vorba de fostul interna
țional Costică Marinescu, care încear
că să realizeze împreună cu jucătorii 
săi obiectivul propus pentru această 
primăvară — un loc între primele 7 
ale senei a I1-a. (M. BIZON-coresp.)

Cristian, Stan, Tronaru, Radu 
II, D. Nicolae. (Șt. Gurgui — 
coresp.)

• F. C. CONSTANȚA —
GLORIA BUZĂU 2—1 (0—1).
Jocul a fost plăcut și extrem 
de disputat. Oaspeții au rezis
tat în prima repriză cînd. de 
altfel, au fost superiori parte
nerilor de întrecere, dar după 
pauză au slăbit simțitor. Au În
scris : Oprișan (miin. 15) pen
tru buzoieni, Turcu (min. 64) 
și Hoffmeister (min. 74). F. C. 
CONSTANȚA: Ștefănescu —
Mustafa, Antonescu, Bălosu, 
Gătej — Constantinescu. Hoff
meister, Moldovan — Negoescu, 
Mărculescu, Turcu. (C. Popa- 
ooresp. județean).
• ROVA ROȘIORI DE VE

DE — DINAMO 0—11 (0—4) ! 
Jocul a fost in permanentă la 
discreția bucureștenitor. care au 
excelat pe întregul parcurs al 
partidei, deși nu au prezentat 
cea mai bună formație. Goluri
le au fost realizate de Bucu- 
rescu (4). Custov (3), Zamfir 
(2) și Dumitrache (2). DINAMO: 
Cavai — I. Marin, Cernohu2, 
Augustin, Deleanu — Barbu 
(min. 70 Ciotîrnel), Custov — 
Bucurescu, Zamfir, Dumitrache, 
R. Nunweiller. (T. Neguiescu — 
coresp.).

• Alte rezultate : RELONUL 
SAVINEȘTI — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 2—2 (1—1). Au marcat: 
Nicoară (min. 40) și Ceacu 
(min. 75) pentru Relonul, res
pectiv, Constantin (min. 27) și 
Berceanu (min. 88). (R. Toma — 
coresp.) ; C. S. BOTOȘANI — 
PROGRESUL FĂLTICENI 4—0 
(1—0). Au marcat : Savanoea 
(min. 40), Dinu (min. 52) 
Tică (min. 85 și 86).

In turul Diviziei B

64-7, RAPORTUL LOVITURILOR
DE LA II METRI, PENTRU GAZDE!
Am întocmit o mică statistică 

a golurilor marcate, ca urmare 
a acordării unor lovituri de la 
11 m, în prima parte a cam
pionatului divizionar B. Rezul
tatul ? In seria I gazdele au în
scris de 19 ori, iar oaspeții doar 
două goluri ; in seria a II-a a- 
vantajul se prezintă și mai net 
în favoarea echipelor care au 
evoluat pe teren propriu : 
27—3 (!), iar în seria a III-a si
tuația revine la nivelul primei 
serii : 18—2. Pe ansamblul Di
viziei B, raportul gazde-oaspeți, 
în ceea ce privește numărul go
lurilor realizate din lovituri de 
la 11 metri, este 64—7, acesta 
reprezentind un procent de 90 
Ia sută in favoarea primilor !

Este adevărat că formațiile 
care joacă în deplasare se apă
ră, de regulă, aglomerat folo
sind, pentru menținerea unui 
rezultat oarecare, și mijloace 
care depășesc, uneori, limitele 
regulamentului. Dar numai în 
acest fel nu se pot explica a- 
semenea diferențe — ca cele de 
mai sus — în detrimentul oas
peților. Mai intervin, după pă
rerea noastră, și arbitrii, ale 
căror decizii, determinate ade
seori de o atitudine de subiecti
vism, fac ca aceeași infracțiune

♦
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ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA TRAGE
REA LOTO 2 DE DUMINICA 22 FEBRUARIE 1976

Tragerile Loto 2 se bucură de un 
deosebit succes în rîndul partici- 
panților prin faptul că se desfă
șoară după o formulă simplă 
avantajoasă.

Se oferă particlpanțllor șansa 
a cțștiga cu 2 numere din 4 și 
3 numere din 12 extrase.

Se acordă 6 categorii de cîști- 
guri.

de 
cri

Cîștigurile minime sînt de 100 și 
200 lei.

Participînd cu dt mai multe bi
lete aveți șanse mărite de cîștig.

★
Tragerea Loto de astăzi este 

transmisă în direct din studioul de 
televiziune cu începeri de la ora 
18,45.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 13 FEBRUARIE 1976
EXTRAGEREA I î Categoria 1 : 

2 variante 25% a 31.124 lei si 3 va
riante 10% a 12.450 lei ; cat. 2 : 3 
variante 25% a 7.661 lei și 12 va
riante 10% a 3.065 lei ; cat. 3 : 10.60 
a 5.638 lei ; cat. 4 : 21,40 a 2.792 lei; 
cat. 5 : 84,90 a 704 lei ; cat 6 : 
200,90 a 297 lei.

EXTRAGEREA a n-a : Catigoria 
B : 1 variantă 25% a 30.278 lei și 2 
variante 10% a 12.111 lei ; cat. C : 
6,30 a 8.651 lei ; cat. D : 16,85 a

3.234 lei ; cat. E : 61,45 a 887 lei ; 
cat. F : 133,60 a 408 lei.

Report la categoria A : 90.835 lei.
AMBELE EXTRAGERI : Cate

goria X : 1.807,25 variante a 100 lei.
Cîștigurile în valoare de 31.124 lei 

au revenit particlpanțllor ALE
XANDRU CONSTANTIN șl ION 
DINU ambii din Ploiești, iar cel 
de la categoria B lui ION PIRVU 
din Sibiu, pe variante jucate 25%.

LA METALUL MIJA, PREOCUPĂRI SI MASURI 
PENTRU 0 EVOLUȚIE

Stăm de vorbă cu tov. Petre 
Nițulescu director adjunct al în
treprinderii mecanice Mija, pre
ședintele secției de fotbal a divi
zionarei B Metalul Mija. Deși are 
atîtea preocupări pe plan profesio
nal, își găsește, totuși, timp și 
pentru sport, mai ales pentru 
fotbal. „Situația echipei la sfîrșitul 
sezonului de toamnă nu ne-a fost 
indiferentă (n.n. — locul 14, la un 
punct de locul 12). în decembrie 
anul trecut, am analizat toate 
problemele echipei și am luat ho- 
tărîrile care se impuneau. Pe 
lingă cele privind problemele de 
organizare și instruire, unele mă
suri luate au vizat asigurarea ba
zei materiale. începutul a fost fă
cut. S-a clasat tot materialul 
vechi, s-a achiziționat echipament 
nou —- tricouri, chiloți, jambiere, 
mingi. Pînă la reînceperea cam
pionatului, sperăm ca baza spor
tivă să arate altfel (inclusiv du
șurile), să devină mai atrăgătoa
re".

Metalul Mija. Una din diviziona
rele B. O asociație mică, dar cu 
oameni plini de ambiție, cu suflet 
mare pentru sport. Ei trebuie însă 
sprijiniți, chiar și de către 
C.J.E.F.S. Dîmbovița, pentru că 
este vorba, totuși, de o secție de 
performanță, ca și, de alte organe 
județene. Căci, dacă le ceri jucă
torilor, trebuie să le și oferi con
diții pentru desfășurarea activită
ții lor. Prezența echipei în Divizia

MM BUNĂ Ă ECHIPEI
B a atras noi prieteni pentru fot
bal, dar la meciuri vin — totuși
— puțini spectatori, încasările sînt 
minime, ele neacoperind, uneori, 
nici măcar baremul arbitrilor. 
„Dar nu vom părăsi această com
petiție", spun cei de la Mija. 
Măsurile preconizate au fost apro
bate de factorii de răspundere 
din întreprindere (sprijinul con
ducerii — ing. Ion Grigoroiu, direc
tor general — și al Comitetului de 
partid —- secretar, Nicolae Stanciu
— este evident). -Trebuie însă un 
efort în plus și din partea jucăto
rilor. Antrenorul Al. Caricaș, care 
s-a înapoiat la această echipă, 
este dornic să obțină rezultate 
bune, e hotărît să facă orice 
efort. După cum ne spunea el, 
cine nu este dispus să-1 urmeze 
sau cine încearcă să păcălească 
echipa, cum s-a întîmplat cu un 
an-doi în urmă, cînd un Toma sau 
un Necula nu și-au apărat șansa 
cum trebuie și au fost scoși în 
afara lotului, se va autoelimina. 
Acum, 22 de jucători, nu mari va
lori, dar tineri — media : 22 de 
ani — pot împlini speranțele unei 
secții, active, compusă din oameni 
entuziaști, și ale suporterilor echi
pei, cu condiția ca Georgescu, 
Bogaciu, . Prunoiu, Fior ea, care 
sînt printre cei mai buni jucători, 
să fie primii la pregătiri, determl- 
nîndu-i și pe ceilalți coechipieri 
să-i urmeze.

Constantin ALEXE

sancționată prompt in careul 
echipelor vizitatoare să fie ușor 
trecută cu vederea atunci cind 
se petrece in suprafața de pe
deapsă a gazdelor. De aceea, nu 
o dată se întîmplă ca și scorul 
unei întîlniri să fie direct in
fluențat de acordarea unei lovi
turi de la 11 metri, 
finalul întrecerilor, 
tic, se poate hotărî, 
bitrar, soarta unui 
nind acest lucru, 
Ia cîteva din exempl 
de turul actualei ediții de cam
pionat : Gloria Buzău — Unirea 
Focșani (2—1, golul victoriei în
scris în min. 88 din penalty) ; 
C.I.L. Sighet — F.C. Șoimii Si
biu (2—2, gazdele au egalat, în 
min. 75, din 11 metri) ; Minerul 
Motru — C.S. Tîrgoviște (1—1) 
și Minerul Motru — Steagul ro
șu (2—2), ambele remize ale 
gazdelor fiind obținute prin 
transformarea unor penalty-uri 
în minutul : 88 ! ; Metrom Bra
șov — Voința București (1—0, 
goi înscris din 11 metri in min. 
81) ; Unirea Focșani — Metalul 
Plopeni (1—0, victorie realizată 
în min. 90, tot din 11 metri). A- 
trage, 
— la o analiză 
problemei — faptul că o serie 
de echipe, printre care F.C.M.. 
Galați, Minerul Motru, Chimia 
Tr. Măgurele, Minerul Moldova 
Nouă se înscriu în categoria ce
lor care au beneficiat cel mai 
mult de avantajul acordării — 
în postura de gazde — a lovitu
rilor de pedeapsă. Recordul ii 
deține Dinamo Slatina, cu șase 
goluri marcate din 11 metri !

Concluzia care se desprinde 
de aici ? Statistica noastră con
firmă afirmațiile făcute în re
petate rînduri, referitoare la 
tratamentul diferențiat aplicat 
echipelor în funcție de situația 
lor, ca gazde sau oaspeți. Și de 
aici una din cauzele principale 
ale vicierii rezultatelor. Aten
ție, deci, arbitri, la obiectivitate, 
la luarea unor decizii numai in 
spiritul regulamentului, al celei 
mai depline echități, în măsură 
a stimula cu adevărat întrecerea 
sportivă și a da cîștig de cauză 
numai celor mai buni.

Mihai IONESCU
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Consfătuirea arbitrilor
divizionari

Timp de două zile, la Pioiești, ar
bitrii din loturile divizionare A și B 
vor fi prezenți la obișnuita consfă
tuire care se organizează înain
tea deschiderii sezonului competițional. 
Mîine, de ia ora 14, va fi analizată 
activitatea „cavalerilor *luierului* din 
prima parte a campionatului și »e 
vor face unele recomandări pentru 
retur. Duminică dimineață, pe stadio
nul Petrolul, arbitrii divizionari se 
vor afla în fața unui dificil examen, 
acela ol trecerii normelor tecului de 
rezistență.



Miine în sala Rapid

MECIUL AMICAL DE HALTERE 
ROMÂNIA - POLONIA (juniori)

Mîine după-amiază. de la ora 
16. în sala Rapid va avea loc 
prima întâlnire internațională 
de haltere a anului. Este vor
ba de întrecerea amicală de 
juniori dintre reprezentativele 
României si Poloniei. Tinerii 
noștri halterofili, pregătiți de 
antrenorii Tiberiu Roman și 
Lisias Ionescu, vor trebui să 
se mobilizeze serios în acest 
meci, să dovedească progresele 
care se așteaptă de la ei.

Iată echipa tării noastre pe 
care o vom alinia. în ordinea 
categoriilor : Cristian Mateeș
(C. S. Onești). Constantin Chi- 
ru (Olimpia Buc.), Eugen Chi- 
vu (Gloria Bistriția). Nicolao 
Țuțeanu (S. N. Constanța), Ca
rol Vasvari (Șc. Sp. Reșița), 
Mihai Purdilă (Steaua), Ștefan 
Cserei (Șc. Sp. Viitorul Cluj-

ILIE NĂSTASE, IN SFERTURILE 
DE FINALĂ LA SALISBURY

NEW YORK, 19 (Agerpres), 
Tenismanul român Ilie Năstase 
s-a calificat în sferturile de fi
nală ale turneului internatio
nal de la Salisbury (Maryland), 
în „optimi", Ilie Năstase l-a 
întrecut cu 7—5, 6—4 pe ame
ricanul Mike Cahill. In alte 
două partide, americanul Jim
my Connors l-a eliminat cu

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE 
R. D." VIETNAM B- p- UNGARĂ

JUBILEUL FOTBALULUIÎNTRECERI ATLETICE
Pe stadionul central „Hang 

Dei“ din Hanoi a avut loc re
cent un mare concurs atletic a- 
vînd ca scop selecționarea lo
tului reprezentativ al R. D. 
Vietnam. Peste 10 000 de spec
tatori au asistat la performanțe 
promițătoare din partea celor 
peste 200 de atleți și atlete, pre- 
zenți la competiție. întrecerile 
s-au disputat la 14 probe, ob- 
ținîndu-se rezultate bune în 
special la alergări pe distanțe 
medii și sărituri. Un număr de 
40 de participanți și-au înde
plinit normele pentru obținerea 
titlului de „maestru al spor
tului".

Organizatorii concursului și 
întreg corpul de arbitri provin 
din rîndul absolvenților Școlii 
centrale de educație fizică din 
Hanoi, institut de învățămînt 
ce s-a remarcat și prin parti
ciparea sa activă la războiul 
de eliberare națională. Și aceș
tia, alături de concurenți, au 
fost viu ovaționați de public.

R. P. POLONĂ

CAMPIONII DE EA TARĂ
Spartachiadele sătești scot, a- 

nual, la iveală, în întreaga Po
lonie, numeroși sportivi capa
bili de bune performanțe. De 
obicei ei sînt preluați de ma
rile cluburi din orașe și își 
continuă aici pregătirea. Mai 
neobișnuit este însă să vezi că 
o serie de campioni continuă să 
activeze în satele lor, acolo 
unde au fost descoperiți.

Acesta este și cazul luptăto
rilor din două comune alătu
rate, Milic și Gandowice din 
voevodatul Wroclaw. Ele au dat 
țării campioni de talie conti
nentală ca Vieslav Bilinski, Ze
non Golinski, Andrzej Marcin- 
ski și, de curînd, marea spe
ranță a sportului polonez la 
lupte, pe Stanislav Hilinski.

De curînd, cele două cluburi 
sportive ale comunelor rivale au 
fuzionat. Sub conducerea antre
norului Eugenius Rataiciak și 
avînd patronajul uzinelor din 
orașul apropiat Ceskov, ele 
desfășoară acum o vie activi
tate. In lotul olimpic polonez 
au fost incluși o serie de ti
neri din Milic și Gandowice. 
Printre ei, juniorii Mazur, Liu- 
ten, Posrednik, Belinski și Ro
man.

Napoca), Mihai Iacob (Rapid 
Buc.). Zoitan Rad (A. S. Ar
mata Tg. Mureș).

Din Varșovia am fost înști
ințați că polonezii vor alinia o 
echipă extrem de puternică, în 
frunte cu supergreul Skoli- 
mowski, cotat cu un rezultat 
de 360 kg la numai 12 kg de 
recordul mondial ! Iată și e- 
chipa anunțată, cu cele mai bune 
rezultate : muscă — Jeziorski 
190 kg ; cocoș — Drodz 222,5 kg 
sau Cofalik 200 kg ; pană — 
Szarniewicz 242,5 kg ; semimij- 
locie — Fedrykowskî 270 kg 
sau Lecki 260 kg ; mijlocie — 
Kuznierz 267,5 kg ; semigrea — 
Manko 277,5 kg sau Laskowski 
277,5 kg ; Bondar 320 kg ; su- 
pergrea — Skolimowski 360 kg. 
Oaspeții sînt așteptati să so
sească azi.

6—2, 6—4 pe compatriotul său 
Billy Maze, iar Sandy Mayer 
(S.U.A.) a dispus cu 6—3, 6—2 
de Charles Pasarell (S.U.A.).

• în sferturile de finală ale 
turneului de la St. Louis, ju
cătorul mexican Raul Ramirez 
l-a învins cu 7—6, 7—6 pe aus
tralianul John Alexander.

Fotbal „inaoor" ta nuaapesta... Pe teren redus se întîlnesc echipele 
M.T.K. și Tatabanya.

De curînd s-au împlinit 75 de 
ani de la Înființarea federației 
maghiare de fotbal. Cu acest 
prilej a avut loc o ședință festi
vă. Au fost evocate succesele 
fotbalului din această țară, atît 
pe plan internațional, cit și in 
popularizarea sa în mase largi. 
S-a menționat, de pildă, faptul 
că selecționata Ungariei a sus
ținut. în total, 495 meciuri, re
zultatele cele mai bune datînd 
din perioada de după elibera
rea țării, cînd din cele 254 de 
meciuri au fost cîștigate 152 
(față de 48 egale și 54 pierdu
te). Cele mai multe titluri na
ționale au fost obținute de 
echipele Ferencvaros (21) și

ATLETISM • Cu prilejul cam
pionatelor de juniori ale R. D. 
Germane, la Berlin, Henry Lau
terbach (18 ani) a realizat la 
înălțime performanța, de 2,20 m. 
Proba similară feminină a fost 
ciștigată de Almut Berg cu 
1,80 m.

BASCHET © „Cupa campioni
lor europeni" (masculin) a pro
gramat trei partide din cadrul 
grupelor sferturilor de finală. 
Iată rezultatele înregistrate : Mo- 
bilglrgl Varese — B. K. Zadai 
101—74 (52—33) ; Transoi Rotter
dam — Federale Lugano 82—85 
(42—42) ; Maccabi Tel Aviv — 
Forst Cantu 83—76 (46—40).

CICLISM G După patru etape 
în Turul Andaluziei continuă să 
conducă olandezul Gerben Kars
tens, secundat la 10 secunde de 
compatriotul său Hennie Kuiper. 
Etapa a patra (Cordoba — Sevil
la) a fost cîștigată de spaniolul 
Jesus Manzaneque, cronometrai 
pe distanța de 155 km cu 4 h 
25:49,0 • Turul Belgiei va în
cepe la 28 martie și va cuprinde

SPORTUL -II
TURNEUL UE ȘAH

MALAGA, 19 (Agerpres). — 
în penultima rundă a turneului 
internațional de șah de la 
Malaga, marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat 
cu unul dintre liderii clasa
mentului, americanul Larry 
Christiansen. Rezultatul de e- 
galitate a mai fost consemnat 
și în partidele Victor Ciocâl- 
tea — Sigurjonsson, Byrne — 
Pomar, Bellon — Garcia șl

TRAGEREA LA SORȚI
A C.E. DE TENIS DE MASĂ

PRAGA, 19 (Agerpres) — La 
Praga a avut loc tragerea la 
sorți a grupelor preliminare din 
cadrul celui de al 10-lea cam
pionat european de tenis de 
masă, care se va desfășura în 
acest oraș între 27 martie și 
4 aprilie.

In competiția feminină pe e- 
chipe, selecționata României 
va juca în grupa A (prima ca
tegorie), alături de formațiile 
U.R.S.S., deținătoarea titlu
lui, Angliei, Suediei, Poloniei 
și Olandei. Din grupa B a ace
leiași categorii fac parte echi
pele Ungariei, Cehoslovaciei, 
R. F. Germania, Iugoslaviei, 
Bulgariei și Luxemburgului.

Printre cele 86 de sportive 
Înscrise se numără și campi

Ujpest — azi Ujpesti Dozsa 
(16).

Participanții la reuniunea 
jubiliară au subliniat faptul că 
pentru a obține în viitor alte 
succese, fotbaliștii maghiari vor 
trebui să-și intensifice antre
namentele, punînd accentul în
deosebi pe domeniul pregătirii 
fizice.

în anul jubiliar, în Ungaria 
vor fi programate și alte ma
nifestări, care vor culmina cu 
Turneul U.E.F.A. pentru juni
ori, în aprilie, și cel de al 
500-lea meci al echipei repre
zentative, la 12 iunie, cu El
veția.

7 etape, însumînd 935 km. Cea 
mai lungă etapă, a 4-a. va mă
sura 227 km. Sosirea va avea loc 
la Moleenbek. La această ediție 
și-a anunțat participarea și Eddy 
Merckx care a cîștigat Turul Bel
giei în anii 1970 și 1971 • Turul
\\\\\\\\\\\\\\\^

PE SCURT 
mediteraneean a programat etapa 
a patra (Cavalaire — Nisa) în 
care victoria a revenit rutierului 
francez Regis Delphine, cronome
trat pe distanța de 155 km cu 
timpul de 4 h 13:25,0.

TENIS ® Competiția pentru ti
neret și juniori la Sofia, a con
tinuat cu primele partide din ca
drul sferturilor de finală ale pro
belor de simplu. In turneul fe
minin (tineret), jucătoarea Elena 
Popescu a învins-o cu 6—4, 6—1 
pe Ciapîrova (Bulgaria), iar la ju
nioare Camelia Chiriac a pierdut

DE LA MALAGA
Szmetan — Fraguela. Keene a 
cîștigat la Hernando.

In clasament continuă să 
conducă Robert Byrne șl Larry 
Christiansen (ambii S.U.A.), cu 
cîte 8‘/iP, urmați de Florin 
Gheorghiu, Victor Ciocâltea, 
Keene (Anglia), Sigurjonsson 
(Islanda) și Fraguela (Spania) 
— cite 7 p, Szmetan (Argen
tina), Pomar (Spania) — cîte 
6 p etc.

oana româncă Maria Alexandru. 
Pe tabelul favoritelor figurează 
Jill Hammersley (Anglia), Zoia 
Rudnova, Tatiana Ferdman, 
Elvira Antonian (U.R.S.S.), 
Anna-Christine Hellmann (Sue
dia), Wiebke Hendriksen (R. F. 
Germania) și Ilona Uhlikova 
(Cehoslovacia).

Concursul masculin are ca 
principali favoriți pe maghia
rul Istvan Jonyer, vest-germa- 
nul Jochen Leiss, sovieticul 
Anatoli Strokatov, iugoslavul 
Dragutin Surbek, suedezul Ste- 
llan Bengtsson, francezul Jac
ques Secretin și cehoslovacul 
Milan Orlowski.

La actuala ediție a campiona
tului și-au anunțat participa
rea jucători și jucătoare din 
26 de țări.

TINERII HOCHEISTI»

ROMÂNI EVOLUEAZĂ
LA SOFIA

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea campionatului euro
pean de hochei, grupa B, se
lecționata de juniori a țării 
noastre va susține trei partide 
de verificare în compania re
prezentativei similare a Bul
gariei. Primele două meciuri 
vor avea loc, la sfîrșitul aces
tei săptămîni, pe patinoarul ar
tificial din Sofia. In vederea 
acestor jocuri, azi a părăsit 
Capitala lotul nostru reprezen
tativ, în rîndurile căruia se 
numără portarii Fekete și Ma
rinescu, fundașii Balogh, Todi- 
riu, Antal, Moîda și Bogoș, a- 
tacanții Cazacu, Prakap, Danei, 
Eros, Grădinaru, Amorțilă, 
Nagy.

ECHIPA DE EOTBAL A IUGOSLAVIEI ÎNVINSĂ LA TUNIS!
INTR-UN MECI amical de 

fotbal la Tunis, reprezentativa 
Tunisiei a întrecut cu 2—1 
(2—1) selecționata Iugoslaviei, 
prin golurile marcate de Ben 
Aziza (min. 18) și Kaabi (min. 
42), respectiv Surjak (min. 7).

ECHIPA ITALIEI a întrecut, 
în joc de verificare, la Flo
rența, formația F. C. Ziirich, 
cu 3—0 (1—0). Au înscris Sa- 
voldi (2) și Anastasi.

ÎN DERBY-UL campionatu
lui englez : Manchester United 
— Liverpool 0—0. In clasa
ment, Liverpool și Manchester 
United au cite 40 p (29 de me
ciuri), urmate de Queen’s Park 
Rangers — 39 p (30 de jocuri).

ÎN ANGLIA se propune o 
reeditare jubiliară a finalei

cu 1—6, 6—7 în fața bulgarei 
Kondova. Rezultate înregistrate 
in concursul masculin (tineret) : 
Cionkici (Iugoslavia) — Konda- 
kis (Grecia) 6—0, 6—3 ; Denis-
zewik (Polonia) — Mîrza (Româ
nia) 6—4, 1—6, 6—3 ; Czapay (Un
garia) — Trifonov (Bulgaria) 
6—3, 6—4. • Rezultate înregistra
te în grupele preliminare ale 
competiției pentru echipe de ti
neret. care se desfășoară în a- 
ceste zile la Torquay (Anglia) ; 
masculin : Anglia — Franța
2—1 ; Cehoslovacia — Spania 
2—1 ; R. F. Germania — Olanda 
2—1 ; S.U.A. — Suedia 2—1 ; fe
minin : Anglia — Olanda 3—0 ; 
S.U.A. — R. F. Germania 3—0. 
In semifinalele competiției se vor 
disputa următoarele întîlniri : 
S.U.A. — Franța, Anglia — Sue
dia (la masculin) și Ceho
slovacia — Anglia, S.U.A. — 
Franța (la feminin) • In primul 
tur, la Roma, Arthur Ashe l-a 
întrecut cu 6—2, 6—2 pe Wojtek 
Fibak, iar Tom Okker a dispus 
cu 6—3, 6—3 de Erik van Dillen.

•ATLETELE ATACĂ 
DISTANTELE LUNGI

Se poate spune că sportivele 
au încheiat Anul internațional 
al femeii 1975 în apoteoză, de 
vreme ce în ultima noapte a 
anului ele s-au încumetat, pen
tru prima oară, să se alinieze 
la startul unei dure curse cum 
este crosul San Silvestro. La 
celebra „corrida" de la Sao 
Paulo, atletele nu s-au făcut 
deloc de rîs : de-a lungul celor 
8 km, ele au ținut piept con
curenței masculine, iar prima
— cîștigătoarea probei feminine
— n-a rămas în urma repre
zentantului Franței, de pildă, 
decît cu 3 minute, ceea ce ori
cum este o performanță.

învingătoarea pomenită este 
vest-germanca Christa Vahlen- 
sieck, remarcată încă din vara 
trecută cînd a încheiat un ma
raton în 2 h 40 min. De data 
aceasta, pe traseul brazilian, ea 
și-a luat revanșa și asupra a- 
mericancei Jacky Hansen, care-t

mwmw»
MARGINALII

întrecuse în toamnă recordul la 
maraton, alergînd distanța în 
2 h 38:19,0 — o performanță cu 
care ar fi putut deveni cam
pioană olimpică în 1924 la Paris 
sau ar fi putut termina ne 
locul 13 la Melbourne în 1956.

Afirmația că femeile au o 
nebănuită capacitate de rezis
tență Ia alergare este tot mai 
susținută de savanți. Atletele 
atacă tot mai des distanțele 
lungi, fapt dovedit de recordu
rile oficioase care au început 
să fie trecute în tabele. Iată 
citeva, convingătoare : pe pistă
— 5000 m Adrienne Beamea
(Australia) 15:48,6 (în 1972), 
10.000 m Christa Vahlenșieck 
(R.F.G.) 34:01,4 (1975) ; pe șo
sea — 30 km Charlotte Lettis 
(S.U.A.) lh 55 (1973), 50 mile
Natalia Cullimore (S.U.A.) 7 h 30 
(1970), 100 km Eva Vestphal
(R.F.G.) 10 h 11:51,0 (1971).

In aceste condiții, nu-i de 
mirare că federația internațio
nală a acceptat, în ultimii ani, 
succesiv, probele feminine de 
fond pe 1500 și 3000 m.

INGEMAR STENMARK — 
CEL MAI BUN SPORTIV 
AL ȚĂRILOR NORDICE*

STOCKHOLM (Agerpres). — 
Schiorul suedez Ingemar Sten- 
mark, medaliat cu bronz in 
proba de slalom uriaș la Jocu
rile Olimpice de la Innsbruck, 
a fost desemnat drept cel mai 
bun sportiv al anului 1975 din 
țările nordice. La anchetă au 
participat ziariști sportivi din 
Danemarca, Finlanda, Islanda, 
Norvegia și Suedia.

campionatului mondial din 1966, 
dintre Anglia și R. F. Germa
nia (4—2, după prelungiri). 
Există o singură condiție : pe 
gazonul de pe „Wembley" să 
apară aceiași jucători și ace
eași brigadă de arbitri (ia cen
trii : Gottfried Dienst — Elve
ția) care au evoluat acum 10 
ăni. Iată echipele de atunci i 
ANGLIA I Banks—Cohen, J. 
Charlton, Moore, Wilson— 
Ball, B. Charlton, Stiles—Hurst, 
Hunt, Peters. R. F. GERMA
NIA : Tilkowski — Hlitiges, 
Schulz, Weber, Schnellinger— 
Beckenbauer, Overath—Haller, 
Uwe Seeler, Held, Emmerich.

Azi, la San Juan

MECIUL
CLAY - COOPMANS

SAN JUAN, 19 (Agerpres) - 
Campionul mondial de box .a 
categoria grea Cassius Clay s.-a 
continuat antrenamentele in ve
derea meciului pe care-1 va 
susține la 20 februarie pe rin
gul arenei „Coliseum" din San 
Juan (Porto Rico) in comiia- 
nia belgianului Jean Pierre 
Coopmans. La ultimul antrena
ment, Clay a efectuat 10 re
prize la mănuși fără pauză, a- 
nunțînd că se va prezenta în 
ziua „cîntarului" în greutate de 
102 kg. Antrenorul principal a 
lui Clay. Angelo Dundee, a 
declarat că elevul său se află 
în mare formă și că normal 
își va păstra titlul.
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