
PLECAREA DELEGAȚIEI P.C.RCONDUSĂ DE TOVARĂȘULNICOLAE CEAUSESCU
LA CONGRESUL AL XXV-LEA

AL P.C.U.S.
dimineața a părăsit 
plecînd la Moscova, 
Partidului Comunist 

condusă de tovarășul

Luni 
Capitala, 
delegația 
Român, 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, care va participa la lu
crările celui de-al XXV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Din delegație fac parte tova
rășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Miu Dobrescu, mem
bru supleant 
Politic 
P.C.R., 
telului 
P.C.R.,

al Comitetului 
Executiv al C.C. al 

prim-secretar al Comi- 
județean Suceava al 

Gheorghe Badrus, mem
bru supleant 
ambasadorul
cova.

Ceremonia 
pe aeroportul Otopeni. 
tispiciul aerogării erau 

partidului și statu- 
încadrau portretul 

Ceaușescu. 
al pariidu- 
la plecare, 
Ceaușescu,

al C.C. al P.C.R , 
României la Mos-

plecării a avut loc 
Pe fron- 
arboratc

Gheorghe Oprea, 
Pană, Ion Pățan, 

Popescu, Gheorghe

drapelele 
lui care 
tovarășului Nicolae

Secretarul general 
Iui a fost salutat, 
de' tovarășa Elena 
de tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanii, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu^ Paul 
Niculeseu, 
Gheorghe 
Dumitru _ 
Rădulescu, Lconte Răutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
precum și de membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești.

Au fost de față N. V. Mas

LA MUNCHEN ATLEȚII AU DEPUS
PRIMELE OPȚIUNI PENTRU MONTREAL

MUNCHEN, 23 (prin telefon). 
Sîntem încă sub puternica im
presie a multora dintre dispu
tele la care am asistat, timp de 
două zile, în incinta impunătoa
rei Olympiahalle, gazda celei 
de a șaptea ediții a campiona
telor europene de atletism pe 
teren acoperit. Această compe
tiție a evidențiat, cu mai puțin 
de 150 de zile înaintea Jocuri
lor Olimpice, clasa înaltă a 
unora dintre atleții europeni, în 
mod cert candidați de seamă la 
un loc pe podiumul de la Mont
real, dar și cîteva tinere talente 
deosebite care, de pe acum, au 
luat o serioasă opțiune pentru 
rezultate de înaltă valoare în 
apropiatul sezon de concursuri 
in aer liber. Din prima cate
gorie fac. parte, între alții, 
Valeri Borzov, Viktor Saneev și 
Carol Corbu, Geoffrey Capes,

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ
AIE ROMÂNIEI

TORONTO, 23 (Agerpres). în 
orașul Kitchener (Ontario) a 
avut loc dubla întîlnire interna
țională de gimnastică dintre 
echipele feminine și masculine 
ale Canadei și României. In 
ambele meciuri victoria a reve
nit reprezentanților României : 
la feminin cu 388,60 — 381,65 p, 
iar la masculin cu 566,75—562,00 
p. La individual, după cum re
marcă corespondentul agenției 
France Presse, s-au evidențiat 
tînăra româncă Nadia Comăneci, 
multiplă campioană europeană, 
precum și Dan Grecu, ambii 
clasați pe primul loc.

în continuarea turneului, se
lecționatele României urmează 
să evolueze la 27 februarie la 
Tucson (S.U.A.) în compania 
echipelor S.U.A. Sint prevăzute, 
de asemenea, și întilniri de
monstrative la Los Angeles, 
Albuquerque și Denver.

Ceaușescu, 
Partidului

Comunist 
tovarășul 

secretar 
1 Comu

lennikov, insărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

La ora 10,30 aeronava oficială 
a decolat, îndreptindu-se spre 
capitala Uniunii Sovietice.

★
Delegația Partidului 

Român, condusă de 
Nicolae 
general al 
nist Român, care va participa 
Ia lucrările celui de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S., a sosit în 
după-amiaza zilei de 23 februa
rie la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, dele
gația a fost întîmpinată de 
V. V. Șcerbițki, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
P. N. Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., V. 
E. Dimșiț, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,
O. B. Rahmanin, membru al 
Comisiei centrale ele revizie a
P. C.U.S., F. I. Mocialin, șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. 
în România.

Era prezent Gheorghe Badrus, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România în Uniunea Sovie
tică.

In aceeași zi, au sosit 
Moscova, pentru a lua parte 
Congresul al XXV-lea 
P.C.U.S., delegațiile Partidului 
Comunist Bulgar, Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia, Partidului Munciioresc Unit 
Polonez și altele, care au 
întimpinale de membri ai 
roului Politic, secretari ai 
al P.C.U.S., de activiști 
partid și de stat sovietici.

I
Ita 

la 
al I

I
Ifost 

Bi- 
C.C. 

de I

Rita Wilden, Nikolina Stereva 
și Liliana Tomova, Graszyna 
Rabsztyn, Lidia Alfeeva, Rose
marie Ackerman și Ulricke 
Meyfarth, lvanka Hristova, Na
talia Andrei-Mărășescu. Din a 
doua categorie reținem numele 
Lindei Haglund, neașteptată în
vingătoare la G0 ni, Iuri Proho- 
renko la prăjină, Serghei Seniu- 
kov și Jacques Aletti la înăl
țime, Bernard Lamitie la triplu. 
Ilona Schoțhnccht la greutate și 
Brigitte Kraus la 1500 m. ,

Cu mult interes am așteptat, 
firește, evoluția atleților noștri. 
Dintre aceștia s-au comportat 
la nivelul așteptărilor doar Na
talia Andrei, Carol Corbu și 
Gheorghe Ghipu. Ei au obținut 
medalii si rezultate promiță
toare, în timp ce, de exemplu, 
săritorii în lungime Ștefan Lă- 
zârescu și Dumitru Iordache, 
deși s-au calificat în finala de 
opt, au fost departe (7,57 m și, 
respectiv, 7,41 m) de acele 7,87 
și 7,85 m realizate recent în

Azi și mîinc, baschet feminin in sala florcasea

MECIURILE ROMÂNIA - BULGARIA,
TEST IMPORTANT SI ATRACTIV•»

în cadrul 
efectuează în . _ „__  ___
natului european din acest an, 
lotul de baschet feminin al tării 
noastre susține astăzi (ora 17) 
și mîlne (ora 16,30) în sala Flo- 
reasea o dublă întîlnire cu re
dutabila reprezentativă a Bul
gariei. Antrenorii S. Ferencz și
N. Martin vor utiliza următorul 
lot : Ileana Gugiu. Liliana Ră
dulescu. Maria Simionescu. Ga
briela Ciocan. Suzana Pirșu, 
Viorica Dalai, Rodica Golan, 
Stefania Giurea. Mariana An- 
dreescu, Gheorghiia Bolovan, 
Diana Mihalic, Ileana Portik.

pregătirilor ce le 
vederea campio-

«ROICTARI DIN TOATE TÂRllt, UNITI-VX» 
porto
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traseu au intrat studentele, participante in proba de schi-fond.

SCHI, UN„DINAMOVIADA" DE
Sîmbătă și duminică, în sta

țiunea Harghita Băi, pe o vre
me excelentă, s-a disputat cea 
de a IlI-a ediție a „Dinamo- 
viadei" de schi, rezervată spor
tivilor din asociațiile Dinamo.- 
Actuala ediție finală s-a desfă
șurat în cadrul întrecerilor din 
populara competiție de masă 
„Cupa tineretului" și pe pîrtiile 
de schi au fost 
tivi din peste 20 
țării.

Debutul a fost 
dimineața, la Miercurea Ciuc, 
printr-o frumoasă festivitate de 
deschidere. A urmat deplasarea 

prezenți spoi- 
de județe ale

făcut sîmbătă

sala de la „23 August". Reedi
tarea acestor performanțe le-ar 
fi permis ambilor să urce pe 
podiumul de premiere ! La fel 
de modest s-a comportat și Doi
na Spînu care, cu 6,17 m, nu 
a avut acces ca anul trecut, 
in finala probei de săritură în 
lungime. Paul Copu a avut și 
el o evoluție departe de posi
bilități. în seriile cursei de 3000 
m a adoptat o tactică greșită, 
de așteptare a finișului. Pe 
ultima porțiune a cursei adver
sarii s-au dovedit însă mai ra
pizi și Copu a... asistat din tri
bună la finala cîștigată de vest- 
germanul Sansburg în 8:01,6, 
timp mai slab cu 6 zecimi decît 
cea mai bună performanță, din 
acest sezon, a alergătorului 
bucureștean. Claudiu Sușelescu, 
pe 60 metri, a avut acces doar 
pînă la semifinală, în care s-a

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Elena Opriciu, Florentina Că
prița. Mariana Sandu.

Echipa Bulgariei, din rîndu- 
rile căreia nu vor lipsi Penka 
Sțoianova (apreciată drept una 
dintre cele mai bune baschet
baliste pivot din lume). Penka 
Metodieva. Todorka Nikolova 
etc,, are un palmares interna
tional impresionant, printre cele 
maț prestigioase performante 
afiîndu-se cucerirea titlului de 
campioană a Europei (1958). a 
medaliei de argint la C.M. 
(1959), a medaliilor de argint la 
C.E. (1960. 1964. 1972) și cîști- 
garea a 11 titluri de campioană 
balcanică.

CUPA TINERETULUI"
PE PIRTIILE DIN PARING..

de concurs și primii 
luat startul au fost 
în proba de 5 km.

la locul 
care au 
fondiștil
Concurenții au fost împărțiți in 
două grupe : una de cadre și 
alta a militarilor in termen și 
elevilor. Cursa din grupa ca
drelor a fost extrem de inte
resantă și a prilejuit o între
cere strînsă între reprezentanții 
județului Brașov, Nicolae Suciu 
și Ion Runceanu, în care pri
mul a terminat cîștigător la o 
diferență de numai 3 secunde. 
Disputa din cealaltă grupă a 
fost la fel de interesantă și 
s-a dat între 
județului Cluj,
Damian și Marian Trebe. Da
mian, cu lin finiș mai puternic, 
și-a devansat colegul de echipă 
cu... 8 secunde.

Ștafeta de 3 x 5 km, disputa
tă duminică, a fost dominată 
de schiorii asociației sportive 
Dinamo Prahova, care au ter
minat cursa cu un avans apre
ciabil.

Sportivii de la alpine și-au 
disputat întîietatea în proba de

reprezentanții 
soldații Vasile

REPORTAJUL NOSTRU

FLOAREA
DIN LUNCA

Primarul din Gura Humoru
lui face parte dintre acei oa
meni care nu se laudă cu ceea 
ce realizează ei și oamenii din- 
orașul său. Are numai în jur de 
40 de ani. Concetățenii spun 

că nu stă o oră în- 
biroul său.
acolo unde-1 aștep- 
parcurgînd încet cu 

cu minereu-

ri espre el 
treagă în

Adică 
tam noi, 
privirea vitrina 
rile scoase din adîncul pămîn- 
tului, de humoreni. Nu veni
sem aici, la Gura Humorului, , 
cu intenția expresă de a scrie 
ceva. Secretarul C.J.E.F.S. Su
ceava, D. Macovei, ne spusese 
laconic (din modestie, oare ?) 
doar că „sînt ceva lucruri 
care v-ar putea interesa..." 
Dar. pe biroul primarului Pe
tru Țăranu — minerul de altă 
dată, astăzi aspirant la titlul 
de doctor în științe economice
— am zărit printre alte atîtea 
lucruri obișnuite pentru un bi
rou de primar încă ceva. Scria 
pe un dosar : „Obiective și 
etape de pregătire ale echipei 
de rugby Minerul". în aceeași 
seară avea să se desfășoare 
ședința de analiză a celor mai 
valoroși reprezentanți sportivi
— în Divizia A — ai orașului.
Iar primarul se pregătise, era 
limpede, pentru acest eveni
ment. Cu toată seriozitatea. De 
altfel, . aveam să constatăm că 
tot ceea ce întreprinde Petru 
Țăranu capătă proporțiile unul 
eveniment, fie că e vorba de 
noi obiective ’___’A.
micuțului oraș, fie că e 
ba de sport. în 1974, 
caravana Turului ciclist 
României se apropia, i-au 
în întîmpinare, la mărginea

industriale ale 
vor- 
cînd 

al 
ieșit 
ora-

Marți 24 februarie 1976

Ediția de iarnă a „Cupei ti
neretului" a stîrnit și printre 
6tudenți o puternică emulație, 
dovadă fiind masiva participare 
a tineretului universitar la fa
zele preliminare ale competiți
ei. Așa se explică faptul îm
bucurător că, de data aceasta, 
la etapa finală, programată pe 
excelentele pîrtii din preajma 
cabanei Paring au putut fi pre
zenți reprezentanții tuturor cen
trelor universitare din țară : 19 
față de numai 10 la ediția pre
cedentă.

Prin aceasta, disputele de 
schi ale studenților s-au situat 
și din punct de vedere tehnic 
.la un nivel ridicat.

Și încă 
excelenta 
telor.

o remarcă’ privind 
organizare a dispu-

Gh. ȘTEFANESCU

FRUMOS SUCCES
slalom uriaș (în două manșe) 
pe o pîrtle înclinată, destul de 
dificilă, care a solicitat concu- 
renților avansate cunoștințe 
tehnice.

Nu putem încheia aceste a- 
precieri fără a remarca buna 
organizare și eforturile depuse 
în acest sens de foștii sportivi 
de performanță, maeștri ai 
sportului, Gh. Corbeanu, C. Dra- 
gomirescu și I. Zamfir. REZUL
TATE TEHNICE : Fond 5 km, 
cadre: 1. N. Suciu (Brașov) 
16,48, 2. I. Runceanu (Bv.) 16,51, 
3. R. Public (Harghita) 18,16 ; 
5 km, militari + elevi ; 1. V. 
Damian (Cj.) 17,28, 2. M. Trebe 
(Cj.) 17,36, 3. G. Urs (Prahova) 
17,54. ‘ ' - -
hova _ __ ______
niga) 47,52, 2. Brașov II 55,29, 
3. Bacău 55,56. Slalom uriaș, ca
dre ; 1. Gh. Comșa (Bv.), 2. N. 
Cosoveanu (Prahova). 3. G. Da
vid (Sibiu) ; militari + elevi : 
1. M. Feldi (Bacău II), 2. E. 
Gali (Olt), 3. D. Agapescu (Bv.).

Paul IOVAN

Ștafeta 3x5 km: 1. Pra-
(G. Urs, I. Mihali. C. Ma-

DE COLT
MOLDOVEI

pentru 
de cal-

început

șului, 10 călăreți în straiele 
pitorești ale Bucovinei. Mai 
apoi, localnicii i-au cinstit pe 
cei merituoși în sunete de 
bucium. Același om, pe care-1 
așteptam cu cîteva zile în ur
mă. făcuse din trecerea unei 
caravane cicliste un prilej de 
sărbătoare și destindere 
concetățenii săi, un gest 
dă ospitalitate.

A
Reportajul nostru a ___ ,__

să se contureze din momentul în 
care tînărul primar ne-a invi
tat să-l însoțim — conform 
principiului său de a sta cit 
mai puțin în birou — afară, pe 
ger. în Lunca Moldovei, „Lun
ca Moldovei" avea să capete 
— prin explicațiile sale venite 
numai de la un om care Știe 
mult și multe despre sport — 
o istorie distinctă și o realitate 
mai încărcată de sensuri decît 
puteau avea, la o primă vede
re, cele 12 hectare de pe ma
lul apei. înțesate cu terenuri 
de handbal, tenis și volei, cu 
o pistă de patinaj viteză, cu o 
suprafață pentru întreceri de 
aeromodele captive, cu un pod 
suspendat de peste 100 de me
tri (opera cooperativei locale,' 
Solidaritatea), cu un bazin olim
pic de înot și altul pentru co
pii. cu sectoare pentru toate 
probele atletismului, cu loc de 
joacă, cu motelul Aluniș. cu o 
vilă-camping absolut originală 
în concepție și 
nomic spus, o 
ment de mare

construcție. Eco- 
bază de agre- 
valoare, în care
Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)



în „Cupa Icdcrațici" MECIURI ECHILIBRATE
Ia basdict Icminin

Competiția de baschet femi
nin dotată cu „Cupa federa
ției" a programat, la sfirșitul 
săptămînii trecute, meciurile e- 
tapei a doua. Iată rezultatele 
si unele amănunte :

I.E.F S. — OLIMPIA BUCU
REȘTI 67—60 (30—35). O par
tidă viu disputată. încheiată -cu 
succesul campioanelor țării da
torită plusului lor de experien
ță. Cele mai eficiente : Capotă 
19. Dumitru 13 de la I.E.F.S., 
respectiv Tănăsescu 20 și Bira 
15. Au arbitrat bine C. Călin 
Si E. Moraru (Daniel Diaco- 
neseu-coresp.). „

RAPID — CRIȘUL ORADEA

Clasamentul campionatului 
masculin

După jocurile etapei a 17-a, cla
samentul Diviziei A la baschet 
maseulin se prezintă astfel :
1. Steaua 34 33 1 3144—2187 67
2. Dinamo 34 33 1 3307—2163 67
3. „U“-Cj.-N. 34 20 14 2574—2432 54
4 .Univ. Tini, 34 20 14 2388—2773 54
5. Earul 34 18 16 2804—2765 52
6. Rapid 34 17 17 2279—2394 5.1
7. Poli, lași 34 14 20 2497—2706 43
8. I.C.E.D. 34 14 20 2490—2728 48
9. I.E.F.S. 34 14 20 2532—2782 48

10. C.S.U. BV. 34 12 22 2616—2917 40
11. Poli. Buc. 34 5 29 2297—2847 39
12. A.S.A. Buc. 34 4 30 2193—2797 33

54—65 (23—38). Un joc vioi, do
minat permanent de orădence 
(D. Moraru-SIivna-coresp).

POLITEHNICA BUCUREȘTI
— UNIVERSITATEA CLUI
N’APOCA 87—72 (40—31). în
trecerea a oferit un spectacol 
frumos, cu acțiuni în viteză si 
a reliefat continuarea' procesu
lui de întinerire a formației 
Politehnica, în rîndul căreia au 
evoluat nu mai puțin do sase 
junioare. 
Chvatal 20. Tita 
14 de 
Anca 
10. A 
Fodor 
kaeek-coresn.).

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — C.S.U. TG. MUREȘ 
75—65 (33—33). Partida a plă
cut dotorită interesantei evolu
ții a scorului, preciziei arun
cărilor la cos și combativității 
manifestată de cele două for
mații. S-au evidențiat : Colțes- 
cu, Czmor, Salcu de la Univer
sitatea. respectiv Aszalos si Să- 
lăjean. Au arbitrat foarte bine 
R. Schmidt si I. Georgescu. 
(P. Arcan — coresp. județean).

PROGRESUL BUCUREȘTI
— SĂNĂTATEA PLOIEȘTI 
61—62 (33—29). Ambele echipe 
au contribuit în măsura egală 
la realizarea unui ioc frumos, 
atractiv. Disputa a fost echili-

mai puțin do
Cele mai eficiente : 

15. Rășcănescu 
la Politehnica, respectiv, 

17. Merca 17. Prăzaru 
arbitrat bine cuplul Al 
— C. Călin. (Nicolac To-

brată. deși în min. 31 Progre
sul izbutise să obțină un avans 
de 12 puncte (scor 51—39). Din 
acest moment, ploieștencele. în 
frunte cu Liliana Ciobotarv.. au 
prelu’at inițiativa si cu J" 
cunde înaintea fluierului 
au înscris coșul victoriei, 
mai eficiente : Cioboiaru 
Gura 13. de la S"'năt?tca, 
pectiv Bradu si Hcghedus 
17. (George Rosner. — core

C.S.U. GALATI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 53—55 (24—25).
După o îhtilnire echilibrată, 
cu numeroase răsturnări de 
scor, gazdele au învins pe me
rit. (Gh. Arsenie-coresp.).

--------- ii —hii i nn~ r>rm r nmi---------

ACTUALITĂȚI

10 se- 
final 
Cele 

23, 
r'es- 
cîte 

•resn.).

DEN HANDBAL
Azi la Ploiești și miine la

S?A-
C .........
București : ROMÂNIA
NIA (rri) ® A fost alcătuit lotul 

feminin de handbal

ELEÎIA STAN (C.S.O. SINAIA) Șl I. GALESCU (I.E.F.S.)

arătat o 
mari —
Stan —
Sportiv
a de-

CÎȘTIGĂTORII FAZEI DE ZONĂ
A CAMPIONATELOR DE LUPTE

Programate mai devreme de- 
cît în alti ani. întrecerile fazei 
de zonă a campionatelor indi
viduale de lupte ale seniorilor 
s-au disputat simbătă si dumi
nică. Cei calificați vor partici
pa la faza finală a campionate
lor care vor avea loc la Brașov. 
12—14 martie (lupte libere) și 
la Galați. 14—16 mai (greco- 
romane).

Iată învingătorii, în ordinea 
categoriilor, la cele patru zone

GRECO ROMANE :
Popoîu

G. Toader (Cluj-Na-

LUPTE LIBERE :

ARAD : V. Liță (Huned.), P. 
Cearnău (Timiș.). P. Carol (Lu
goj), E. Ion (Reșița), C. Zanieri 
(Lugoj), Al. Motorca (Craiova), 
T. Neamțu (Timiș.), I. Ardelea- 

■ nu (Lugoj), I. Rădoi (Lugoj), 
V. Enache (Timiș).

CONSTANȚA : I. Vangheliei 
(Constanța), N. Mîndilă (Con
stanta). G. Călinescu (Tirgo- 
viște). St. Lotreanu (Constan
ta), I. Bărbătei (Constanta). D. 
Bocăneală (Constanta). M. 
Stanciu (Constanta), 
(Tîrgovlște). 
(Tîrgoviște), 
(Constanța).

SATU MARE : O. Feher (Sa- 
tu Mare). Gh. Bîrcu (Brașov), 
A. Văsui (Brașov). L. Sandor 
(Odorhei), P. Androne (Bra
șov), E. Cristian (Brașov). I. 

Paraschiv 
(Brașov),

(Constanta).
I. Lupu 

Brașoveanu 
Constantin

LUPTE
CLUJ-NAPOCA : A. 

(Brașov), 
poea). Al. Szabo (Oradea). V. 
Tiru (Brașov). D. Racoviță 
(Brașov). Fr. Szabo (Satu Ma
re). N. Vlad (Cluj-Napoca). A. 
Hampu (Brașov). C. Czumbil 
(S. M.), V. Roman (S. M.).

PITEȘTI : I. Bădică (Slati
na). A. Tănase (Sinaia). N. Ma- 
reș (Slatina) N. Iliută (Tulcea). 
V. Nicolae (Sinaia). R. lancu 
(Pitești). V. Gabor (Slatina), 
M. Vlad (Slatina). D. Manea 
(Tulcea). A. Bucov (Tulcea).

RĂDĂUȚI : S. Haidău (Ră
dăuți). V. Maftei (Rădăuți). FI. 
Rădut (Rădăuți), M. Dumitru 
(Galafi). L Vasilescu (Buzău), 
St. Coleasca (Rădăuți). G. Con
stantin (Bacău). L. Eizik (Ră
dăuți). A. Savlovschi (Galați). 
C. Ignat (Iași).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții : C. Po
pa, R. Hărduț. Z. Kovacs, G. 
Grunzu, Gh. Lozincă, I. Săcea- 
nu și M. Andrici.

După o Intensă activitate rom- 
petițională internă, iată-i pe hand- 
baliștii noștri la startul sezonului 
olimpic international ’76. Primele 
lor confruntări, amicale, au loc 
astăzi — de la ora 18, în sala Vic
toria din Ploiești — șl miine (tot 
de la ora 18, în Palatul sporturilor 
din Capitală) in compania repre
zentativei masculine a Spaniei. 
Partida din București va avea ca 
deschidere (de la ora 16,30) un 
meci intre două echipe ale lotului 
reprezentativ.

© Biroul F. R. Handbal a apro
bat componența lotului feminin 
care se va pregăti pentru Jocurile 
Olimpice de la Montreal. Lotul 
este alcătuit din : Lidia Stan („U“ 
Timișoara), Elisabeta Ionescu 
(Constr. Baia Mare), Viorica Ionică 
(I.E.F.S,), Clara Bartok (Voința 
Odorhei) — portari. Cristina Pctro- 
vici („U“ Timișoara) Maria Lațko- 
vici (Voința Odorhei), luliana Ho- 
bincu (I.E.F.S.), Maria Boși 
(I.E.F.S.), Nadire Luțas (,.U“ Timi
șoara), Doina Furcoi („U“ Bucu
rești), Rozalia Șoș (Mureșul Tg. 
Mureș), Adriana Pătruț (Rulmen
tul Brașov). Magda Mikloș (Voința 
Odorhei). Irene Oancea (Rulmen
tul Brașov), Victoria Amarandci 
(Rapid). Rița Florea (Textila Bu- 
huși). Doina Cojocaru (,,U“ Timi
șoara), Constantina Pițigoi (Con
fecția). Georgeta Lăcustă (I.E.F.S.). 
Simona Arghir (,,U“ București) 
Nicuiina Iordache-Sasu (,,U“ Timi
șoara), Ana Stănișel (Rapid).

In acest lot lărgit a fost introdu
să și Ana Stănișel care a dovedit 
în ultimele turnee vitalitate, exce
lentă pregătire, ambiție. Cu exnc- 
riența celor peste 20 dc ani de cînd 
practică handbalul și cu talentul 
său, jucătoarea Stănișel poate să- 
și aducă contribuția la ridicarea 
valorii și combativității lotului.

Antrenorii lotului reprezentativ 
vor fi tot Constantin Popescu -și 
Dan Bălășer-cu. Ei vor fi ajutat! de 
dr. Anca Roseti și de metodistul 
Petre Voicu.

SINAIA, 23 (prin telefon). 
Noua pîrtie din localitate a 
permis desfășurarea în condi
ții excelente a campionatului 
național de sanie. Pista si pre
gătirea competitorilor au făcut 
ca întrecerea să se desfășoare 
la un bun nivel. Coborîrile ver
tiginoase ale sportivilor si spor
tivelor au fost aplaudate la 
scenă deschisă de o numeroasă 
asistentă.

Concursul fetelor a 
sportivă pusă pe fapte 
am numit-o pe Elena 
reprezentanta Clubului
Orășenesc Sinaia, care 
monstrat — în toate cele pa
tru coborîri — o constantă dem
nă de remarcat, un curaj e- 
xemplar în atacarea celor mai 
dificile porțiuni ale traseului și. 
cu tot asaltul dat de studenta 
de la I.E.F.S.. Erika Fiilleky, 
ea a urcat pe cea mai ' înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere, îmbrăcînd tricoul de 
campioană. Medalia de bronz a 
revenit reprezentantei Școlii 
sportive din Sinaia. Maria Ma
iorii. care, cu numai două săp
tămîni in urmă. participase 
la finala pe tară din cadrul

„Cupei tineretului" — categoria 
elevi 14—19'ani —, unde a cu
cerit locul 1.

întrecerea băieților a avu! un 
lider autoritar în studentul Ion 
Galescu de la I.E.F.S.. cafe a 
cîștigat în acest, sezon toate 
concursurile interne la care a 
participat. Evoluția lui ne dă 
snerant.e înfr-o comportare me
ritorie si în concursuri inter
naționale.

REZULTATE TEHNICBj 
te : 1. Elena Stan
Sinaia) — campioană 
cană 242.87 (timp total 
4 manșe). 2. Erika 
(I.E.F.S.) 245.37. 3.

•ioru (Șc. sp.
Katalin Imre (I.E.F.S.) 
5. Ștefania Szabo 
248.74. 6. Maria larii (Tractorul 
Bv.) 251.50 ; băieți : 
Galescu (I.E.F.S.) —
republican 230 94, 2.
Paiuc (C.S.O. Sinaia) 
Ion Batista (Șc. sp. 
239.68. 4. Iacob Ispas 
241.76. 5. Gheorghe Dumitrescu 
(C.S.O. Sinaia) 242 39, 6. Eugen 
Sipos (Bucegi) 243,17.

fe- 
(C.S.O. 

republi- 
in cele 
Fulleky 

Maria Ma- 
Sinaia) 246.02. 4. 

246.72, 
(I.E.F.S.)

1. Ion 
campion 
Valentin 

237 74. 3.
Sinaia) 

(I.E.F.S.)

Gh. IRIMINOIU

Săptămina aceasta la Sinaia,

Sinaia,Pîrtia de bob din 
inaugurată cu o lună în urmă 
(cu prilejul Campionatului eu
ropean de tineret), cunoaște 
săptămîna aceasta o activitate 
deosebită, concretizată prin pro
gramarea 
competiții, una internă și cea
laltă internațională.

Referindu-ne la prima, vom 
menționa că este vorba de cam
pionatul republican la bob — 
2 persoane, întrecere reluată 
după o întrerupere de un an 
(ultima ediție a campionatului 
a avut loc în 1974, 
che din Sinaia, și 
gată de echipajul 
naia. alcătuit din 
Vulpe și Dumitru 
întreceri. programate 
azi și miine. iau parte 15 e- 
chipaie selecționate pe baza re
zultatelor consemnate în con
cursurile de pînă acum.

în continuare, două zile de 
coborîri de antrenament în ve
derea importantuhy concurs in
ternațional „Trofeul Carpați", 
care se speră să devină tradi
țional. Disputele pentru „Tro
feul Carpați" se vor desfășura 
sîmbătă și duminică și se vor

a două importante

pe pista ve- 
a fost cîști- 

Voința Si- 
Constantin 

Pascu). La 
pentru

cito participare oe 
pe atit de valoroa-

bucura de 
de bogată. .
să. Pină acum au confirmat că 
vor veni la Sinaia patru echi
paje din Italia (printre care 
două conduse de celebrii piloți 
Alvera-campion mondial în 1975 
la Ccrvinia și D’Andrea), cîte 
două din Austria. Elveția^ și 
R.F.G. și unul din 
România va fi reprezentată 
primele 10 echipaje clasate 
campionatul național.

R.D.G. 
de 
la

FLOAREA DE
(Urmare din pac/ I)

Gh. 
I.

DORIN MUNTEANU SI DAN CRISTEA ÎNVINGĂTORI9

IN
Lup (Brașov,) Gh. 
(Brașov), I. Marton 
I. Laszlo (Odorhei).

MUNICIPIUL GH.
GHIU-DEJ : Gh. Cozma (Bu
zău), A. Neagu (Galați), V. 
Cioacă (Brăila). I. Lungu (Bră
ila). S. Praia (Gh. Gheorghiu- 
Dej), Gh. Buceag (Galați), V. 
Tigănaș (Iași). St. Enache 
(Iași), M. Wagner (Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), Gh. Ploieșteanu (Gh. 
Gheorghiu-Dej).

GHEOR-

„CUPA
POIANA BRAȘOV (prin te

lefon). Simbătă și duminică, 
Cristianul Mare a găzduit „Cu
pa Poiana" la slalom uriaș și 
special. „Uriașul" s-a desfășu
rat pe’ pîrtia Sulinar (două 
manșe, 1 400 m lungime, 300 m 
diferență de nivel, 52 de porți) 
pe o pîrtie înghețată, foarte 
dură. Toate acestea au consti
tuit cel mai sever test de triere 
a schiorilor din acest an. Con- 
firmînd titlul de campion re-

POIANA" LA PROBE ALPINE
Dorin Mun- 

(C.S.U. Oradea) și-a asi- 
mcă din prima manșă un 
de 2,8 s. El nu a mai 
fi depășit, în a doua

R. P.

durată de

Budapesta

orașelor:

PUBLITURISM

BULGARIA la Sofia, Plevna, Tîrnovo și Russe, 
de 1—4 zile ;
CEHOSLOVACA la Praga, Bratislava, Brno, cu 
tranzit a orașului Budapesta, cu o durată de

Oficiul Național de Turism „Carpați" București prin AGEN
ȚIA DE EXCURSII CU TURIȘTI ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE și 
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM organizează pentru grupuri 
și turiști individuali în perioada trim. II. 1976 excursii va
riate și atractive pe itinerarele turistice din :
• “ " --------------- *

cu o durată
• R. S. 

vizitarea în 
6—8 zile ;

• R. P. CHINEZĂ și R.P.D. COREEANĂ cu vizitarea ora
șelor : Pekin, Șanhai, Nankin, Kanton, Hanceu, Senian, Phe
nian, Nam Pho ;

• R. D. GERMANA la Berlin, Potsdam, Dresda, Rostock, 
Schwerin, Magdeburg, Erfurt, Jena, Meissen, Karl Marx 
Stadt, cu vizitarea în tranzit a orașului Budapesta ;

• R. P. POLONA la Varșovia și Cracovia, cu o
6—9 zile ;

• R. P. UNGARA cu o durată de 6—7 zile la 
și Budapesta — Eger ;

• U.R.S.S. 12 tipuri de excursii, cu vizitarea __ T____
Moscova, Leningrad, Kiev, Chișinău, Odesa, Cernăuți, Lwow, 
Tbilisi, Erevan, Baku, Vilnius, Riga, Tallin, Samarkand, Buhara, 
Așhabad ;

Numeroase excursii combinate R.P.U. — R.S.C., și R.D.G. 
— R.F.U.

Informații și înscrieri individual sau prin delegații de în
treprinderi, instituții sau organizații obștești etc. la AGEN
ȚIA DE EXCURSII CU TURIȘTI ROMÂNI IN STRĂINĂTATE, 
din București, Calea Victoriei nr. 100, telefon 16.44.31 si la 
toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din țară.

publican din 1975, 
teanu 
gurat 
avans 
putut 
manșă, de partenerii săi de în
trecere. în spatele său, o ple
iadă de 5—6 schiori, apropiați 
ca valoare, și-ap disputat cu 
ardoare locul secund. De men
ționat că gradul de dificultate 
a traseului a întrunit, pentru 
prima oară în acest sezon, rigo
rile regulamentare ale unui 
concurs internațional.

Și proba de slalom special, 
găzduită de pîrtia de sub tele
feric, s-a situat prin coordona
tele sale — 400 m 
m diferență 
porți montate 
— la un înalt

te. Din 47 de înscriși în foile 
de start au terminat întrecerea 
doar 14 !

REZULTATE TEHNICE : sla
lom uriaș, senioare : 1. Daniela 
Munteanu (A.S.A. Bv.) 1:42,0, 
2. Minodora Munteanu (C.S.U. 
Oradea) 1:43,4, 3. Nela Simion 
(C.S.U. Oradea) 1:45,8 ; seniori : 

D. Munteanu (C.S.U. Ora- 
D. Cristea (Di- 

Brenci

,.CUPA

de 
pe o 
grad

lungime, 230 
nivel, 75 de 
zăpadă dură 
de dificulta-

JUNIORILOR44
Simbătă si duminică s-a dis

putat în Bucegi. 
curs de schi alpin 
sezon. întrecerea.
„Cupa juniorilor", 
start 47 de băieți și 8 fete. Ău 
avut loc curse de slalom uriaș 
Si coborîre. Traseul a măsurat 
peste 1500 de metri si a pornit 
din vîrful Furnica pînă la baza 
văii Carp. Traseul dificil și ză
pada înghețată au supus pe 
sportivi la eforturi intense, 
demne de remarcat. întrecerea 
a însemnat un important test 
pentru marea majoritate a ju
niorilor prezenti la concurs, a- 
vînd în vedere că la sfîrsitul 
acestei săptămîni pe aceleași 
pîrtii. se va disputa campiona
tul national de juniori. Progra
mul alcătuit de organizatori, 
pentru decernarea titlurilor na
ționale. este următorul : vineri: 
coborîre ; sîmbătă : slalom u- 
rias ; duminică : slalom special.

primul con- 
din actualul 
dotată cu 
a atras la

1.
dea) 2:55,5, 2. 
namo) 2:57,3, 3.
(A.S.A. Bv.) 2:59,0. Slalom spe
cial, senioare : 1. Daniela Mun
teanu 91,1, 2. Minodora Mun
teanu 93,0, 3. Geta Băncilă (Di
namo) 94,4 ; seniori : 1. D. Cris
tea 106,7, 2. Alex. Manta
(A.S.A.) 108,0, 3. D. Munteanu
109,4.

V.

Mihai BARA

LA SCHI ALPIN
Iată rezultatele tehnice înre

gistrate la „Cupa juniorilor" : 
slalom uriaș, junioare mici : 1. 
Doina Frătilă (LES) 1:12,5. 2. 
Daniela Uncrop (Dinamo Bv) 
1:17,4, 3. Liliana Stroe 
1:18,4; junioare mari: .. au
relia Nițu (LES) 1:11,8. 2. Mo- 
nica Weber (Șc. sp. 
1:15,4, 3. Doina Roșculeț (CSO 
Sinaia) 1:18,4; juniori mici: 1. 
V. Bodaru (Dinamo Bv) 1:08,2, 
2. C. Bucur (CSO) 1:17.3. 3. 
I. Doboș (Dinamo Bv) 1:18, 8 ; 
juniori mari: 1. G. Olaru (LES) 
1:31,7, 2. A. Bodoș (Dinamo 
Bv) 1:34,9, 3. V. Pristaru (LES) 
1:35,7 ; coborîre fete : 1. Doina 
Roșculeț 1:15,5. 2. Monica We
ber 1:18,6. 3. Mirela Vlăsceanu 
(Șc. sp. Sinaia) 1:28,6 
1. C. Crețu (Șa . sp. 
1:18,3, 2. Gh. Negrescu 
1:18,7. 3. Cr. Enache 
mânui Bușteni) 1 ;19,6.

(LES)
1. Au-

Reșița)

băieți :
Sinaia) 
(CSO)

(Carai-

s-au adunat mii și mii de ore 
de muncă voluntară.

★
Ne aflam în fața „Florii de 

colț", o ’cabană-cofetărie, cu mai 
multe încăperi, cu o terasă in
ferioară pentru dans și alta su
perioară pentru plajă. întreagă, 
din lemn.

— Am avut vreo trei proiec
te făcute aici, în oraș, L-am 
ales pe acesta pentru că nu va 
acoperi coroana unui copac rar, 
Pines cembra. pe care 
aduce în primăvară din 
Călimani.

Acest 
al cărui 
întrebat 
față de : 
nică — 
Imens „1 
cum îl numesc localnicii — în 
care crose în puieți 30 000 de 
arbori și arbuști reprezentind 
150 de specii.

— Va fi o insulă de sport 
înconjurată de o liniștită lizie
ră, înălțată pînă la 15—20 me
tri. O lizieră frumos mirosi
toare din primăvară pină in 
toamnă pentru că aici există 
sute de tei. salcîmi și plopi 
balsamiferi. Nu există om în 
Gura Humorului care să nu fi 
așezat cel puțin un arbore în- 
tr-o gropiță dinamitată in stin- 
ca neprimitoare a malurilor...

Dar piatra a cedat ; a tre
buit să găzduiască peluze de 
iarbă și straturi de flori. Oa
menii din Gura Humorului vor

ii vom 
munții

despre 
n-am 
jenă

Pines cembra.
nume popular 
dintr-o normală 
ignoranța noastră bota- 
se va integra intr-un 

.pare dendrologic" —

30 iu 
aici 
repub

TRAGERE 
LOTO

DIN
Se acordă 

din fond sp 
toturisme 
S 100 ; Exc 
Germană, 
Cîștiguri in

La recen 
campionat 
baschet co 
Ileana Gu

1936) Eva c 
minică, la 
succes din 
Ea, a devei 
peană la nu 
mat. la indi 
cu Mariana 
Tripșa. la e

Eva Olah 
pe un poli,. 
cinci ani, î 
sportive A 
scurt timp 
element cu 
lități. Sub c 
rului Pe're 
ti vă a inr 
rezultate d 
impus-o at 
federației 
au seleețio 
blican. In 
rile de cam 
armă stane

£
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sport, ci să- 
natural din 
n-a omis f 
salcîm. Și 
nica aplicat: 
lor se află 
tate.

La 
șurat 
nivel 
captive. Ap 
pic și-au fă 
dc copii — 
devenit, de 
puțin tem 
apei. Iar s 
golit mereu 
spre tereni 
luncii. Iar 
zent la to 
masă și de 
să primeas

AUTO c
fixat pentru 
tie. Este vo 
campionatul 
liuri, ,,Raliu 
desfășuJRk în 
I.T.A. Timi 
central. Du 
țați, traseul 
950 km, din 
pa reuși în

POLO
LUI pârtiei 
nizat la baz 
de echipele

LOTO —PRONOSPORT I
S-AU PUS IN VlNZARE BILET

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES-OLIMPIC 

DIN 29 FEBRUARIE 1976
Se atfjuie Dacia 1300 si Skoda 

S 100 ; Excursii în U.R.S.S., Unga
ria și Austria, Paris (Valea Lol- 
rei) ; Bani — cîștiguri fixe și va
riabile.

Se cîștigă și cu 3 numere.
CIȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE PRONOEXPRES D

FAZA I : Extragerea 1 : cat. 1 : 1 
variantă 100% autoturism DACIA 1300; 
cat. 2 : 2 variante 10% a 25.405 lei ; 
cat. 3 : 11 variante 25% a 3.216 lei ți 
12 variante 10% a 1.286 lei ; cat. 4 : 
49,05 a 1.036 lei ; cat.5 : 114,75 a
443 lei ; cat. 6 : 3.520,20 a 40 lei. Re
port categoria 1 : 247.986 lei. Extra
gerea 2 : cat. B : 5,50 variante a 
20.416 lei ; cat. C : 39,95 a 1.405 lei; 
cat. D : 1.795,75 a 60 lei ; cat. E : 
134,20 a 200 lei ; cat. F : 2.153,70 a 
40 lei. Report categoria A : 601.317 
lei.

FAZA a ll-a : Categoria G : 3,80
variante a 10.000 lei sau la alegere o 
excursie de un loc în Grecia sau două 
locuri în U.R.S.S., Polonia sau Turcia 
și diferența în numerar ; cat H: 27,15

o 3.000 lei ; 
cat. J: 140,95

FAZA a III 
variante aut 
SKODA S 1 
în obiecte ; 
a 25.000 lei 
lei din care 
în Grecia, 
cia ți difere 
5,10 variante 
excursie de 
nia sau Tur 
rar ; cat. P 
lei ; cat. R : 
105,20 a 200 
lei și cat.

Câștigătorii 
riac Laurenți 
Motescu loa



WUl ÎNTRECERILOR

UGIU (baschet)
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NCA MOLDOVEI

a la 
cu

567 p-record republican 
pușcă cu aer comprimat 
382 p.

635 de puncte, fiind considerată 
cea mai bună jucătoare a tării 
(conform clasamentului federa- 

"|^iei de specialitate') și „moto- 
-^^Ul“ echipei Rapid. Ileana Gu- 

giu s-a născut la 4 noiembrie 
1947 în comuna Suseni din ju
dețul Argeș, a absolvit Acade
mia de științe economice și 
este studentă (la cursurile fără 
frecvență) la I.E.F.S. ; a învă
țat baschetul în anul 1962 la 
Liceul ..Nicolae Bălcescu“ din 
București. sub îndrumarea 
prof. Adriana Florescu și și-a 
desăvîrșit măiestria la clubul 
sportiv Politehnica București, 
sub îndrumarea antrenorului 
Constantin Dinescu,. A cucerit 
de cinci ori titlul de campioană 
a României, sub culorile echi
pei Politehnica, și a susținut 
peste 2.00 de meciuri internațio
nale în cadrul reprezentativei 
țării. Este pentru a patra oară 
consecutiv coșgetera campiona
tului.

mai 
Ldru 

lor 
de 

pta- 
lilor 
lali-

pfă- 
de 

pele 
im- 
pele 
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să se piardă în rîndul spccta 
torilor.

— Spuneți-ne. 
mar, e adevărat 
ne-au spus 
bolovani c 
consolideze 
săpat cot la cot cu toată lu
mea ? Că dintre copaci, mulți 
au fost sădiți de dv. ?

— Nu văd nimic extraordinar 
în asta.

E adevărat, pentru că prima
rul din Gura Humorului crede 
că o colectivitate ca aceea a 
concetățenilor săi este formată 
din individualități cu felurite 
nevoi — și sportive 
te. Din acest motiv a 
totul pentru ca Lunca Moldo
vei să aibă pentru orice pa
siune sportivă, un răspuns pe 
măsură.

tovarășe ori- 
că, așa cum 

oamenii, ati cărat 
cu brațele ca să se 

malurile ? Că ari

distinc- 
făcut
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sul și de Lotul de juniori al ță
rii noastre. întrecerile încep 
miercuri după următorul program: 
ora 17 : Lotul de juniori — Pro
gresul. ora 18 : Iran — Rapid.
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RIJGRV IN CADRUL MANI-
nuvui FESTARILOR prile

juite de împlinirea a ?ase decenii 
de activitate a secției de rugby 
Sportul studențesc, vineri, Ia 17,30 
Ia Institutul de construcții va avea 
loc o întîlnire cu foștii membri ai 
clubului.• pregătirile juniorilor 
TRICOLORI. Duminică dimineață, 
pe stadionul Tineretului, rugbyștii 
juniori din Capitală, susceptibili de 
a face parte din echipa care ne 
va reprezenta la apropiatul C.E. 
au disputat o partidă de verificare 
în compania divizionarei A Olim
pia. După o întîlnire atractivă, 
,,Lotul bucureștenilor" a reușit să 
treacă de mai experimentata lor 
adversară cu scorul de 8—3 (4—3), 
prin încercările realizate de Kii- 
nig și Cîndea.

tare 
Au
to da 
. D. 
Ința.

SCHI
dispută
tiile Predealului.

CAMPIONATELE FON- 
DIȘTILOR JUNIORI se 

astăzi și mîirie, pe pîr-

ia Încheierea

f RIMEI CONVOCĂRI

A SElECȚIOKABtllLOR

Meciul amical internațional 
disputat simbătă la Timișoara, 
in compania echipei iugoslave 
O.F.K. Belgrad, a încheiat 
practic prima acțiune comună 
mai importantă din acest an a 
lotului reprezentativ de fotbal, 
încadrată în programul de pre
gătire pentru partidele oficiale 
cu selecționatele olimpice ale 
Franței și Olandei. A fost o 
verificare utilă, care a oferit 
conducerii tehnice a lotului 
constatări și concluzii prețioase 
pentru viitoarea activitate de 
selecție și pregătire pînă la 
proxima partidă din cele men
ționate, aceea de la 24 martie, 
cu olimpicii francezi.

La .sfirșitul meciului de sîm- 
bătă, de la Timișoara, cu refe
rire la disputa proaspăt înche
iată. dar si la celelalte activități 
ale selecționabililor din cursul 
săptămînii trecute, vicepreședin
tele F.R.F. și antrenorul echipe
lor naționale, Ștefan Covaci, 
ne-a declarat : „Scopul întregii 
acțiuni a fost aceia de a-i cu
noaște mai bine pe fotbaliștii 
susceptibili a îmbrăca tricoul 
național, de a testa pregătirea 
lor generală și de a-i verifica 
in joc, atit cu echipe autohtone, 
cit și cu parteneri străini. După 
evoluția lor de miercuri, de la 
București, meciul cu O.F.K. 
Belgrad ne-a arătat și mai lim
pede care sint părțile bune, dar 
și cele slabe ale jucătorilor uti
lizați, ca și ale echipei în an
samblul ci. Ca o concluzie ge
nerală, se poate spune că selec- 
ționabilii s-au prezentat la un 
nivel de pregătire mulțumitor. 
Modul în care, aici la Timi
șoara, au reușit să forțeze rit

Dv5

DE LA FEDERAȚIA 
ROMÂNĂ DE FOIST
® Se aduce la cunoștință echipe

lor clin Diviziile B și C, precum și ce
lor județene câ la jocurile dm „Cupa 
României" cu echipele divizionare A 
s.nt absolvite de restricțiile privind fo
losirea juniorilor sau numărul jucă
torilor peste 26 de ani. Jocul Progre
sul București — F.C.M. Reșița se va 
disputa duminică, de la ora 10,30 ; 
pariida Minerul Turț — Sp. studențesc 
— în aceeași zi — de la ora 11, iar 
meciul Lelea B_.cău — Tractorul Bra-
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VOI FI REZULTATE DIN 
DIVIZIA B : mascu

lin : Electra — Aurora Bacău 3—o, 
C.F.R. — Marina Constanța 3—2, 
C.S.U. B. Mare — C.S.U. Pitești 
3—2, Metalul Hunedoara — Medi
cina Timișoara 3—2, Dinamo Bră
ila — Grivița Roșie 3—1. Petrolul 
Ploiești — Oțelul Oraș Dr. Petru 
Groza 3—0, C.S.M. Suceava — Con
structorul Brăila 2—3, Progresul — 
Relonul Săvinești 3—2, Foresta
Arad — Voința Alba Iulia 3—0. 
Farul Constanța — Politehnica Iași 
3—1 ; feminin î Spartac — I.T.B. 
1—3, Voința — Unirea 3—0. Flacăra 
roșie — Penicilina Ii Iași 0—3, 
Universitatea — Medicina 3—1 . 
C.P.B. — Ceahlăul P. Neamț 2—3. 
Medicina — Penicilina Iași 0—3 
(restanță). Corvinul Deva — Dra
pelul roșu Sibiu 2—3. C. S. Zalău 
— Maratex B. Mare 1—3. Mondiala 
Satu Mare — Constructorul Arad 
3—0.
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mul de joc spre finalul meciu
lui și să se desprindă atit de 
ciar de adversari ne-a dovedit 
că ei dispun de serioase acu
mulări fizice, ceea ce, desigur, 
este de apreciat. Am mai re
marcat, de asemenea, concen
trarea și orientarea lor în joc, 
combinațiile reușite in atac din 
a doua parte a meciului, pre
cum și progresele realizate în 
organizarea apărării, comparti
ment în care, față de formula 
folosită miercuri la București, 
am dorii să i urmărim la lucru 
și pe Dobrău. Deficitară, ră- 
mîne. îndeosebi, viteza de reac
ție in acțiuni, capitol spre caro 
ne vom îndrepta mai mult a- 
tenția în viitor".

Observațiilor judicioase făcute 
de Ștefan Covaci trebuie să le 
adăugăm amănuntul, nu lipsit 
de importanță, că dacă pînă 
acum sclecționabilii s-au pre
gătit și au evoluat — fie în 
cadrul echipelor lor de club, 
fie chiar in testul de miercu
rea trecută, de la București, al 
lotului reprezentativ — pe te
renuri înghețate și la tempe
raturi destul de scăzute, sim
bătă, la Timișoara, ei au ju
cat pentru prima dată pe un 
teren moale, adaptîndu-se la 
noile condiții — cum se spuno 
— din mers.

După această acțiune comună, 
încheiată prin meciul de veri
ficare cu O.F.K. Belgrad, selec- 
ționăbilii s-au reîntors la echi
pele lor de club, în cadrul că
rora i.și vor continua pregăti
rile obișnuite. întrucit lotul nu 
se va mai reuni pînă la 18 
martie, data la care vor incepe 
pregătirile finale pentru partida

— extrem de importantă in 
perspectiva calificării la turneul 
final al J.O. — cu echipa o- 
limpică a Franței, jucătorii vor 
fi atent urmăriți în meciurile 
de cupă și^de campionat, pre
cum și la antrenamentele și 
jocurile amicale ale formațiilor 
din care fac parte. După cum 
ne-a mărturisit. însă, Ștefan 
Covaci, Iotul reprezentativ nu 
are porțile închise, nu se limi
tează la cei 18 jucători pre- 
zenți simbătă la Timișoara. în 
săptămînile următoare vor fi 
supuși, de asemenea, observației 
craiovcnii Crișan și Bălăci — 
absenți la partidele de verifi
care din săplămîna trecută din 
cauza îmbolnăvirii lor —. pre
cum și alți jucători suscepti
bili de selecționare. Astfel ca 
lotul ce va fi convocat în a 
doua jumătate a bmii martie 
să. cuprindă pe cei mai valoroși 
și, mai în formă jucători ai 
momentului.

Constantin FIRĂNESCU

șov a fost programat simbătă, de la 
ora 14.

Ora de începere a celorlalte meciuri 
de cupă : 14,33.

G In vederea începerii în cele mai 
bune condițiuni a campionatelor re
publicane A, B, C și de juniori, toate 
cluburile (secțiile) sînt obligate a lua 
următoarele măsuri : amenajarea și 
curățirea terenurilor de zăpadă pen
tru ca acestea să se prezinte cores
punzător la ora începerii meciurilor ; 
asigurarea asistenței medicale pe toa
tă durata jocului, cunoscîndu-se fap
tul că, în cazul părăsirii terenului de 
către medicul respectiv, echipa orga
nizatoare va pierde inlîlnirea cu 3—0; 
respectarea întocmai a prevederilor 
regulamentare privind programarea 
jocurilor in localitățile cu mai multe 
echipe ; respectarea întocmai a pre
vederilor regulamentare privind ordi
nea și accesul persoanelor în incinta 
terenului de joc.

0 JUCĂTORII SUSPENDAȚI PE O 
ETAPA PENTRU TREI CARTONAȘE 
GALBENE. F.R.F. ne informează că 
următorii jucători, care au acumulat 
cite trei cartonașe galbene, nu ou 
drept de joc in ,,16’’-imile „Cupei Ro
mâniei” : Zamfir (Steaua), Kun (F. C. 
Bihor), Augustin, Naghi (Dinamo 
București), Filipescu (F.C.M. Reșița), 
Ciocan (C.F.R. Cluj-Napoca), Pateu 
(Rapid), Cazan, Tută (Sportul studen
țesc', Moldovan (Jiul), jn prima etapă 
a Diviziei B nu vor avea drept de 
joc. pentru același motiv, Călin (Elec- 
troputere Craiova) și Pană (Chimia 
Tr. Măgurele).

După cele două meciuri ale juniorilor noștri

ACCENTE PE JOCUL OFENSIV

Portarul iugoslav Borota blochează mingea la picioarele lui Kun 
(Fază din meciul Lotul reprezentativ — O.F.K. Belgrad, disputai 
simbătă la Timisoara). Foto : BRANKO VUIN-Timișoara

ULTIMELE „REPETIȚIE4
După cum se știe, la sfirșitul aces

tei săptămîni vor avea loc „16"-imile 
„Cupei României" la fotbal. în aceas
tă fază a competiției vor debuta și 
echipele divizionare A, care miercuri 
și joi vor susține noi jocuri de veri
ficare, considerate ca ultime „repeti
ții" înaintea meciurilor oficiale de 
Cupă.

ÎNAINTEA „CUPEI“
Iată cîteva. dintre aceste partide a- 

micale : Universitatea Craiova —
F.C.M, Reșița ; C.F.R. Cluj-Napoca — 
F.C. Bihor ; Jiul — Victoria Cătan ; 
Politehnica Timișoara — Electromotor 
Timișoara ; Industria sîrmei Cimpia 
Turzii — „U" Cluj-Napoca (miercuri); 
C.I.L. Sighet — Sportul studențesc ; 
Mureșul Deva — F.C. Constanța (joi).

Echipa națională de juniori 
— reprezentanta promoției 1976 
(jucători născuti după 1 august 
1958) — a debutat in noul se
zon vineri 20 februarie, dată la 
care a susținut primul din cele 
5 meciuri amicale internațio
nale de verificare prevăzute in 
această perioadă. Al doilea a 
fost programat două zile mai 
tirziu, la Oltenița. în ambele 
partide, tinerii noștri „tricolori" 
au primit replica reprezentati
vei de juniori a Turciei, o for
mație alcătuită din jucători ma
sivi, ambițioși și foarte iuți. 
Cele 160 de minute ale acestei 
duble confruntări — o primă 
etapă în cadrul programului 
prevăzut pentru meciurile ofi
ciale cu Cehoslovacia, din preli
minariile Turneului U.E.F.A. — 
ne-au relevat cîteva aspecte 
privind jocul noii echipe de 
juniori, asupra cărora vom in
sista în rîndurile de mai jos. 
Si trebuie spus de la început 
că. dacă apărarea n-a fost so
licitată decit intr-o mică mă
sură în aceste două meciuri cu 
Turcia, in schimb mijlocașii si 
atacantii au căutat să se între
buințeze la maximum pentru a 
găsi soluții eficace prin care să 
depășească o apărare destul de 
bine pusă la punct, supraaglo
merată. S-a remarcat faptul că, 
spre deosebire de echipele pro
moțiilor anilor trecuti. noua 
formație de juniori incearcă 
fără să se hazardeze insă. să 
mizeze totul pe cartea atacului. 
Cele 42 de șuturi expediate 
spre poarta juniorilor turci con
stituie, în acest sens, un argu

ment convingător. Lăsînd Ia o 
parte cele 14 mari ocazii de gol 
Irosite datorită precipitării in 
momentul finalizării. Lupău. 
Cămătaru. Vesa, Șt. Popa. San
da, Irimescu, Cernescu (Chi
tara a fost mai puțin utilizat, 
deoarece s-a accidentat în pri
mul joc) au avut perioade cind 
au realizat un joc bun. cind pa
sele nu si-au greșit decit rare
ori adresa, acțiunile fiind orien
tate cu precădere pe direcția 
porții adverse, desfășurate pe 
un front larg, cu numeroase in
tercalări surprinzătoare in pri
ma linie ale mijlocașilor.

Dar. dacă toate acestea con
stituie lucruri bune in evoluția 
echipei noastre de juniori, tre
buie să subliniem, in același 
timp, si cea mai pregnantă de
ficientă semnalată ne parcursul 
celor Î60 de minute ale meciu
rilor cu Turcia : pregătirea fi
zică necorespunzătoare. Au fost 
perioade, în repriza secundă, 
cind majoritatea jucătorilor au 
dat evidente semne de obosea
lă. mișcările lor devenind gre
oaie. plasamentul efectuat gre
șit. luciditatea diminuată. „Se 
confirmă încă o dată — ne 
spunea, după meciul de la Ol
tenița, antrenorul federal Con
stantin Ardeleana — că pregă
tirea fizică generală efectuată 
de juniori la unele cluburi lasă 
incă de dorit, aceasta fiind una 
din lacunele semnalate si cu 
alte prilejuri dar care. dună 
cum se vede, continuă să per
siste".

Laurențiu DUMITRESCU

PARTIDE DE
ELECTROPUTERE CRAIO

VA — JIUL PETROȘANI 1—1 
(0—0). Joc frumos, cu nenumă
rate faze de poartă. Cele două 
goluri au fost marcate de Calo
tă (min. 73), pentru gazde, și 
Mulțescu (min. 86). Jiul a folo
sit următoarea formație : I. Ga
briel — Nițu, Tonea, Stocker, 
Leca — Toma, Mulțescu, Mol
dovan — Stoica, Sălăjan, Stoi- 
chiță. Au mai jucat Homan, 
Rusu, Covaci și Ștefănescu.

PETROLUL PLOIEȘTI — PE
TROLUL TELEAJEN 2—0 
(0—0). Au marcat : Negoiță 
(min. 70) și Fl. Dumitrescu 
(min. 75).

MINERUL MOTRU — DIER- 
NA ORȘOVA 4—0 (1—0). Au 
marcat : Laurențiu (min. 20), 
Mateescu (min. 47) și Mihuț 
(min. 75 și 88).

DACIA ORAȘTIE — META
LUL AIUD 3—0 (1—0). Au în
scris : Nenu (min. 30), Ureche 
(min. 65) și Radu (min. 88).

C.F.R. TIMIȘOARA — RA
PID ARAD 2—3 (1—1). Au mar
cat : Periatu (min. 41 și 82), 
respectiv Schneider (min. 38),

VERIFICARE ALE ECHIPELOR DIVIZIONARE
Brindescu (min. 76 — autogol) 
și Dodeanu (min. 79).

UNIREA FOCȘANI — RELO
NUL SĂVINEȘTI 1—2 (0—0).
Au marcat : Năsturescu (min. 
72), respectiv Avasilicăi (min. 
65 și 83).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
DINAMO SLATINA 1—0 (0—0). 
Solomon (min. 65) a marcat sin
gurul gol al meciului.

F.C. BRAILA — C.S.U. GA
LAȚI 1—0 (0—0). A marcat Ol- 
teanu (min. 27 — autogol).

CHIMIA RM. VÎLCEA —F.C. 
BAIA MARE 1—1 (0—1). C. Ni- 
colae (min. 69. din penalty) și 
Farkaș (min. 40) au înscris cele 
două goluri.

C. S. TÎRGOVIȘTE — ME- 
TROM BRAȘOV 3—3 (0—1). Au 
înscris : Economii (min. 52), 
Neagu (min. 62) și Tătaru (min. 
68, din penalty), respectiv Dan 
(min. 1), Bălan (min. 57) și 
Hirșulescu (min. 64).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 2—0 
(1—0). Naghi (min. 25) și Bokor 
(min. 78) au marcat cele două 
goluri.

METALUL DROBETA TR. 
SEVERIN — METALUL OȚE
LUL ROȘU 3—0 (3—0). Au
marcat : Olteanu (min. 25, din 
penalty, și min. 45) și Cocules- 
eu (min. 32).

TRACTORUL BRAȘOV — 
ELECTRICA CONSTANȚA 9—1 
(5—1). Autorii golurilor ; Gher- 
ghe (2), Dumitru (2), V. Iones- 
cu, Golanii, Grigore, Trăsnea, 
Petruț, respectiv Lascarache.

AURUL BRAD — MINERUL 
LUPENI 1—2 (0—0). A marcat 
Voicu (min. 60), respectiv Nai- 
din (min. 70) și Gabor (min. 
75).

PROGRESUL ODORHEI — 
ȘOIMII SIBIU 2—3 (0—0). Au 
înscris : Mihăescu, Georgescu și 
Țurlea pentru sibieni, respectiv 
Laszlo (2).

C.S.M. BORZEȘTI — OLTUL 
SF. GHEORGHE 2—0 (2—0).
Ambele goluri au fost înscrise 
de Țînț.

BIHOREANA MARGHITA — 
RECOLTA SALONTA 3—0 
(1—0). Au marcat : Pocsai. Ga
bor și Papp.

C.S.M. SUCEAVA — MINE
RUL GURA HUMORULUI 2—2 
(2-1). Golurile au fost realizate 
le Iosep (2), pentru gazde, Mo- 
roșanu și Popa pentru oaspeți.

• „CUPA ARMATURA". 
Timp de trei zile s-a desfășu
rat la Zalău o competiție dota
tă cu „Cupa Armătura", la care 
au luat parte divizionarele A 
Olimpia Satu Mare și „U" Cluj- 
Napoca, Victoria Cărei, din eșa
lonul secund, și Armătura Za
lău, liderul seriei a IX-a a Di
viziei C. Iată rezultatele înre
gistrate : Olimpia Satu Mare — 
„U" Cluj-Napoca 2—0 (2—0). Au 
marcat : Kaiser și Bercțki. Ar
mătura Zalău — Victoria Cărei 
4—0 (2—0). Au înscris : Nistor, 
Mathe (2) și Vaida. Pentru locu
rile 3—4 : Victoria Cărei — „U“ 
Cluj-Napoca 5—5, după execu
tarea loviturilor de la 11 metri ; 
la acest scor, „U“ Cluj-Napoca 
s-a retras de pe teren. Finala 
competiției : Armătura Zalău — 
Olimpia Satu Mare 1—0 (1—0). 
A marcat : Ardeleanu. (M. Bon- 
țoiu — coresp.).



„NĂSTASE A FOST
MAI RAPID DECÎI MINE» u

• • •

a declarat Jimmy Connors după finala de la Salisbury

74-a ediție a cam-Cea de-a 
pionatelor internaționale de te
nis pe teren acoperit ale S.U.A.. 
în organizarea federației ame
ricano de specialitate, a luat 
sfîrșij duminică, la Salisbury 
(Maryland), cu victoria lui Ilie 
Năstase. Campionul român re
editează astfel unul din ori; 
mele mari succese ale carierei 
sale sportive, obținut în anul 
1970, cînd in finala aceluiași 
turneu întrecea pe Cliff Richey. 
De data aceasta învinsul său 
din intîlnirea decisivă este te- 
nismanul cel mai reprezentativ 
al noii generații, americanul 
Jimmy Connors, fost cîștigător 
al Wimbledon-ului. Scorul net 
al finalei (cîștigată de Năstase

6—2, 6—3, 7—6) vorbește de 
sine despre proporțiile vic-

La hochei juniori

ECHIPA ROMÂNIEI 
A CÎȘTIGAT Șl A DOUA
PARTIDA AMICALA 
CU BULGARIA: 8-2
Pe patinoarul artificial „Druj- 

ba“ din Sofia a avut loc, asea
ră cea de a doua partida din
tre echipele de juniori ale Bul
gariei și României care se pre
gătesc în vederea campionatu
lui european. De data aceasta, 
superioritatea tinerilor hocheiști 
români (învingători în primul 
meci cu 4—1) a fost și mai evi
dentă. ei cîștigind intîlnirea cu 
scorul de 8—2 (1—2, 5—0. 2 0). 
Au marcat pentru oaspeți Na
gy (3). Danei (2). Cazacu (2) 
și Procop, respectiv. Kînev și 
Tankev. A arbitrat cuplul bul
gar Noncev — Traicev. Miercuri 
seara se va desfășura pel de-al 
treilea meci.

TOMA HRISTOV

cu 
la 
toriei.

Comentînd partida, corespon
dentul agenției „Associated 
Press" transmite, printre al
tele : „Năstase a jucat foarte 
bine în această finală. pe care 
a cîștigat-o cu ușurință. în ceea 
ce-1 privește pe Connors, în
vingător în ultimele trei ediții 
ale turneului, acesta nu a găsit 
riposta potrivită pentru a con
tracara iscusința și abilitatea 
românului". După meci. Jimmy 
Connors a declarat că Ilie Năs
tase a evoluat excelent în acest 
turneu, iar în finală a făcut o 
partidă strălucită. „Năstase a 
fost mai rapid decit mine, a 
avut servicii foarte puternice, 
iar stopurile sale m-au găsit de 
cele mai muile ori pe picior 
greșit, punîndu-mă în dificul
tate" — a încheiat campionul 
american.

Menționăm că a fost a 13-a 
victorie obținută de Năstase -a- 
supra lui Connors. în partide 
de turneu sau demonstrative, 
față de numai 6 înfrîngeri. Tot
odată. . este al doilea 
„indoor" 
actualul 
Atlanta. 
WCT.

turneu 
cîștigat dc; român, in 

sezon, după cel de la 
din cadrul circuitului

SEZONULUI ȘAHIST 1975
AL U.R.S.S.

sezonul șahistComentînd 
încheiat, fostul campion mon
dial Mihail Tal evidențiază 
performanta lui Tigran JPetro- 
sian. care a cucerit pentru a 
patra oară titlul de campion al 
U.R.S.S. „Am văzut la acest 
campionat un nou Petrosian în 
ceea ce privește strategia si 
stilul de joc. Dar, după opinia 
mea — a continuat Mihail. Tal 
— revelația actualei ediții a 
fost tinărul Oleg Romanișin, 
singurul care a reușit să-1 
învingă pe Petrosian. El a cîsti- 
gat șapte partide, dintre care 
cinci Ia marii maeștri, tlove- 
dindu-se nu numai un bun cu
noscător al teoriei sahiste. dar 
și un veritabil artist, sub as
pectul stilului de joc".

FLORIN GHEORGHIU
PE LOCUL 3 LA MALAGA

Turneul internațional de șah 
de la Malaga s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru ame
rican Robert Byrne, care a acu
mulat 9’/z p din 13 posibile. Pe 
locul doi s-a. clasat tînărul său 
compatriot. juniorul Larry 
Cristiansen cu 9 p. urmat de 
Florin Gheorghiu cu 8 p. Vic
tor Ciocâltea. s-a numărat, de 
asemenea, printre premiati. îm
părțind locurile 4—6 cu Keene 
(Anglia) si Sigurjonsson (Is
landa) cu 7’/a p.

LA MUNCHEN ATLEȚII AU DEPUS
PRIMELE OPȚIUNI PENTRU MONTREAL

(Urmare din pag. I)

PROBA FEMININĂ DE 20 km 
OE SCHI-FOND INCLUSĂ 
ÎN PROGRAMUL C. M.

' HELSINKI (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de schi 
(probe nordice) — ediția 1918 
se vor desfășura. între 17 si 26 
februarie. în localitatea finlan
deză Lahti. Pentru prima oară 
în istoria competiției se _ va 
disputa si o probă feminină pe 
distanta de 20 km.

„TURNEUL CELOR 7 
NAȚIUNI" LA FLORETĂ 

FEMININ
în ..Turneul celor 7 națiuni" 

la floretă feminin, disputat la 
Frankfurt, echipa României a 
înregistrat. în cea de a doua zi 
a concursului, următoarele re
zultate : 10—6 cu R.F.G. II. 4— 
12 cu Ungaria și U.R.S.S. Iată 
clasamentul final al competi
ției : 1. Ungaria 6 v. 2. Polonia 
6 v, 3. R.F.G. 5 v.

clasat al patrulea. De notat fap
tul că, atit in serii cit și în 
semifinală, el a fost întrecut de - 
polonezul Zenon Nowosz, pe 
care-1 învinsese, cu trei săptă
mîni în urmă, la „Cupa de 
cristal".

Așadar, din opt atleți români 
doar trei au împlinit așteptări
le. Caro! Corbu, la 30 de ani, 
se menține încă în elita „cangu
rilor". Rezultatul de 16,75 m, 
din a treia încercare, este cel 
mai bun realizat de el, pe teren 
acoperit, în ultimii ani. Resim
țind o ușoară durere la călciiul " 
drept, Carol n-a mai forțat in 
ultimele trei sărituri. Medalia 
de argint este o frumoasă re
compensă pentru acest exem
plar atlet și un puternic stimu
lent in pregătirea sa pentru J.O.

Gheorghe Ghipu a avut ad
versari puternici, în special 
în vest-germanii Wessinghage, 
Wellmann, sovieticul Mamontov, 
belgianul Mignon. El a reeditat 
locul trei de anul trecut de la 
Katowice, dar opinăm că s-ar 
fi putut clasa și mai bine, cu 
mai multă îndrăzneală, ținînd 
seama că, de fapt, deținea cel 
mai bun rezultat in sală dintre 
finaliști.

Natalia Andrei a fost la un 
pas de o nouă victorie. Și i-a 
lipsit foarte puțin să fi fost ia
răși campioană europeană in
door la 1500 m ! A greșit, însă, 
credem, tactic. în ultimele ture,

cînd s-a aflat în frunte, domi- 
nîndu-le pe cele trei alergătoa
re din Bulgaria, Ceavdarova, 
Pehlivanova, Iacinska (toate cu 
rezultate mai bune, în acest an, 
decit al său) a crezut că lupta 
s-a încheiat. A surprins-o ușu
rința finișului vest-germancei 
Kraus, căreia, sinceri - să fim, 
nici ea și nici nimeni altcineva 
nu i-au acordat șanse de cîștig !

Experiența C.E. de la Mun- 
chen va trebui bine folosită de 
atleții și antrenorii noștri pen
tru pregătirea starturilor în aer 
•liber.

CONCURSUL DE ÎNOT

DE LA ROSTOCK

La campionatele de înot ale 
R.D. Germane, de la Rostock 
(bazin de 25 m). Kornelia En
der a parcurs 100 m liber. în 
55,37. Hannelore Anke a reali
zat 1:11,91 la 100 m bras și Ul- 
rike Richter — 1:03.03 la 100 m 
spate (toate aceste rezultate 
sînt cele mai bune performante 
mondiale în probele respective). 
Rezultate din concursul mascu
lin : 100 m delfin : Pyttel — 
55,70 ; 200 m liber : Strohbach
— 1:53.46 ; 100 m spate : Wanja
— 57,81.

Unul dintre cei mai buni jucători sovietici, evidențiat si in cadrul
J.O. de la Innsbruck, Aleksandr Jakușev in plină acțiune. 4 

stadioane de gheață, precum și ! 
cele peste 50 de arene cu piste 
de gheată artificială si cu tri
bune pentru un mare număr 
de spectatori.

în cadrul acestor coordonata 
se înscriu realizările antreno
rilor si jucătorilor sovietici ca
re. în ultimele decenii, s-au 
impus net pe plan mondial. Ci
fric această dominare s-ar pu
tea exprima prin cele 14 titluri 
de campioni ai lumii și prin 
cele 17 medalii de aur de la 
campionatele europene. Să mai 
amintim că. recent, cunoscu
tele formații moscovite Ț.S.K.A. 
și Aripile Sovietelor au jucat 
împotriva celor mai puternice 
echipe profesioniste din Cana- ■ 
da. în compania cărora au ob
ținut rezultate dintre cele mai 
bune, evidențiindu-se, ca și re
cent la Innsbruck. jucătorii 
Vladimir Tretiak (portar). Va
lentin Vasiliev, Viktor Gusev, 
Vladimir Lucenko (fundași). A- 
leksandr Jakușev, Valentin 
Harlamov, Aleksandr Malțev. 
(atacanți). Lotul echipei sovie
tice a fost antrenat de Boris 
Kulaghin, ajutat de doi foști 
mari jucători : Konstantin Lok
tev și Aleksandr Jurzinov. In 
prezent, stelele hocheiului so
vietic se pregătesc pentru cam
pionatul mondial, care va avea 
loc la Katowice. în Polonia, in
tre 8 si 25 aprilie. , Jț

I

Cu ocazia J.O. de la Inns
bruck. hocheiștii sovietici s-au 
dovedit iarăși cei mai buni 1 
Ciștigînd joc după joc.- în a- 
ceeași manieră sobră si efici
entă. rezultantă a unui hochei 
modern, bazat pe o excelentă 
tehnică a patinajului si a mî- 
nuirii crosei. jucătorii din se
lecționata Uniunii Sovietice au 
cucerit în cele clin urmă me
daliile de aur. realizînd aceas
tă performantă pentru a 5-a 
oară consecutiv !

Vom sublinia cu acest prilej 
că în Uniunea Sovietică hoche
iul pe gheată este un sport 
larg răspîndit. federația de spe
cialitate avînd înregistrați nu 
mai puțin decit 600 000 de ju
cători activi. Este necesar să 
le adăugăm poate ne cei mai 
numeroși iubitori ai sportului 
pucului si al crosei. micuții e- 
levi din orașele și raioanele tu
turor republicilor sovietice. în 
acest sens. semnificativ 
faptul că la o tradițională 
petiție de masă, despre 
ziarul nostru a mai scris, 
cui de aur", iau parte anual 
30 000 de echipe. Această boga- 
tă activitate competițională se 
poate desfășura în cele mai 
bune conditiuni datorită exce
lentelor dotări tehnice, printre 
care — în afara bogatului ma
terial și echipament specific 
produs de industria sovietică 
— vom aminti cele 11000 de

este 
com- 
care 
„Pu-

BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL

CAMPION A TE...
R. D. GERMANA (etapa a 16-a) 1 

Jena — Halle 2—0 ; 
mo Berlin — Dynamo 
3—4 ; Erfurt — Magdeburg 
Lokomotiv Leipzig — Aue 
Frankfurt pe Oder — 
bus 4—0 ; Sachsenring 
kau — Chemie Leipzig 2—0. 
ment : 1. Dynamo Dresda — 25 p ; 
2. F. C. Magdeburg — 22 p ; 3. Lo
komotiv Leipzig — 22 p.

FRANȚA (etapa a 25-a) : Avig
non — Troyes 0—1 ; Sochaux — 
Valenciennes 3—0 ; Metz — Bor
deaux 2—1 ; Strasbourg — Nancy 
1—5 ; Lens — Nisa 2—1 ; Bastia

Dyna- 
Dresda 

: î-i: 
î—o; 
Cott- 

Zwic-
Clasa-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • în concursul de 

la San Diego (California) Rod 
Dixon a stabilit un nou record na
țional pe. teren acoperit pe o milă: 
3 : 56,8. L-au urmat Filbert Bay! 
(Tanzania) — 3 : 57,5 și Paul Cum
mings (S.U.A.) — 3 : 57,7. Pe două 
mile, Frank Shorter a realizat cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului, cu timpul de 8 : 26,9. 
Alte rezultate : 880 yarzi: Wohlhu- 
ter — 1 : 50,0 ; greutate : Schmock
— 20.78 m, prăjină : Rogers —
— 5,38 m (recordmanul mondial 
Dan Ripley a ratat la 5,18 m) ; 
lungime : Arnie Robinson — 
7,90 m.

CICLISM © După șase etape, în 
Turul Cubei conduce columbianul 
Rodrigo Vanegas e Turul Anda
luziei s-a încheiat la Malaga cu 
victoria rutierului olandez Gerry 
Knetemann.

HANDBAL ® La Eppelheim 
(R.F.G.) în turneul preolimpic : 
R. F. Germania — Belgia 34—6 
(16—3). La 6 martie - în meci de
cisiv pentru primul loc în grupă 
se întîlnesc la Karl Marx Stadt, 
R. D. Germană și R. F. Germania 
® Tot în preliminariile olimpice, 
la Valladolid : Spania — Olanda 
24—16 (10—7).

PATINAJ VITEZA • Campiona

tele mondiale feminine la multia- 
tlon s-au încheiat cu victoria ca- 
nadiencei Sylvia Burka (184,840 p) 
urmată de Tatiana Averina 
(U.R.S.S.) — 185,283 p și Sheila
Young (S.U.A.) — 185,540 p. In ul
tima zi pe 1 000 m Sheila Young a 
realizat 1 : 28,69, iar Karin Kessow 
(R. D. Germană) a cîștigat 3 000 m 
In 4 : 51,01.

TENIS s Arthur Ashe și Guil
lermo Vilas sînt laureații ce
lor două turnee W.C.T. des
fășurate săptăruîna trecută. In 
finala de la Roma Ashe
— Lutz 6—2, 0—6, 6—3. iar la 
St. Louis. Vilas — V. Amritraj 4—6, 
6—0, 6—4. întrecerile de dublu au 
revenit cuplurilor Ashe — Smith 
și. respectiv, Gottfried — Ramirez. 
© în Hawai în „Cupa Avis“, Borg
— Newcombe 2—6, 7—5, 6—2, 6—4. 
a La Detroit, în finala (f) : Evert
— Casals 6—4. 6—2. e In competi
ția internațională pentru. echipe de 
tineret desfășurată la Torquay 
(Anglia), la masculin,' victoria a 
revenit selecționatei S.U.A., care 
a învins în finală cu 3—2 formația 
Angliei. în finala feminină : An
glia — S.U.A. 5—0.

VOLEI • La Belgrad în sfertu
rile de finală ale ..Cupei Cupe
lor" (masculin) : Partizan — Real 
Madrid 3—0 (în tur 0—3). S-a ca
lificat Partizan, la punctavcraj.

CAMPIONATE.
— Nantes 0—1 ; Reims — Nîmes 
2—0 ; Marsilia — St. Germain Pa
ris 2—1 ; Monaco — Lyon 1—0 ; 
St. Etienne — Lille 3—1. Clasa
ment : 1. St. Etienne — 37 p ; 2. 
Sochaux — 35 p ; 3. Nisa — 34 p.

OLANDA (etapa a 21-a) : Breda
— Nijmegen 0—2 ; Eindhoven — 
Feyenoord 0—0 ; Twente Enschede
— Amsterdam 
Utrecht 0—1 : 
2—0 ; Excelsior 
ven 0—2 ; Den 
2—1. Clasament 
2. Twente — 32 p

3—1 : Telstar — 
Ajax — Alkmaar 
— P.S.V. Eindho- 
Haag — Kerkrade 
: 1. Ajax — 32 p.

; 3. P.S.V. — 31 p ;

BELGIA (etapa a 25-a) : Mali
nes — Lokeren 1—4 ; Anderlecht
— Anvers 1—1 ; Ostende — Char
leroi 2—1 ; L*ouviere — Liege 2—3; 
Lierse — Beerschot 3—1 ; Beveren
— Racing White 1—0 ; Cercle Bru
ges — Malines 3—0 ; Waregem 
Beeringen 3—1 ; Berchem — F. 
Bruges 0—2. Clasament : 1. F. 
Bruges — 36 p ; 2. Anderlecht
32 p (un joc mai puțin) ; 3. Lo
keren — 31 p.

C. 
c.

în programul internațional al 
acestei săptămîni figurează în- 
tîlnirea dintre selecționatele 
R. F. Germania și Maltei, ul
tima partidă din cadrul preli
minariilor campionatului euro
pean. Jocul este programat 
sîmbătă. 28 februarie, la Dort
mund si echipei vest-germane 
ii este suficient un rezultat de 
egalitate pentru a se califica 
in sferturile de- finală ale com
petiției.

• Miercuri. 25 februarie, se va 
desfășura la Caen meciul din
tre echipele Franței si Olandei 
contînd pentru preliminariile 
turneului olimpic.

Echipa franceză F. C. Nantes 
va susține marți, pe teren pro
priu. un ioc amical cu valoroa
sa formație sovietică Dinamo 
Kiev, din care fac parte marea 
majoritate a 
prezenta tivei

în sfîrșit. 
bruarie. va 
turneul final 
la care participă opt echipe.

componentilor re- 
U.R.S.S.
duminică 

începe în 
al ..Cupei

29 fe- 
Etiopia 
Africii"

i

$

AGENDA SAPTAMINII
25

25—29

26— 29
27
27— 29

28

28—29

29

TENIS Turnee la Rotterdam, Forth Worth 
(W.C.T.) și Lake Charles
Franța — Olanda, preliminarii olimpice, 
la Caen
Turneu de lupte libere, la Santiago de 
Cuba
Campionate mondiale de juniori, la Minsk 
Meciul Borg-Laver, la Goteborg 
S.U.A. — România (m, f) la Tucson, 
pectiv San Francisco 
Campionate europene de juniori — 
fond, la Liberec (Cehoslovacia) ; concurs 
pentru Cupa mondială de schi fond, la 
Falun (Suedia).
„Cupa Davis“ (finala zonei asiatice) 
„Crosul națiunilor" la Chepstown (Tara 
Galilor)
Meciul Connors — Orantes, la Las Vegas 
Finala Cupei Ligii engleze, la Londra ; 
în C.E. (gr. 8) : R. F. Germania — Malta, 
la Dortmund.

PATINAJ VITEZACampionatele mondiale la multiatlon <m), 
la Heerenveen (Olanda)
Meciul Năstase — Rosewall, la Keauhou- 

Kona (Hawaii)

FOTBAL

LUPTE

BIATLON
TENIS
GIMNASTICA

SCHI

TENIS 
ATLETISM

TENIS 
FOTBAL

TENIS
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