
TOATA ATENTIA 
COMPLEXULUI 

„SPORT ȘI SĂNĂTATE"
inițiat în baza prevederilor 

Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie—martie 1973, com
plexul „Sport și sănătate*" a în
ceput să devină o formă prin
cipală de angrenare a cetățeni
lor de toate vîrstele în practi
carea sistematică a exercițiilor 
fizice. Bilanțul anului 1975 ne 
arată, de altfel, că peste 1 300 000 
de tineri și adulți și-au trecut 
normele complexului, că au fost 
înmînate circa 780 000 de diplo
me și că, în general, au crescut 
preocupările factorilor cu atri
buții, rezultate bune fiind obți
nute, îndeosebi, în județele 
Iași, Harghita, Dolj, Teleorman, 
Vaslui, Suceava, Arad.

Realizările amintite sînt, însă, 
cu mult sub nivelul cerințelor 
și al posibilităților, cauza prin
cipală constituind-o, după pă
rerea noastră, insuficienta aten
ție acordată introducerii com
plexului „Sport și sănătate" în 
întreprinderi și instituții, în fa
cultăți, în mediul rural, în 
marea majoritate a județelor 
obiectivele acestei importante 
acțiuni fiind îndeplinite, aproa
pe exclusiv, prin activitatea or

DAN GRECU ÎNVINGĂTOR IN S. II. A.
La Berkeley (California) a 

continuat intîlnirea internațio
nală de gimnastică dintre re
prezentativele masculine ale 
S.U.A. și României, contend 
pentru gimnaștii țării gazdă ca 
meci de calificare pentru J.O. 
de la Montreal. Pe echipe, vic
toria a revenit selecționatei 
S.U.A., care a realizat 563,75 p. 
față de cele 564,60 p ale sporti
vilor români. La individual, în 
schimb, gimnastul nr. 1 al în
trecerii a fost campionul mon
dial și european Dan Grecu.

Mi și mîiiic, in Divizia A la baschet

MECIURILE DERBY STEAUA—DINAMO
Amatorii de baschet 

din Capitală au prilejul 
astăzi și miine (de la ora 
17,45, în sala Floreasca) 
să urmărească desfășura
rea tradiționalului derby 
al campionatului republi
can, dintre echipele 
Steaua și Dinamo, frun
tașe detașate în clasa
ment și, ca de obicei, 
principale candidate la 
titlu. Amintind că în tur 
victoriile au fost împăr
țite (77—72 pentru Dina
mo, 85—TI pentru Steaua), 
vom mai menționa că în 
ipoteza dublei victorii din 
partea uneia din forma
ții, învingătoarea își spo
rește simțitor șansele de 
a cuceri campionatul. în 
caz, însă, de „1—1“, în
trecerea va continua pină 
la ultima întîlnire Dina
mo — Steaua, din tur
neul final al Diviziei A.

în legătură cu dispute
le de azi și miine, am 
solicitat opinia antreno
rului lotului reprezenta
tiv (din care fac parte 
majoritatea componenți- 
lor acestor echipe), prof. 
D. EVULEȚ-COLIBABA 
care ne-a declarat : „Do

„TURUL ROMÂNIEI" ÎN FILE DE REPORTER

ORAȘUL SF. GHEORGHE AȘTEAPTĂ 
„PÎRTIA" PERFORMANȚEI...

Acațiu Fe)er nu mai face lun
gile sale excursii cu bicicleta. 
Acațiu Fejer. cel care a pornit 
demult, cu elevii săi din Mic- 
ialâu (unde a fost profesor de 
educație fizică vreo 18 ani), să 
facă, pentru început, un „scurt" 
tur al Transilvaniei și a ajuns, 
cu vremea. în Austria. în Uniu
nea Sovietică, in Suedia. în 
Iran. Dar anul trecut, boala — 
în nici un caz virsta. în ciuda 
celor peste 50 de ani — a în
trerupt seria miilor de kilome
tri făcuti pe cele două roți. 
Acum, Acațiu Fejer profesează 
la Școala generală nr. 7 din 
Sf. Gkeorghe. Din ..aventurile 
de odinioară" au rămas doar 
amintirile — nenumărate — și 
cele 112 volume de geografie 
comparată, adunate în colecție. 
112 volume ale căror pagini îl 
mai poartă, la oră de seară, pe 

ganizată in școli generale și 
licee. Fără îndoială, prin mare
le său număr, tineretul școlar 
trebuie să-și aibă cei mal mulți 
reprezentanți printre deținătorii 
diplomei complexului „Sport și 
sănătate", dar — se știe — a- 
ceastă acțiune își propune cu
prinderea cit mai largă a cetă
țenilor, a oamenilor muncii din 
toate domeniile de activitate.

Se constată, însă, că în multe 
locuri aceste cerințe au fost 
fie uitate, fie neglijate.

Așa se explică, desigur, sla
bele rezultate obținute în an
grenarea tinerilor din întreprin
derile și instituțiile județelor 
Argeș, Bacău, Bistrîța-Năsăud, 
Buzău, Caraș-Severin, Cluj, 
Hunedoara și din municipiul 
București, a studenților din 
centrele universitare Cluj-Na- 
poca. Brașov, București, Ti
mișoara, a tinerilor din comu
nele județelor Brăila, Buzău, 
Mehedinți etc. Cu totul nesatis-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. 2-3)

aflat într-o excelentă dispoziție 
de concurs. El a executat cu 
înaltă măiestrie programul li
ber ales, obținînd 9,90 pentru 
execuția sa la inele și 9,85 la 
paralele. Dintre gimnaștii ro
mâni s-a evidențiat, de ase
menea, Ion Checicheș. notat cu 
9,70 la sol. la egalitate cu Con
ner (S.U.A.). La individual com
pus a terminat învingător, așa
dar, Dan Grecu cu 115,25 p, 
iar pe locul secund s-a clasat 
Wayne Young (S.U.A.) 114,70 p. 
Bart Conner a obtinut 114,20 p.

resc ca importanța me
ciului să nu își pună o 
amprentă nefavorabilă a- 
supra calității întrecerii 
și disciplinei jucătorilor. 
Este de așteptat ca bas- 
cbetbaliștii de la Steaua 
și Dinamo să demonstre
ze caracteristicile jocului 
modern, adică acțiuni in 
viteză, multe aruncări de 
la distanță, combativitate 
in lupta sub panouri, tn 
sfirșit, sper să nu mai 
asistăm Ia lamentări asu
pra deciziilor arbitrilor".

Formații : STEAUA :
Savu — căpitanul echi
pei, Tarău, Oczelak, Cer- 
nat, Pîrșu, Zdrenghea 
Cimpeanu, Molnar, Du
mitru, Grădișteanu, Nea- 
gu, Minzat ; DINAMO : 
Diaconescu — căpitanul 
echipei, Novac, Popa, 
Niculescu, Ivascenco» 
Georgescu, Chivulescu, 
Fluturaș. Uglai, Caraion. 
David.

în deschidere, de la 
■~'a 16, au Ioc meciurile 
A.S.A. — C.S.U. Brașov.

în ambele zile, repri
zele secunde ale partide
lor Steaua — Dinamo vor 
fi transmise la T.V.

Imagine din cursul ultimului meci Steaua —
Dinamo. Fo'o : D. NEAGU

cele mai îndepărtate meridiane 
ale lumii...

Și totuși, acest profesor n-a 
depus armele cu care convinge 
de atîția ani generațiile de co
pii să iubească mișcarea. în 
ziua în care-1 căutam la locul 
său de muncă, ne-am descurcat 
cu greu printre elevii care ur
măreau un meci de tenis — la 
masa de pe culoarul școlii — 
în imediata apropiere a can
celariei. în fiecare pauză, copiii 
fac cîteva seturi scurte, după 
un program pe clase. Am dat 
apoi cu ochii, pe un perete, 
de „ziarul" sportiv al școlii, 
scris de elevi. Am făcut chiar 
cunoștința unuia dintre „con
frați" : G. Keresteș, dintr-a 
VIII-a A. „Gazeta noastră mer
ge singură datorită unui grup 
de — hai să zicem ! — ziariști. 
Schimbăm articolele săptămi-
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0 nouă victorie în „Cupa Federației14 la hochei

VARȘOVIA 10-21SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - LEGI A

Tureanu (nr. 6) conduce un nou atac la poarta excelentului Strug
Foto : I. MIHAiCA

A treia rundă a „Cupei Fe
derației" la hochei Pe gheață a 
prilejuit Selecționatei noastre 
divizionare o nouă victorie, ca 
urmare a unui joc bun. rapid, 
cu multe și eficace combinații 
tactice. Deși au întilnit o for
mație foarte ambițioasă. Legia

nal, schimbăm și subiectele. 
Tratăm probleme sportive in
terne, ale școlii, sau scriem 
despre marii noștri performeri 
naționali". (Mai tîrziu. Acațiu 
Fejer avea să ne povestească 
și cum elevii săi pot face mese 
de șah cu pătrățele din deșeuri 
de piele albă și neagră, peste 
care se pune un geam. Sau 
cum el însuși a făcut pe tîm- 
plarul. iar profesorul de istorie. 
A. Naghi, pe sudorul, și au 
construit o masă de ping-pong 
mai ieftină cu 3—400 lei decît 
cele din comerț). ,

— Eu cred că nu este nevoie 
de mari eforturi pentru a con
vinge tinerii — și pe oamenii 
mari, de asemenea — să facă 
sport. Trebuie doar ca ei să

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)
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Varșovia, reprezentanții noștri 
au reușit să se impună net, 
cîștigînd cu 10—2 (2—0, 4—2,
4—0).

JOCURILE DE FOTBAL
TREBUIE SA SE DESFĂȘOARE 
ÎNTB-UN CLIMAT SPORTIV, 
DE ORDINE ȘI DISCIPLINĂ!

Duminică a fost deschis se
zonul competițional de primă
vară Ia fotbal. într-o zi în
sorită. cu o mare afluență de 
spectatori la 16-imile „Cupei 
României", care dovedește cît de 
mult așteptat este campiona
tul. al cărui retur este pro
gramat peste cîteva zile, la 7 
martie. în general, meciurile 
au fost bine organizate remar- 
cîndu-se atmosferă sărbăto
rească. atitudini de fair-play.

Din păcate, în contextul ge
neral pozitiv s-a produs un e- 
veniment neprevăzut, la Bucu
rești, pe stadionul Giulești, la 
meciul Rapid — Politehnica 
Iași. Ca întotdeauna cînd e- 
chipa Rapid susține pe stadio
nul său un joc important, tri
bunele sînt neincăpătoare, ca
pacitatea stadionului este depă
șită, condițiile de vizionare de
vin foarte precare. înghesuială, 
îmbulzeală, dezordine, incidente 
și chiar accidentări s-au pro
dus de mai multe ori. Deși 
conducerii clubului Rapid i 
s-a atras atenția în nenu
mărate rinduri să renunțe 
la organizări de meciuri im
portante din cauza capacității 
reduse a stadionului iar presa, 
inclusiv ziarul nostru, a criticat 
adesea programările în Giu
lești, s-a continuat cu jocurile, 
fără să se ia măsurile cele mai 
severe pentru a împiedica in
trarea unui număr de spectatori 
mai marc decît cantitatea de 
bilete vindute. Așa s-a xntîm- 
plat duminică, situație accen
tuată și de faptul că șantierul 
sălii de sport de lingă stadion 
oferea posibilități de pătrundere 
fără un control eficace. Deși 
numărul biletelor vîndute 
(10 992) a fost sub capacitatea 
stadionului, s-a produs o de
pășire de cîteva mii de per
soane din cauza șantierului 
care a ușurat intrări fără bi
lete. Oamenii de ordine n-au 
putut face față valurilor de a- 
matori de fotbal care au pă
truns pe stadion, și s-au urcat 
pe schelele construcției, pe 
copaci, pe stîlpi, pe balustrade, 
intr-un echilibru instabil. Din 
această cauză s-au produs unele 
accidentări. Pe lingă vina or
ganizatorilor trebuie adăugată 
și lipsa de ordine, disciplină și 
respect față de oamenii de or
dine, manifestată de multi 
spectatori care nesocotesc re
gulile elementare de compor
tare in societate, in public, 
și ișl îngăduie să forțeze

Marți 2 martie 1976

Partida a început destul de 
echilibrat. Treptat însă, supe
rioritatea tehnică și tactică a 
formației române și-a spus cu- 
vîntul, concretizîndu-se prin 
două goluri frumoase, realizate 
în ultimele cinci minute ale 
primei reprize. în repriza se
cundă. jucătorii noștri se im
pun cu mai multă ușurință, 
astfel că. în min. 34, scorul 
devine 6—0 și soarta partidei e 
pecetluită.

Au marcat : Tureanu (3), Io- 
niță, Pisaru, FI. Zgîncă, Varga. 
Micloș, Pană și Axinte pentru 
selecționată, respectiv W. Kac- 
zorek și Zolnawski. Au condus 
O. Barbu și G. Zgîncă.

Competiția continuă cu me
ciurile : Selecționata diviziona
ră — Cehoslovacia (tineret), 
azi, ora 18, și Cehoslovacia (ti
neret) — Legia Varșovia, 
miercuri, ora 18, ambele pro
gramate Pe patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală. (C.A.) 

intrările, chiar să bruscheze oa- 
menii de ordine, să se expună 
pe ei, dar și pe alții, fără vină, 
Ia condiții aproape imposibile 
de urmărit jocurile.

In legătură cu această situa
ție s-a luat hotărirea de a se 
interzice programarea jocurilor 
de fotbal oficiale pe stadionul 
„Giulești" pină la asigurarea 
tuturor condițiilor de desfășu
rare normală și a sancționa 
sever pe aceia care vor fi gă
siți vinovați de defectuoasa 
programare și organizare a 
meciului Rapid — Politehnica 
Iași.

Această situație trebuie să 
ducă imediat la o serie de 
acțiuni și de măsuri la toate 
stadioanele din țară unde se 
vor disputa, cu începere de 
duminică, jocurile divizionare 
de fotbal. Cluburile și asocia
țiile sportive vor trebui să con
troleze capacitatea reală a tri
bunelor, să verifice rezistența 
acestora, să facă reparații ur
gente, să organizeze în așa fel 
intrările in stadion incit să eli
mine total posibilitățile de in
trare peste numărul de bilete 
vindute, să prevină actele de 
dezordine, să organizeze unele 
acțiuni de educare în rindurile 
suporterilor ți spectatorilor ca
re să ajute la însușirea unor 
atitudini de respect reciproc, de 
atentic și grijă pentru toate in
stalațiile stadioanelor, bonuri 
obștești, de evitare a oricăror 
aglomerări, de strictă interzi
cere a folosirii altor mijloace, 
decit tribunele, pentru a privi 
jocurile de fotbal. Consiliile ju
dețene pentru educație fizică 
si sport vor trebui să contro
leze modul cum se indeplinese 
aceste sarcini imediate ale con
ducerii mișcării sportive.

De asemenea F. R. Fotbal 
va trebui să constate chiar 
pină duminica viitoare măsura 
în care stadioanele corespund 
pentru începerea campionatu
lui, iar observatorii federali și 
arbitrii să aibă puteri depline 
de a nu începe jocul Și chiar 
de a-1 interzice, atunci cind 
capacitatea tribunelor este de
pășită, și unii spectatori din 
apropierea tribunelor se află 
sau sint așezați in locuri și 
poziții instabile. Firește că in 
asemenea cazuri echipa orga
nizatoare urmează să piardă 
meciul din oficiu. De aseme
nea vor trebui luate măsuri

(Continuare In pap. 2-3)



CamDÎonatele de sală ale atleților juniori GHEORGHE GEREA, CAMPION
AL SĂRITORILOR DE LA TRAMBULINĂ

A A

Desfășurate la sfîrșitul săp- 
iămînii trecute la Focșani, în 
condiții excelente — pentru 
care organele sportive locale 
merită felicitări —. intr-o sală 
pe care si-ar dori-o oricare 
oraș din tară (pardosită cu oo- 
Titan), campionatele naționale 
ale juniorilor de categoria I au 
adus în întrecere pe acei pe 
care i-am numi „speranțele" i- 
mediate ale atletismului nostru. 
Puține rezultate se înscriu însă 
In perimetrul 
certe, cu toate că 
dată (in sfirșit !) 
reușit să asigure 
un caracter autentic de 
de campionat, neprimind în în
trecere atleti fără standarduri- 
le de participare, aduși în nu
măr foarte mare la Focșani. 
(Vom reveni asupra acestui as
pect și a implicațiilor sale).

Probele cele mai interesante 
au fost săriturile în înălțime. 
La fete. Niculina Ilie (Șc. sp. 
atletism) a realizat un nou re
cord de junioare cu 1.80 m. Ea 
a fost foarte aproape de a reuși 
și la 1,82 m. După o lungă pe
rioadă în care performantele 
nu s-au ridicat la înălțimea 
talentului său, eleva lui Dan 
Vlădescu depășește plafonul lui 
1,80 m și odată cu el o barieră 
psihologică. La Focșani, Nicu
lina a arătat că este capabilă 
curînd de sărituri și mai înalte.

La băieți a cîștigat. nu fără 
emoții, favoritul Alexandru

promisiunilor 
de această 

federația a 
concursului 

finală

Papi (C.S.M. Baia Mare) — el 
este campion de sală și la se
niori — cu 2.07 m. Papi a avut 
sărituri bune și la 2,10 m. dar 
influxul nervos se consumase 
în lupta pentru victorie. Alți 
treiatleți au sărit peste 2.00 m: 
Adrian Preoteasa (Steaua) — 
2,04 m (junior II, cel mai bun 
rezultat anterior 1.90 m !), Zol- 
tan Mathe (Tractorul Tg Secu
iesc) — 2.0-1 m (cu o „ventrală" 
curată) și Dan Simion (Șc. sp. 

.atletism) — 2,00 m. Să fie oare 
acestea semne ale redresării 
unei probe in criză ?

Iată ceilalți ciștigători: FETE: 
60 m : Maria Musteață (Șc. sp. 
Caransebeș) 7.6 ; 60 mg : Mi
haela Stoica (Sc. sp. atletism) 
8,6; lungime: Gina " 
Brăila) 5,92 m (ea 
doua la înălțime 
greutate : 
(L.C.E.A. . ____ .,
13.53 ; BĂIEȚI ■ 60 m : Florinei 
Bloț (C.S.M. Pitești) 6,7 ; 60
mg : Gheorghe Dumitrescu (Șc. 
sp. atletism)' 8,2 ; lungime : 
Constantin Antonescu (Șc. sp. 
Ploiești) 7,23 m ; triplusalt : 
Haralambie Trușculescu (Viito
rul) 15.39 m : prăjină : Adrian 
Dioancă (C.F.R. Timișoara) 4.20 
m ; greutate : Sorin Tirichiță 
(Șc. sp. atletism. născut în 
I960 !) 13,88 m. Școala sportivă 
de atletism București a ocupat 
primul loc în clasamentul pe 
echipe cu 4 victorii in 12 probe.

Steluța
Ci nap! ung

Panait (C.S. 
s-a clasat a 
cu 1,70 m) ;

Duculescu 
Muscel)

Vladimir MORARU

BORȘ A (prin telefon). Pe 
trambulina mare, in prezența a 
2 000 de spectatori, s-au desfă
șurat duminică întrecerile cam
pionatului republican de sărituri 
pentru seniori. Zăpada a fost 
bună și timpul frumos, însorit. 
An participat 15 concurenți. 
Titlul a fost cîștigat de către

sportivul Gheorghe 
name Brașov).

CLASAMENT : 
(Dinamo 
național 
m), 2.
Brașov) 
(A.S.A. 
neliu IUREȘ — coresp.)

Gerea (Di-

Gh. Gerea 
— campion 
(87 m I 85,5 

(Dinamo

1.
Brașov) - 

— 199.9 p 
M. Olteanu

191,4 p, 3. A. Biriș 
Brașov) 190.1 p. (Cer-

CAMPIONATELE DE SCHI ALPIN (JUNIORI) AU 
FOST AMiNATE

Programate la Sinaia, 
pionatele republicane dc 
alpin 
grav 
timpului. Un vînt năpraznic a 
modificat starea pîrtiilor din 
Bucegi pină la limita impracti
cabilului, acoperindu-le cu plăci 
de gheață, cu scoici de zăpadă, 
iar pe alocuri le-a dezvelit pînă 
la iarbă. In această situație, 
federația de specialitate a hotă
rit aminarea campionatului pînă 
spre sfîrșitul 
și programarea 
litate montană 
desfășurarea în 
le a întrecerilor, 
au dotat, totuși, 
coborîre și slalom 
care s-au disputat in 
extrem de

«am- 
schi 

pentru juniori au fost 
influențate de starea

acestei luni, 
lui într-o loca
te va permite 
condiții norma- 

Organizatorii 
cursele de 

special, 
condiții 

dificile, cu „Cupa 
Bucegi". REZULTATE TEHNI
CE : slalom 
mari : 
103,07, 
108,09, 
116,09 ; juniori mici : 1. 
dorian (M. Ciuc) 103.02.
Dinu (L.E.S.) 105,02, 3. M. Bâră 
(Dinamo) 110.08 ; junioare mari : 
1. Juja Raț (L.E.S.) 86,08, 2.

juniori
(L.E.S.)

special,
1. C. Portik

2. P. Ștefan (Dinamo)
3. N. Ștefan (St. roșu)

..................................C. A-
2. D.

FINALELE CAMPIONATELOR DE JUDO
De necontestat, finalele Cam

pionatelor republicane indivi
duale de judo ale seniorilor, 
desfășurate simbătă și duminică 
în Capitală, se înscriu ca o reu
șită, din mai multe puncte de 
vedere. Așezăm în prim plan 
Bubslanțialul progres tehnic al 
tuturor competitorilor care au 
evoluat pe saltelele de concurs 
ale finalelor. Dc 
ne-am convins - ..
fără nici o rezervă —■ că mulți 
•judoka au învățat, în sfirșit... 
judo-ul, acest sport cu o tehni- 

de complexă, cu 
variante pentru

astă dată 
o spunem

că deosebit 
nenumărate 
fiecare procedeu tehnic, fie el 
de atac, de apărare, fie de con
traatac.

Subliniam după competiția si
milară dc anul trecut că Ana
liștii din 1975 au arătat multe 
minusuri în pregătire, fapt pen
tru care se aflau încă departe 
de judo-ul pronriu-zis.

Iată, însă, că in interval de 
un an antrenorii sportivilor 
fruntași au reușit, la capătul 
unor strădanii apreciabile, să 
completeze bagajul cunoștințe
lor tehnice și tactice ale ele
vilor lor. La recentele finale 
trasul de chimonou a fost în
locuit cu o luptă acerbă pentru 
obținerea prizelor de atac. Punc-

FILE DE
(Urmare din pag. 1)

Hibă la dispoziție un cadru ma
terial 'minim'. în care să se or
ganizeze singuri. în școala noas-

■ tră, „Cupa tineretului" - se des- 
' făsoară, acum, de la sine.

In acest punct al discuției 
ne-am amintit o altă imagine

■ intilnită la Sf. Gheorghe. Prim- 
- vicepreședintele C.J.E.F.S. Co-
vasna, L. Kerestesz, ne condu
sese la patinoarul orașului un
de joacă, din cind in cînd. ho- 
cheiștii de la Unirea, din Di-

■ vizia A. Patinoarul se află pe 
lacul de agrement dintr-un cot

. al Oltului, unde vara roiesc băr- 

. cile si hidrobicicletele, 
opera insistentelor și 
directorului general al .. ......
Ion Kocher. Se aflau pe gheață 
patru tineri : 
ani), 
Laszlo Benkb
Barta (19 ani), care ____ ___
>,2 la 2“ la o poartă. Erau im- 
brăcati în costume de stradă și 
aveau crosele lipite și întărite 
— fără exagerare — cu multi 
metri de leucoplast ; fuseseră 
odinioară rupte, și ei le recon
diționaseră...

■— Avem si apărători, ne 
spune Bardoc.

El își ridică pantalonul si ne 
erată... o jumătate dc găleată 
de plastic, de 18 lei. legată cu 
sfoară. Bardoc și Benkd au fă- 

. cut cîndva parte din echipa care 
a promovat în prima divizie. 

. Dar. apoi, s-a renunțat la ei.
Și la alții. în lot au venit alți 
jucători, mai buni : pretențiile 
„A“-ului erau mari... Dar au 
venit din alte părți, așa că ho-

și este 
pasiunii 
I.J.I.L.,

L. Bardoc (18
Gavril Ferencz (27 ani), 

(19 ani) și J.
jucau un

O COMPETIȚIE REUȘITA
tele tehnice pe care concurent ii 
le obțineau finalizînd procedee 
anticipate chiar și de spectato
rii mai puțin avizați, au fost 
de astă dată realizate — în 
marea lor majoritate — prin 
surprindere, din poziții ce nu 
lăsau să se întrevadă posibili
tăți de reușită. Consemnăm, de 
asemenea, că un aport însemnat 
in completarea și îmbunătăți
rea cunoștințelor tehnice ale 
sportivilor noștri judoka l-a a- 
dus și antrenorul Han-Ciang-Hi 
din R.P.D. Coreeană, care a vi
zitat aproape toate secțiile frun
tașe din țară.

Ar fi exagerat să considerăm 
însă că cei mai buni judoka 
au atins și standardul cerut 
pentru a fi competitivi în con
fruntările internaționale de am
ploare. Pentru că 
nem tot fără 
liștii acestei 
campionii au 
vantajoase dc 
de care unii adversari cu expe
riență ar fi profitat cu ușurință. 
De pildă, tinărul Logbin Lazăr 
(Dinamo București) declarat cel

s-o spu- 
rezerve — fina- 

ediții, chiar și 
avut situații a- 
atacuri decisive

REPORTER
săcheiștii localnici au rămas 

facă sport așa cum i-am găsit. 
Intre timp, pe lingă „cei patru" 
s-au adunat alți 20. Toți, pe 
patine.

— Tovarășe profesor Fejer, 
am văzut mulți patinatori la Sf. 
Gheorghe. mulți cit pentru tot. 
județul. Printre blocurile nou
lui cartier de deasupra parcu
lui ; pe apa șanțurilor șoselei 
din cartierul Simeria Veche, iar 
printre componentii echipelor 
care jucau fotbal în curtea Șco
lii nr. 2, vreo trei erau tot pe... 
patine. Citi campioni naționali 
de patinaj au plecat din 
Gheorghe ?

— Nici unul. Pentru că 
aflăm, incă, in faza 
de masă. Va veni si 
nu prea îndepărtată, cînd 
pistă de viteză, o secție afiliată 
Si citiva specialiști ii vor selec
ționa din masa de talente si pe 
campionii de care vorbeați.

E adevărat, sportul de masă 
se bucură de atenție la Sf. 
Gheorghe. Prin eforturile orga
nelor cu răspunderi, la pirtia 
de schi de pe dealul Partizanu
lui — plină „ochi" de copii și 
oameni mari — a fost instalat 
un „baby-lift" și s-a construit 
o cabană pentru schiori. Dar la 
Sf. Gheorghe se află și o .școa
lă sportivă, și un liceu cu pro
gram, și opt asociații sportive 
sindicale (Unirea este cea 
reprezentativă) și un club 
Oltul — care încă nu s-au 
scris în aria performantei 
nivelul exigențelor. Și poate că 
a venit vremea ca toate cele 11 
unități de performantă să ur
meze „pirtia" deschisă de spor
tul de masă.

Sf.

ne 
sportului 
vremea, 

o

mai

in
ia

Monica Weber (M. Ciuc) 99.05, 
3. Doina Oancea (L.E.S.) 102,01; 
junioare mici : 1. Daniela Un
crop (Dinamo) 90,06. 2. Mariana 
Axinte (L.E.S.) 94.00. 3. Csilla 
Peters (M. Ciuc) 96,00 ; eobori- 
re băieți : 1. C. Adorian 1:16,09, 
2. P. Ștefan 1:18,08, 3. D. 
1:21,06; cobcrîre fete: 1.
Raț 1:10.09. 2. Aurelia
(L.E.S.) 1:11.04, 3. Monica
ber 2:56,05. (M. B.).

Dinu 
Juja 
Nițu 
We-

„CUPA STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV" LA PROSE 

ALPINE

mai bun sportiv al anului 
cut și premiat festiv cu prilejul 
acestor 
primul 
Petrof 
mitele 
fost condus 
zece secunde, deși a putut să 
profite deseori de slăbiciunile 
adversarului. Mai mult, Lazăr 
a fost surprins de două ori cu 
morote-seoi-nage (aruncare pes
te umăr), care n-au fost însă 
cotate deoarece au fost finali
zate în afara spațiului de luptă.

Cum menționam și in croni
ca noastră, cele mai multe 
succese le-au obținut judoka de 
la Dinamo București (antrenor 
— Gh. Donciu), Dinamo Brașov 
(Al. Vasile), Politehnica Iași (C. 
Bordea), C.S.M. Borzești ’ (Fi. 
Georgescu), Constructorul M. 
Ciuc (I. Gali) și Rapid Arad 
(M. Botez). Dintre campionii 
de anul trecut doar trei și-au 
păstrat titlurile : L. Lazăr (Di
namo Buc.) la semimijlocie, T. 
Mihalache (Politehnica Iași) la 
mijlocie și I. Codrea (Dinamo 
Buc.) la grea. L-am putea a- 
dăuga și pe fostul campion al 
semigreilor C. ~ ’ • -■
Brașov) care a 
de campion la

în încheiere menționăm fap
tul că arbitrii — care au făcut 
și ei în ultimul timp intense 
pregătiri de specialitate — au 
fost siguri în acordarea deci
ziilor. Le reproșăm totuși fap
tul că unele verdicte le-au dat 
cu întirziere, prilejuind nemul
țumiri justificate.

Avem convingerea că mun
cind în continuare cu perseve
rență pentru perfecționarea 
procedeelor tehnice, îndeosebi, 
sportivii noștri fruntași au per
spective să concureze cu succes, 
în viitorul nu prea îndepărtat, 
la întreceri internaționale mai 
importante.

Costin CHIRIAC

t re

finale, în meciul pentru 
loc al seriei, cu loan 

(Dinamo Brașov), în li- 
categoriei semimijlocii, a 

pînă în ultimele

întrecerile „Cupei Steagul 
roșu" au reunit simbătă și du
minică joe pirtia de sub telefe
ricul din Poiana Brașov pe 
cei mai buni dintre alpinii 
noștri. O frumoasă impresie a 
lăsat tinărul AI. Manta, clasat 
pe locul 2 la slalom uriaș și 
pe locurile 1—2 (împreună cu 
D. Cristea), la special. Dintre 
senioare, s-a impus Georgeta 
Bănciiă, eiștigătoare detașată la 
slalom uriaș.

REZULTATE TEHNICE 
lom uriaș, seniori : 1. D. 
tea (Dinamo Bv.) 146,4. 
Manta (A.S.A. Bv.) 146,5. 
Brenci (A.S.A. Bv.) 147,2 ; se
nioare : 1. Georgeta
(Dinamo Bv.) 78,2, 2.
Munteanu (A.S.A. Bv.) 
Minodora Munteanu 
Oradea) 80,8 ; slalom 
seniori : 1—2. A. Manta și D. 
Cristea 118,2 ; 3. A. Cavași (Di
namo Bv.) 119,0 : senioare : 1. 
Nuți Degeratu (Voința Sinaia) 
126.8, 2. Nela Simion (C.S.U. 
Oradea) 129,7, 
Verharzi (Steagul roșu) 132,7.

: sla- 
Cris-

2. A.
3. V.

Băncilă 
Daniela 
80.0. 3. 
(C.S.U.

special,

3. Ana-Maria

Știrbii (Dinamo 
îmbrăcat tricoul 
open.

spiritul de 
mente ?i di 
pare că Mt 
problema s 
națională i
2/

ÎN PRIM-PLANUL ÎNTR

CORNEL MANDR
în vlrstă de 22 ani (s-a născut 

la 2 mai 1954), și avind un fizic 
excelent pentru sebi-fond (1,67 m 
înălțime și 58 kg), Cornel Mândruț 
s-a impus atenției moi ales în 
ultimul sezon. A fost descoperit in 
1967 la Az’.iga, de către' antrenoa- 
rea Elena Tom-Zangor, sub condu
cerea căreia și-a însușit tehnicile 
de bază ale alergării pe schiuri. 
Din 1972, antrenorul Nicolae 
Burchi l-a pregătit, în continuare, 
la C.S.O. Sinaia, pină anul acesta, 
in februarie, cînd a fost transferat 
Io A.S.A. Brașov (antrenori M. 
Stoparu și C. Enache). De meserie 
este sticlar. Are o capacitate 
pulmonară de excepție, beneficia
ză de un timp minim de revenire 
după efort și posedă o mare vi
teză de tragere in poligon.

Mândruț este selecționat în lo
tul național de biatlon. A cîștigat 
primul său titlul de campion de 
seniori, acum citeva zile, in proba 
de 30 km fond. (Are Io activ moi 
multe titluri de campion de copii 
și juniori). Printre calitățile sale, 
antrenorii enumeră calmul, voința,

IONEL LAZĂR

La finalele campionatelor repu
blicane individuale de judo ale 
seniorilor, ,,mijlociul" Ionel Lazăr 
(Dinamo Buc.) a cucerit titlul la 
categoria... semigrea (diferență de 
13 kg). Cu puțin timp înaintea

cintarului 
movițt cons 
că nu se pi 
categoriei 
să-și încerc 
Știa că ris 
avea de a 
toii adverse 
au fost nei 
vinși saltea 
ei s-a num 
anul trecut 
ve, C. Știr 
care Lazăr 
de 5 puncte

Ionel Laz 
14 ianuarie 
put să pra 
Rapid Arar 
fiind Mihai 
parte din < 
(antrenor C 
formanjele 
tluri de cot 
campion be 
gător ol rt 
naționale, 
fost distins 
sportului.

TOATĂ ATENȚIA COMPLEXULUI „SPORT Șl
formare din pag. 1)

făcătoare este, mai ales, activi
tatea de angrenare a tinerelor 
fete de la sate în trecerea nor
melor complexului „Sport și 
sănătate", numărul acestora 
fiind, in multe județe (Bacău, 
Mehedinți. Sălaj, Dolj, Cluj) in 
jur de... 100, ca să nu mai co
mentăm faptul că, anul trecut, 
județele Hunedoara și Ialomița 
nu au organizat nici o 
pentru această categorie 
ticipanți !

Am insistat asupra 
exemple cu dorința de a relie
fa largile posibilități, încă ne
valorificate, de dezvoltare a 
activității din cadrul complexu
lui „Sport și sănătate". Pentru 
aceasta este, însă, necesară e- 
liminarea grabnică a lipsurilor 
și neajunsurilor manifestate în 
ultima perioadă de timp. Ne 
gindim, înainte de toate, la în
țelegerea formală de către unii 
activiști a rolului și sarcinilor 
complexului, la comoditatea cu 
care se mai acționează in a- 
ceastă direcție, în fapt la su
perficialitatea cu care este pri
vită și tratată în destul de 
multe asociații sportive această 
problemă a cărei importanță nu 
mai trebuie subliniată. Se mai 
constată și alte lipsuri care țin 
de modul defectuos de organi
zare și desfășurare a activității 
pe linia complexului „Sport și 
sănătate" : insuficienta cunoaș-

acțiune 
de par-

acestor

tere a regulamentului și a sis
temului de forme și mijloace 
prin care se poate realiza tre
cerea normelor, discontinuitate 
in inițierea și planificarea ac
țiunilor. aminate de obicei pină 
spre... sfîrșitul anului, preocu
pări sporadice pentru angrena
rea concretă, cu sarcini precise 
a activiștilor sportivi, a profeso
rilor de educație fizică și a 
sportivilor fruntași în activila-' 
tea de pregătire în vederea tre
cerii normelor, slaba evidentă a 
rezultatelor, controlul ineficient 
al factorilor cu atribuții din di
ferite județe și localități.

Asemenea deficiențe s-au 
manifestat mai cu seamă în 
primele două luni ale acestui 
an, perioadă in care, dimpotri
vă, era firesc să se înregistreze 
realizări deosebite, dacă avem 
în vedere faptul că întrecerile 
de iarnă ale „Cupei tineretu
lui" au oferit prilejul cel mai

bun pen 
număr d< 
plexului 
general, 
prea puț 
nea de p 
pa tinere 
care, dor 
pentru ti 
tui com 
lucru pei 
vara, per 
începe îr 
vară a , 
vor inten 
live pion 
acțiunea 
etc. și as 
dc tineri 
întrcprinc 
din modi 
trece i 
„Spoi t și

Să mai
ui, î 

mise un

DIN TOATE 5PO!

CUPA 8 MARTIE" LA TENIS
în sala clubului „Steaua" au 

început, ieri, întrecerile tradi
ționalei competiții de tenis fe
minin, dotate cu „Cupa 8 Mar
tie". Pe tabloul de concurs sînt 
înscrise 47 de sportive, de la 
Steaua, Dinamo, Progresul, 
T.C.B., „Tot înainte", precum și 
jucătoare din ' ’ ~
Brăila, Galați 
Este ultimul concurs de sală al 
sezonului, următoarea întrecere 
— „Criteriul de primăvară" —i 
fiind programată la începutul 
lunii aprilie pe terenurile de la 
Progresul.

Exceptîndu-le. 
Ruzici, Mariana 
Florența Mihai, 
Martie" iau parte 
jucătoare din București și din 
țară. Iată humele cîtorva dintre 
cele 18 favorite ; Valeria Balaj

Arad, Brașov, 
și Hunedoara.

pe Virginia 
Simionescu și 

la „Cupa 8 
cele mai bune

(Steaua), Simo-
(T.C.B.), Iudit 

Brașov), Lucia și

și Elena Trifu 
na Nunweiller 
Gohn 
Maria 
Elena 
rești), Mariana Hădgiu 
structorul Brăila) ș.a.

Primele rezultate, din 
rile desfășurate luni : 
Ferfelea ' (T.C.B.) — 
Dumitrescu (Șc. sp. 2 București) 
6—0, 6—0 ; Laura Griinberg 
(Steaua) — Elisabeta Palie (Pro
gresul) 6—3, 6—0 ;
Totoran (Dinamo 
Doina Moldovan 
Hunedoara) 6—4, 
Dimitriu („Tot 
Cristina Cazacliu 
6—0.

întrecerile continuă azi, de 
la ora 8.

(Dinamo
Romanov („Tot înainte"), 
Popescu (Dinamo Bucu- 

(Con-

meciu- 
Laura 

Apolina

Marilena 
București) — 
(Constructorul 

6—2 ; Mihaela 
înainte") — 
(Steaua) 6—3,

AUTO înscrierile concuren-
ȚILOR pentru Raliul Bana

tului (prima etapă din cadrul campio
natului republican de raliuri), se pot 
face pînă simbătă 6 martie, la filiala 
A.C.R. Timișoara sau, în cazul auto- 
mobiliștilor bucureșteni, la sediul 
Federației române de automobilism 
și karting. Două mențiuni din partea 
organizatorilor : a) copilotul trebuie 
să aibă carnet de conducere cu o 
vechime de minimum un an, b) ma
șinile Dacia 1300 pot fi înscrise nu
mai la clasele naționale, grupa I sau 
grupa a ll-a.

RA^rHFT rezultate din „cupa 
DAOLDLI FEDERAȚIEI-, la se

nioare : Olimpia București —
Rapid 60—44 (36—24) — cele mai efi
ciente : Bîrâ 18, Tomescu 14, Nicolau 
10 de la _ 
Vasilescu 12, Csikos IO ; (G. ROSNER 
coresp) ; Progresul București — Voința 
București 65—37 (37—15) — cele mai 
eficiente : Bradu și Riga cîte 14 de 
la Progresul, respectiv, Guranda 17. 
(D. MORARU-coresp.) ; Crișul Oradea 
— Universitatea Timișoara 69—66 
(36—32).

învingătoare, respectiv.

Voicu b. c 
m.n. cu N.
3 I. Ștefan
• U. M. T 
DROBETA 
mai buni b 
A. Vulturesc 
Dulap și P.
• CRIȘUL 
DEBREȚIN 
au fost rea 
Mikloș, Bal 
coresp).

HANDB
asigura o c 
pentru lotur 
ri și junioai 
te a hotărit 
Acestea se 
rele centre 
Baia Mare 
(9 aprilie), 
(13 aprilie), 
stan(a (16 
aprilie).

ROY B- c- GALAJI — METALUL 
BUCUREȘTI 16—6. In sola 

ICAZ din Galati s-o disputat intîlnirea 
amicală dintre sportivii de la B.C. din 
localitate și Metalul București. Gazde
le au obținut victoria cu 16—6. lată
rezultatele înregistrate (primu fiind 
gazdele) : Șt. Duminică m.n. cu N. 
Popa, N. Boșcu p. ab. 3 M. Ploieștea- 
nu, M. Tone b. p. I. Lolot, N. Bute- 
seacă m.n. cu Gh. Hie, V. Munteanu 
b.p. M. Stamatescu, O. Amăzăroaie 
b. p. M. Peio, D. Bute b. p. I. Budu- 
șon, Ad. Guțu m.n. cu Gr. Iliescu, Șt.

TIR „Cu 
din locaiitat 
rezultate bi 
record națio 
- 591 p ( 
Ștefan Buti 
armă stands 
campioane < 
primat Eva 
In alte pro 
llovici (Stăr 
standard 60 
mia (C.S.U) 
40 f juniori 
593 p fo oi 
567 p la 3>
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LINIILE MEDIANE, EVIDENȚIATELE „16 “IMILOR 
PE CÎND SI ATACURILE?

Deschiderea oficială a sezo
nului de fotbal s-a bucurat de 
o adevărată zi de 
Imbiati și de aspectul 
dar impinși, mai ales 
rinta de a revedea in 
echipele favorite sau 
simplu fotbalul, zeci de mii de 
spectatori au populat tribunele 
celor 16 stadioane. In marea 
majoritate a cazurilor, s-au în
registrat cifre-record 
tori, împrejurare care 
o ambiantă excelentă 
moment din populara 
tie, în care .și-au făcut intrarea 
in dispute formațiile din pri
mul eșalon. Numerosului pu
blic. echipele prezente in a- 
renă i-au oferit — in general
— jocuri atractive, alerte, viu 
disputate și — lucru pe care îl 
subliniem în mod special — 
disputate intr-un mod sportiv. 
Nu s-au înregistrat, din partea 
jucătorilor, gesturi de nesporti- 
vitate flagrantă, vreo abatere 
serioasă de la legile luptei 
sportive, reușită la care „ca
valerii fluierului" au adus o 
contribuție simțită, toate arbi
trajele plasindu-se de la califi
cativul de satisfăcător in sus. 
Sint prime semne pentru un 
sezon așteptat. să aducă o evi
dentă și generală creștere a 
calității fotbalului românesc.

Caracteristica generală a par
tidelor de sîmbătă și duminică 
rămîne tendința marei majo
rități a echipelor de a realiza 
un fotbal de mai mare anga
jare, de 
care," de 
lității. A 
dență că
— beneficiarele unei 
intense și mai continue 
alți ani — au realizat acumu
lări superioare începuturilor de 
sezoane anterioare ; pe acest 
fond, ou condiția ca el să fie 
permanent alimentat pe durata 
campionatului, se pot grefa îm
bunătățirile atit de așteptate si 
la celelalte'capitole. In fapt, de 
aici derivă și ritmul viu. antre
nant, de care aminteam, pre
zent în cele mai multe dintre 
Jocurile disputate sîmbătă și 
duminică. Repetăm, e vorba de 
o constatare care privește doar 
unul dintre factorii fotbalului și 
se înțelege că, fără ridicarea și 
a tehnicii și tacticii la un ni
vel superior, paralel cu men
ținerea acestor îmbunătățiri la 
un grad corespunzător perfor
mantei inalte. nu putem vorbi 
decît de o îndeplinire parțială 
a obiectivelor pe care trebuie 
să le atingă o echipă fruntașă.

Parcurgind caracterizările fă
cute de redactorii ziarului nos-

primăvară, 
vremii, 
de do- 

arenă 
pur și

de plăti- 
a creat 

acestui 
compcti-

mai pronunțată miș- 
îmbunătățire a mobi- 
ieșit pregnant în evi- 
divizionarele A și B 

pregătiri 
ca în

dintretr'u, prezenți la nouă 
jocurile „16“-imilor, iată un ele
ment pe care îl găsim repetat 
la citeva dintre ele : compor
tarea remarcabilă a unor linii 
mediane. E cazul compartimen
telor 
mata 
Iași, 
iova. 
avut 
fășurarea unui joc 
an gaj î nd multe zone ale tere
nului ; dar dacă această labo
rioasă și organizată activitate 
a mijlocașilor nu a fost comple
tată și de randamentul at a can- 
ților, nu s-a concretizat 
goluri (cazul formațiilor 
Iași sau Constanta, spre exem-

• Cifre-record de spectatori la 
ce’e 16 partide • O creștere 
vizibila a potențialului fizic • 
Ce elemente au determinat 
unele victorii sau eșecuri ? • 
Și acum, își face apariția cam

pionatul !

Din știrile
în intervalul _______________
scurs de la începutul actualei pe
rioade pregătitoare de iarnă, re
zultă că încă opt echipe (toate 
din Divizia B) si-au schimbat an
trenorii. Este vorba de F.C.M. 
Galați, Gloria Buzău, Celuloza că
lărași, S.C. Tulcea jscria i) ; mc- 

qjUrg£U| 
(seria a

i a

primite la redacție, 
de timp care s-a

de mi.iloc de la A.S. Ar-
Tg. Mureș, Politehnica 

Steaua, Universitatea Cra- 
F. C. Constanța. Ele au 
un rol important în dez

echilibrat,

prin 
din

mai putini decît pentru aceea 
de mijloc.

Pentru încheiere 
cum au fost văzute 
lorii noștri, prezenti 
cului. principalele 
ale victoriilor sau înfrîngerilor 
din unele jocuri ale Cupei : 
Steaua și-a construit netul suc
ces pe viteza acțiunilor, în care 
n-a existat nici un rno-ment frî- 
narea pricinuită de acțiunile 
individuale inutile ; Gloria Bu
zău a fost învinsă do propfia-i 
imprecizie, ea putea obține

iată. așa 
de redac- 
la fata lo- 

explicații

(Urmare din pag. 1)

Cote?, fată în față cu portarul Ștefănescu, va șuta nestingherii 
spre gol, dar mingea va ocoli de puțin poarta oaspeților. (Fază 

din meciul Politehnica Timișoara — F.C. Constanța 1—0).
Foto : Branko VUIN-Timișoara

piu), ea rămîno doar ca o con
tribuție la estetica jocului, nu 
și la scopul său, victoria. Fap
tul înregistrăm apariția unui 
mare număr de mijlocași con- 
firmînd o valoare recunoscută 
sau mărci nd o viguroasă ascen
siune (Dumitru, Iordănescu, 
Simionaș, Boloni. Naglii, Hajnal, 
Ion Ion. Romilă II. Bălăci — 
din prima categoric — Simio- 
nov, Moldovan — de la 
Constanța — din a doua) 
bucură ; dar și constatarea 
grupul atacanților propriu-ziși, 
al acestor „spărgători 
turilor adverse" nu 
întăriri este la fel de 
și nu e de natură să _ 
satisfacții. Realitatea aceasta e 
— de altfel — oglindită și de 
situația loturilor reprezentative, 
unde candidații pentru postu
rile din linia de atac sînt mult

F.C. 
ne 
că

ai fron- 
primește 
actuală, 
vrodu^ă

| ACEȘTI OAMENI ENTUZIAȘTI DIN TURț

b. ab. 
roresp) 
HALUL 

Cei 
j fost 
Ion, P. 
oesp.). 
)NATA 
elenilor 
Varga, 
3HIȘA-

I
I

Pentru 
n nordul 
■țul Satu 

„I6“-imile 
programat 
și pregătit 
totul deosebit, 
oară, “oșenii aveau să fie gazde 
ale unei echipe din prima divi
zie : Sportul studențesc, desem
nată de sorți ca parteneră, in
tr-o partidă oficială, a forma
ției locale Minerul, lideră a 
campionatului județean. înfiin
țată cu numai doi ani în urmă, 
in cadrul asociației sportive re- 
prezehtînd Exploatarea minieră 
de aici, echipa din Turț (avînd 
ca antrenor

mica localitate Turț, 
țării (situată în ju- 
Marc), meciul din 
„Cupei României44 

aici a fost așteptat 
ca un eveniment cu 

Pentru prima

și. totodată,

J JU- 
b de a 
elecție 
junio- 
ialita- 
rialuri. 
pătoa- 
pi lie), 
apoca 

lași
I Con- 

(19

I
I
I
I

. jucă
tor pc Gh. Podleszny) a reușit 
remarcabila performantă de a

— prin citeva victorii
— într-o etapă supe- 
„Cupei României44,

Is p u ta t 
lintașii 
le de 
I un 
luniori 
I către 
| de 
publei 
I corn- 
|60 p. 
■ tiana 
I armă 
li. iri- 
I liber 
i.S.U) 
It și 
tsp.).

I
I
I
I
I

promova 
succesive 
rioară a „Cupei României", în 
al cărei program figura alături 
de cele mai bune formații de 
club ale țării. Pentru 
Înălțimea situației și a 
condiții corespunzătoare 
fășurare a partidei cu 
studențesc, cei din Turț 
cum ne spunea directorul ex
ploatării miniere, care este in 
același timp și președintele a- 
sociației sportive, Vasile Pe- 
irușca — au depus eforturi 
organizatorice demne de subli
niat. La modestul stadion local 
s-a construit un nou vestiar 
dotat cu dușuri, pentru echipa 
oaspete, s-a înălțat gardul îm
prejmuitor al terenului, s-a a- 
menajat o mică tribună. Zeci 
de oameni au degajat terenul 
de zăpadă (stratul era de peste 
80 cm), iar mai apoi s-au 
luptat cu gheața. In ultimele 
zile, însă, din cauza dezghețului 
pronunțat și a scurgerii apelor

a fi la 
asigura 
de des- 
S portul. 
— după

de pe dealurile din jur, tere
nul a devenit desfundat. Din 
nou s-a trecut la treabă pentru 
a împrăștia, pe suprafața tere
nului, rumeguș, zgură și praf 
de piatră (din păcate, însă, a- 
cest praf a fost amestecat și cu 
pietre mai mari, care puteau 
pune în pericol integritatea cor
porală a jucătorilor la eventua
lele și chiar foarte posibilele 
lor căzături). în dimineața me
ciului, la stadion domnea o 
atmosferă sărbătorească, era 
multă animație. Citeva mii de 
oameni, mulți veniți chiar de 
la Satu Marc, și-au cumpărat 
bilete de intrare și așteptau cu 
nerăbdare începerea meciului. 
Dar arbitrul sucevean M. Fc- 
diiic (care chiar în acea zi îm
plinea 36 de ani și urma să 
conducă cel de-al 500-lea meei 
din cariera sa de cavaler al 
fluierului), după mai multe în
cercări ale suprafeței de joc, a 
decis — cu regret, dar în mod 
justificat — că meciul nu poate 
avea loc, terenul neîntrunind 
condițiile regulamentare.

Desigur, federația va lua o 
decizie în această situație,

diferență clară încă din pri
mele 90 de minute, dacă nu ar 
fi ratat incredibil ; U.T.A. a 
realizat o a doua repriză net 
superioară și s-a calificat ; 
Politehnica Timișoara datorează 
succesul singurului atacant cu 
adevărat periculos pe care l-a 
aliniat, Anghel ; Universitatea 
Craiova a prezentat un centru 
atacant în deosebită vervă. Că- 
mătaru ; A.S.A. Tg. Mureș a 
reușit o mare răsturnare de 
scor pentru că nu s-a conside
rat învinsă la 0—2; C.F.R. Cluj- 
Napoca nu putea să învingă la 
Galați numai. cu două verita
bile acțiuni ale atacului ; Pro
gresul București a cules roadele 
unui joc mai organizat, dar și 
a nedescurajării după ratarea 
celor două penaltyuri din dura
ta normală a partidei ; Rapid 
are meritul că a luptat din răs
puteri în fața unei echipe care 
a practicat un excelent fotbal, 
precum și pe acela că a știut 
să abordeze cu . mare calm 
„lupta penaltyurilor".

Și-acum, să așteptăm „opti
mile" ! Cu speranța că ne vor 
aduce și mai multe satisfacții 
decit „16“-imile. Dar, între 
timp, se va produce și startul, 
atit de așteptat, al campionatu
lui !

Eftimie IONESCU

Meciul de duminică, din „Cupa 
României", a stîrnit un interes 
deosebit la Sibu. Partida. în sine 
a corespuns ?i ea așteptărilor, me
ritul principal, revenind desigur 
Universității Craiova.

Organizatorii, însă, nu s-au ridi
cat la înălțimea așteptărilor. în 
primul rînd. pentru că au permis 
accesul în incinta stadionului a 
unui număr de spectatori mai 
mare decît capacitatea tribunelor 
și astfel unii s-au urcat pe aco
perișul unor clădiri insalubre, ceea 
ce putea provoca accidente. ~ 
cel mai mult a surprins lipsa spi
ritului de gospodari din partea

Dar

în 
spiritul regulamentului de joc, 
dar ținînd seama și de faptul 
că organizatorii din Turț au 
făcut tot ceea ce le era posibil 
pentru disputarea meciului. In
dependent de această decizie — 
sau cu 
ci nd ea 
pei din 
Sportul 
morală 
localitate, la o dată care-1 va fi 
convenabilă, pentru a susține o 
întîlnire amicală cu formația 
minerilor oșeni. Acești oameni 
entuziaști o merită din plin !

C. F.

atit mai mult în cazul 
ar fi nefavorabilă echi- 
Turț — considerăm că 
studențesc arc datoria 

de a reveni în această

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 25 

FEBRUARIE 1976 : 
Extragerea I : Cat. 2 : 3.45 variante 
a 17.199 lei : Cat. 3 : 19.50 a 3043 
lei ; Cat. 4 : 38.60 a 1.537 lei ; Cat. 
5 : ill a 535 lei ; Cat. 6 : 4.472.05 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 299.988 
lei. Extragerea all-a : Cat. A :1 va
riantă 25% autoturism .Dacia 1300“ 
și 1 variantă 10% a 28.000 lei ; Cat. 
B : 4.50 a 11 453 lei ; Cat. C : 40,75 
a 1.265 lei ; Cat. D : 2.250.60 a 60 
lei ; Cat. E : 172.25 a 200 lei ; 
F : 3.567,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 474.986 
lei

Autoturismul . Dacia 1300“ a fost 
obținut de GRUIA VASILE, din 
Tg. Jiu, județul Gorj.

Cat.

talul București, F.C.M. 
Automatica Alexandria 
H-a) și F.C. Baia Mare (seria .. 
III-a). In total, deci, s-an operat 
în cursul acestei ediții de cam
pionat, pînă la startul returului 
~ de care ne mai despart citeva 
zile, în care mai pot apărea, to
tuși, unele surprize — 16 înlocuiri 
de la conducerea tehnică a unor 
formații divizionare, număr care 
îl egalează pe acela din perioada 
corespunzătoare a anului prece
dent.

Avem așadar motive întemeia
te să credem că recordul celor 3« 
de cazuri de despărțire antrenor- 
club, înregistrate în ediția de 
campionat 1974—75 și soluționate, 
în totalitatea lor. aproape, De baza 
așa-zisului ,,comun acord", va fi 
cel puțin egalat la sfîrsitul aces
tui an competițional. Ceea ce ar 
însemna, de fapt, nu simpla repe
tare a unei imagini statistice, re- 
prezentînd dimensiunile instabili
tății antrenorilor ja un moment 
dat, ci — niai mult decît atît — 
tendința dc cronicizare a unui 
proces din structura intimă a 
fotbalului, cu implicații dintre 
cele mai negative asupra dezvol
tării acestuia.

In fața unei asemenea'situații, 
întrebarea care se pune, după 
părerea noastră, este una singu
ră : „Ce-i de făcut, De linia re-

glementării de fond a problemei 
în discuție" ? Evident, aici este 
vorba de adoptarea unor măsuri 
în scopul optimizării, pe toate 
planurile, a relației antrenor-club, 
care să permită o sincronizare de 
durată a eforturilor acestor doi 
factori în activitatea de pregătire 
și competitională a echipelor di
vizionare. In această idee este 
cazul a sublinia preocuparea 
F.R.F. de a găsi, pentru asigura
rea stabilității antrenorilor, o so
luție care să nu constituie un 
act de imixtiune în viața cluburilor, 
dar care să contribuie, totuși, e- 
fectiv la rezolvarea problemelor 
generale ale fotbalului. Pe linia 
acestor intenții, remarcăm activi
tatea care se desfășoară în pre
zent la Colegiul central al antre
norilor pentru realizarea — odată 
cu viza anuală a contractelor — 
a unei evidente clare privind în
tregul efectiv de tehnicieni care 
se ocupă de pregătirea echipelor 
divizionare și întocmirea, cu acest 
prilej, a unor fișe individuale în 
cuprinsul cărdrâ urmează a fi 
menționate datele referitoare la 
randamentul în munca profesio
nală, la comportament și discipli
nă, precum si toate trecerile de 
la un colectiv la altul.

încheierea acestei acțiuni, care 
sperăm să nu depășească limi
tele acestei edilii de campionat, 
ne va oferi-, fără îndoială, o bază 
de analiză si apreciere mal obiec
tivă a corpului nostru de antre
nori și va constitui, în același 
timp, un punct de plecare în 
aplicarea unor măsuri eficace 
menite să reglementeze, în inte
resul dezvoltării fotbalului, mult 
discutata relație club-antrenor.

CLIMAT SPORTIV, DE

pentru evitarea totală a acte
lor de indisciplină și încercări
lor de dezordine, exprimate 
prin aruncări de obiecte în 
ren, așa cum s-a întîmplat, 
tr-un caz izolat, la partida 
la Satu Mare. Făptașii unor 
semenea acte i 
contrare tuturor 
conduită 
descoperii, ca Și la Satu Mare, 
și sancționați după prevederile 
legale, dar și cluburile vor tre
bui să știe că urmează să su
porte rigorile prevăzute de re
gulamentul F. R. Fotbal pentru 
asemenea situații.

te- 
în- 
de 
a- 

nesăbuilc, total 
regulilor de 

în societate, trebuie

JOCURI
F.C.M. GIURGIU — METALUL 

BUCUREȘTI 2—0 (2—0). Au în
scris : Buduru și Vasilache ; C.I.L. 
SIGHET — MINERUL BAIA MARE 
4—0 (3—0). Au marcat : Stan, 
Szekely și Deac (2) ; PRAHOVA 
PLOIEȘTI — METALUL PLOPENI 
2—2 (1—1). Au înscris : Cristea «i 
Nistor pentru Prahova, respectiv 
Georgescu și Spiridon : PETRO
LUL PLOIEȘTI — CHIMIA BRAZI 
t—1 (0—0). Au marcat : Călinoiu 
pentru oaspeți și Tartaciuc pentru 
Petrolul ; UNIREA SF. GHEOR- 
GHE — OLTUL SF. GHEORGHE
1— 3 (0—1). Au înscris i Boitor (2)
și Radu pentru învingători, respec
tiv Solomon ; GAZ METAN ME
DIAȘ— STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
0—1 (0—0). Autorul golului — Pa- 
raschivescu ; GLORIA BISTRIȚA 
— FORESTA BISTRIȚA 
(2—0). Au marcat : Cilean (2) 
Ciocan ; VIITORUL VASLUI 
C S M. SUCEAVA 3—0 (0—0). 
înscris : Spirea și Vlad (2) ; 
PID ARAD — C---- --------------
2— 2 (0—0). Au 
Boruga pentru 
Periat și lancu 
TUL CUGIR 
FĂGĂRAȘ 4—0
Flore» (2). Tamas si Sava ; AUTO
MATICA ALEXANDRIA —

3—0 
Și

Au 
RA- 

C.F.R. TIMIȘOARA 
marcat : Tisa și 

Rapid respectiv 
I ; METALURGUS- 

— NITRAMONIA 
(2—0). Au înscris :

celor care răspund de acest sta
dion. Spectatorii de la tribuna I 
(unde se află și vestiarele jucători
lor și arbitrilor) au intrat în noroi 
pînă la glezne, pentru că nu s-a 
făcut, măcar, o potecă de pietriș. 
Cît privește grupul sanitar, aici 

■ starea de curățenie este și mai de
plorabilă și ea face necesară in
tervenția hotărîtă a organelor. sa
nitare din oraș, fată aspecte spre 
care cei în 
îndrepte 
stadionul 
prezent o
cu înfățișarea acestui frumos oraș.
(Al. C ).

drept trebuie să-și 
atenția de urgență, 
din Sibiu oferind în 

neplăcută discrepanță

ORDINE Șl DISCIPLINA
Este de așteptat din partea 

spectatorilor tineri și vîrstnici, 
iubitori ai fotbalului, să dove
dească o înțelegere deplină 
față de măsurile organizatorice 
în folosul lor, să fie pătrunși de 
importanța ordinei și discipli
nei care trebuie să caracterize
ze întreaga activitate sportivă, 
să ajute la desfășurarea cam
pionatului do fotbal în cele mai 
bune condiții, de duminica vii
toare și pînă la sfîrșitul sezo
nului. ca și în continuare. Sîn- 
tem convinși că jucătorii, an
trenorii, cluburile și asociațiile 
vor fi în primele rîndurț ale 
disciplinei și ordinei pc terenu
rile de fotbal.

AMICALE
TRIUMF BUCUREȘTI 2—4 (1—0) ; 
F.C.M. GAUAȚI — CEAHLĂUL P 
NEAMȚ 3—3 (2—0). Au marcat :
Bezman, Țolea și Enache pentru 
localnici, respectiv Gojgaru, Con
stantin si Alecu ; BIHOREANCĂ 
MARGHÎTA — VOINȚA CĂREI 
1—0 (3—0) ; CHIMIA BRĂILA — 
AZOTUL SLOBOZIA 2—1 (1—1);
CUPROM BAIA MARE — MINERUL 
BĂIȚA 0—2 (0—1) .

ACTUALITĂȚI
• ȘEDINȚA DE LUCRU CU ANTRE

NORII ECHIPELOR DIVIZIONARE A. 
Ieri dimineață a avut loc, la sediul 
F.R.F. o ședință de lucru cu antrenorii 
echipelor divizionare A. Au fost discu
tate, cu acest prilej, probleme legate 
de pregătirea formațiilor din primul 
eșalon înaintea reluării campionatului, 
precum și unele aspecte ale activității 
lotului reprezentativ în vederea con
fruntărilor internaționale din această 
primăvară.
• PROGRAMUL JOCURILOR DIN 

CAPITALA ALE ETAPEI A XVIII-A. In 
cadrul primei etape a returului cam
pionatului Diviziei A duminică, în 
Capitală, jocurile se dispută după ur
mătorul program : Dinamo — C.F.R. 
Cluj-Napoca pe stadionul Dinamo, de 
la ora 16, și Steaua — F.C.M. Reșița 
pe stadionul Steaua, tot de la ora 16. 
Oare nu se poate ajunge la o soluție 
care să evite disputarea meciurilor la 
concurență ? Noi credem că da I
• MIRCEA DRIDEA, NOUL PREȘE

DINTE AL CLUBULUI PETROLUL 
PLOIEȘTI. Fostul jucător al echipei Pe
trolul Ploiești, ing. Mircea Dridea, a 
fost numit, de curînd, în funcția de 
președinte al clubului de fotbal ploieș
tean.
• PREGĂTIRILE ANCOREI GALAȚI 

Divizionara C Ancora Galați se pregă
tește intens pentru returul campiona
tului, 
Radu Matei.
naval, în lotul căreia a fost promovat 
juniorul Vrînceanu, a susținut pînă 
acum 12 partide amicale, manifestînd 
o bună pregătire. (T. SIRIOPOL- 
coresp. județean)

sub îndrumarea antrenorului 
Echipa marelui șantier

LOTO-PRONOSPORT INFORME A2A
LA 7 MARTIE 1976 TRAGEREA 

EXTRAORDINARA PRONOEX- 
PRES DUPĂ O NOUA F ... 
TEHNICA AVANTAJOASA.

Cu prilejul „Zilei Femeii" cum
părați și oferiți cadouri celor 
dragi biletele pentru tragerea ex
traordinară Pronoexpres.

Se acordă cîștiguri suplimentare 
din fond special.

Noua formulă oferă o serie de 
avantaje față de formula anteri
oară :
• Se efectuează 10 extrageri 

în loc de 7.
• Se extrag 50 de numere în 

loc de 38.

Valoarea ’ minimă 
a crescut.

oferă

•
rilor

Tragerea 
autoturisme ,,Dacia 
S 100; excursii în

a cîștigu-

participanților 
1300“ si Skoda 

URSS, Ceho
slovacia, Grecia și Italia, cîștiguri 
fixe și variabile în bani.

Rețineți ! Variantele de 15 lei 
participă la toate extragerile.

Nu lăsat! în ultimele zile procu
rarea biletelor.

★
Tragerea extraordinară Loto a 

Mărțișorului are loc astăzi Ta 
București în sala Clubului Finan
țe Bănci din str. Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 17.45.



VINERI ÎNCEPE LA GALAȚI 
CUPA DUNĂRII" LA HALTERE

SPORTUL lUPTATOnil

La începutul fiecărei primă
veri se organizează tradițio
nalele reuniuni ale halterofili
lor din țările dunărene. com
petiție care si-a cîștigat un loc 
de prestigiu in calendarul spor
tiv international.

Cea de a 
pei Dunării 
găzduită in 
în zilele de 
va reuni sportivi valoroși 
țărilor străbătute de

ediție a Cu- 
haltere va fi 
an de Galați 

si 7 martie și 
ai 

v____  _________ bătrinul
fluviu. Tara noastră a mai găz
duit întrecerea (in 1962 și 1969) 
la București.

Echipele participante vor fi : 
Austria. Bulgaria. Cehoslova
cia. R. F. Germania. Iugosla
via. Ungaria si bineînțeles 
România.

Federația română de haltere 
a alcătuit lotul tării noastre 
pentru această competiție. Ia-

16-a 
la 

acest 
5. 6

tă-1 : cat. muscă : Ion Hortopan 
$i Vasile Rugea : cat. cocoș : 
Stan Paraschiv sau r' 
Lucaci ; cat. pană : Ion 
sau Marian Grigoraș : 
ușoară : Alexandru Kiss : 
semimijlocie : Dragomir
roslan: cat. mijlocie : Gheorghe 
Bercea și Gheorghe Mîinea : 
cat. semigrea : Tudor Petrișor ; 
cat. grea ■ Stefan Szalma : cat. 
supergrea : Sniridon Herghele
giu

Regulamentul concursului 
prevede ca la fiecare categorie 
să participe cite un concurent. 
Zilele acestea urmează ca e- 
chipa tării noastre să capete o 
formă definitivă.

Cu toate că adversarii lor 
sint deosebiți de puternici, spe
răm că echipierii României vor 
putea realiza un bilanț bun în 
competiția de la Galati

Vasile
Buta 

cat. 
cat. 

• Cio-

ECHIPA BULGARIEI VIZEAZA PRIMUL LOC
Este desigur cunoscut faptul 

că echipa de haltere a Bulga
riei se numără, la ora actuală, 
printre cele mai bune din lu
me. Acest lucru a fost confir
mat la ultimele ediții ale Jocu
rilor Olimpice, la campionatele 
mondiale și europene, cînd e- 
chipa Bulgariei a ocupat, de 
fiecare dată un loc de frunte. 
Par nu numai la aceste com
petiții s-au afirmat sportivii 
noștri în mod deosebit ci și la 
prima ediție a campionatelor 
mondiale și europene de ju
niori din 1975, de la Marsilia, 
unde halterofilii bulgari au cu
cerit majoritatea titlurilor.

care 
loc

„CUPA PRIETENIA"
UN MARE CONCURS

INTERNATIONAL DE SCRIMĂ
între 4 și 10 martie, în sălile 

Complexului sportiv Floreasca 
se va disputa „Turneul Priete
nia". Dedicată tinerilor scri- 
m©ri. băieți și fete, pină la 20 
de ani. competiția va reuni pe 
planșe aproximativ 200 de tră
gători, din U.R.S.S.. Ungaria, 
Polonia, R.D.G. Cehoslovacia, 
Bulgaria. Cuba. România și. 
probabil, R.P.D. Coreeană, după 
următorul program : joi 4 mar
tie — floretă băieți individual, 
vineri — sabie individual, sîm- 
bătă — probele pe echipe la 
floretă băieți și sabie, luni 8 — 
floretă fete individual, marți — 
spadă individual, miercuri — 
probele pe echipe la floretă 
fete și spadă, dimineața între 
orele 8—15 și după amiază în
tre orele 18—20.

Succesele ridicătorilor noștri 
de greutăți sint explicabile da
torită atenției care se acordă, 
pe plan national, acestei disci
pline și în primul rînd datorită 
eficientei pe care o au școlile 
sportive de haltere

Primul mare concurs al anu
lui olimpic, pentru halterofilii 
bulgari. îl constituie actuala e- 
diție a Cupei Dunării, progra
mată la Galați. Antrenorii noș
tri. cu toate că nu au optat 
pentru utilizarea celei mai 
bune formații, vor prezenta to
tuși o echipă valoroasă, 
aspiră justificat la primul
în clasament. Din echipa Bul
gariei fac parte, între alții, Mus
tafa Mustafov cotat anul trecut 
cu 232,5 kg la categoria muscă 
(la numai 5 kg de recordul 
mondial). Todor Todorov, care 
este una din marile speranțe la 
categoria pană. 
kov (295 kg la 
Atanas Radev 
grea) și Krum 
cat. supergrea. 
rilor care vor 
acest prilej pentru a confirma, 
eventual, selecționarea lor la 
apropiatele C.E. de la Berlin 
și la J.O. de la Montreal, fac 
parte Z. Todorov sau Petar 
Katinski (cat. cocoș sau pană). 
Ivan Dîlkov (cat. semimijlocie) 
și Atanas Blagoev (cat. semi
grea).

IORDAN KOSTADINOV 
„Naroden Sport" Sofia

Atanas Kraș- 
cat. ușoară). 

(355 kg la cat. 
Semerdgiev la 
Din rîndul tine- 
fi verificați cu

SCRIMERII NOȘTRI
PRINTRE PROTAGONIȘTI

LA TALLIN Șl GOPPINGEN
La concursul de spadă de la 

Tallin, proba pe echipe a reve
nit selecționatei R.F. Germania. 
urmată de echipele României 
(Duțu, Zidaru, Szabo. Angeles- 
ou. Bărăgan). U.R.S.S., Polo
niei, Ungariei, și R.S.S. Estone.

In finala concursului feminin 
de floretă de la Goppingen, 
cîștigată de Elena Belova 
(U.R.S.S.) cu 4 v (după baraj 
cu Neila Gileazova și Nadia 
Arskaia). ftoretista româncă Ana 
Pascu s-a clasat, cu o victorie, 
pe locul 5.

BOB • La St. Moritz s-au desfășurat 
campionatele europene de bob pen
tru 4 persoane. Dupâ 4 manșe, titlul 
continental a revenit primului echipai 
al R.F. Germania, condus de Stephan 
Gaisreiter, cu timpul total de 4:42,54. 
Lupta a fost foarte strînsă pentru locu
rile următoare, pe care s-au clasat 
în ordine : 2. R.F. Germania II 4:42,72; 
3. Elveția 4:42,79 ; 4. R.D. Germană 
4:43,61.

CICLISM • După 4 etape, in Turul 
Sardiniei conduce belgianul Roger de 
Vlaeminck, urmat ia 33 sec de italia
nul Arnaldo Caverzasi. Eddy Merckx 
se afla pe locul 8, la 30 sec de lider.

NATAȚIE • La Berlin, tînăra Antje 
Stille, în vîrstâ de 14 ani, o stabilit 
un nou record mondial în proba de 
200 m spate, cu timpul de 2:14,41. 
Vechiul record era de 2:15,46 și apar
ținea compatrioatei sale Brigitte Trei- 
ber. Alte rezultate : 100 m liber — 
Kornelia Ender 56,93 ; 100 m bras — 
Hannelore Anke 1:13,69 ; 200 m flutu
re — Rosemarie Kother 2:16,97.

SCHI • Slalomul special al 
notelor Italiei, desfășurat la 
Piemonte, s-o încheiat cu 
scontată a campionului 
Piero Gros, urmat de Franco 
Paolo de Chiesa. • Proba de 30 km 
de la Falun (Suedia) a fost cîștigată

campio- 
timone 
victoria 
olimpic 

Bieler ți

NĂSTASE A DEBUTAT VICTORIOS 4U OBȚINUI OTSE
A

IN TROFEUL AVIS“
HONOLULU. 1. — Ilie Năs

tase a debutat victorios in ca
drul competiției internaționale 
de tenis dotată cu „Trofeul

BOXERI PESTE HOTARE
unul turneu efec- 
echipa de box a 

a întîlnit, la Atena, 
a capitalei elene, 
învinsă cu 4'/s—31/,.

• In cadrul 
tuat în Grecia 
clubului Farul 
o selecționată 
de care a lost .. 
Din formația română (întărită) au 
obținut victorii Calis-trat Cuțov, 
Augustin Iacob și Alexandru Tîr- 
boi. Evoluînd la categoria cocoș, 
Ibrahim Faredin a realizat un 
meci nul
• In cadrul turneului pe care-1 

întreprinde în nordul Africii, e- 
chipa de box a României a susți
nut două întilniri cu selecționata 
Tunisiei, cîștigind ambele partide: 
cu 11—9 la Tunis și cu 10—2 la 
Menzel-Bourgulba (oraș aflat la 60 
km de capitala tunisiană). In acest 
al doilea meci, de duminică seara 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Robu b p. Jemal, Gruescu 
b.p Trad, Lungu m.n. cu Tebal 
S. Cuțov b.p. Gali, Zilberman b.p. 
Karshut, Didea m.n. cu Garbhi

o Miercuri va părăsi Capitala de
legația boxerilor români care va 
participa la tradiționalul turneu 
internațional de Ia Bangkok 
(Tailandaț. Din echipă fac parte 
Al. Turei. F. Ibrahim, C. Cuțov. 
C. Daflnolu și Mircea Dan Simon

Avis“. In primul său meci, dis
putat la Keauhou-Kona (Ha
waii), pe noul stadion „Holna". 
campionul 
net in trei 
6—2, pe 
australian 
tida a durat 76 minute și a fost 
dominată în întregime de în
vingător, care a prestat un joc 
valoros, cu execuții tehnice de 
mare virtuozitate. A fost a 
doua victorie obținută de Năs- 
tase asupra lui Rosewall, în în
treaga sa carieră, fată de patru 
înfringeri.

în urma acestui rezultat, Ilie 
Năstase conduce in clasamentul 
primei grupe a competiției, cu 
o victorie. Urmează : K. Rose
wall — 1 v (un meci mai mult 
jucat), R. Laver și J. Alexan
der — 0 v. în următorul său 
meci, la 18 aprilie, Năstase il 
va intilni pe Laver. Duminică 
7 martie este programată par
tida Borg — Ramirez, din ca
drul grupei B.

român l-a întrecut 
seturi, cu 6—0. 6—2, 
cunoscutul jucător 
Ken Rosewall. Par

14 osmvA
La Ostrava a 

bătă și duminică, 
ternațional de lupte greco-ro- 
mane al Cehoslovaciei. Compe
tiția a reunit la start luptători 
fruntași din mai multe țări, 
printre care Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. și Cehoslova
cia (cu 4—6 concureuți la fie
care categorie de greutate). La 
acest turneu luptătorii români 
au obținut succese : C. Alexan
dru (cat. 48 kg), N. Gingă (cat. 
52 kg) și Șt. Rusa (cat. 68 kg) 
s-au clasat pe primul loc, I. 
Păun (cat. 62 kg) și V. Dolipschi 
(cat +100 kg) au ocupat locul 
2, iar P. Dicu (cat 90 kg) locul 
al 3-lea. Iată și învingătorii la 
celelalte
I.

avut loc, sim- 
turneul in-

c.

categorii : 57
Krista (Cehoslovacia),
L. Reczy (Ungaria), 74 
Macha (Cehoslovacia),
M. Janota (Cehoslovacia). 90
— I. Szelemi (Ungaria), 100
— D. Zadernak (U.R.S.S.),

kg —
62 kg 
kg — 
82 kg

ing
kg
+100 kg — J. Roznay (Ungaria)

TRAGEREA

PENTRU C. M
La Viena, locul de desfășu

rare a Campionatelor mondiale 
de popice ’76 (15—22 
avut loc reuniunea forului in
ternațional (F.I.Q.) — Secția
asfalt. Cu acest prilej s-a efec
tuat tragerea la sorți pentru 
C.M. și s-au stabilit datele de 
disputare a C.C.E.

După cum ne relata prof. La- 
dislau Szâcs, secretarul general 
al F.R.P., președinte al comisi
ei tehnice a Secției asfalt a 
F.I.Q., echipele noastre au avut 
o bună tragere, oarecum, favo
rizate de tragerea la sorți ele 
avînd numerele de ordine pen
tru intrarea în joc — 5 la fe-

mai), a

TRAGERE LA SORTI ÎN CUPELE EUROPENE Ut TENIS (tineret)
La Paris au avut loc recent 

tragerile la sorți ale meciuri
lor din competițiile internațio
nale de tenis pe echipe, rezer
vate tinerilor iucători și jucă
toare.

La actuala ediție a „Cupei 
Galea" (pină la 20 ani) sînt în
scrise 35 de reprezentative de 
țări, număr record de partici
pare. Competiția începe la 13 
iulie în cadrul a patru grupe 
preliminare, la Knokke le Zo- 
ute (Belgia), Sofia, Atena Și 
Aden (Brazilia). în săptămina 
imediat următoare încep locu
rile din cadru] grupelor semi
finale. în care calificată direct 
este și echipa României. Tenis- 
manii noștri vor evolua in tur
neul de la Marianske Lazne 
(Cehoslovacia), avînd ca prun 
adversar formația Iranului, 
Alături de echipa tării gazdă, 
mai evoluează în această gru
pă echipa Franței și cîștigătoa- 
rea preliminariilor de la Sofia 
(Ungaria. Olanda. Bulgaria. Al
geria. Turcia)

în competiția masculină da 
juniori „Cupa Valerio" (18 anii.

echipa României joacă în pre
liminarii cu echipa R. F. Ger
mania. pe terenul acesteia, la 
13 august. în total participă 18 
echipe. Turneul final este pro
gramat la Lesa (Italia), la 20— 
22 august. în sfîrșit „Cupa Jean 
Becker", a mezinilor (16 ani), 
programează echipa României 
alături de cea a Bulgariei, in 
grupa preliminară de la Sofia.

Afluență deosebită și în com
petițiile feminine : 23 de repre
zentative iau startul în „Cupa 
Annie Soisbault" (20 ani). E- 
chipa României, finalistă a e- 
ditiei trecute, intră direct în 
turneul „celor 8“ (Le Touquet. 
16—18 iulie), alături de Anglia, 
deținătoarea trofeului și cali
ficatele din cele 
liminare.

Junioarele (18 
din nou pentru 
care reunește 13 
tizate în patru 
Româncele vor 
zona franceză
alături de echipele Franței și 
Elveției

șase zone ore-

ani) vor lupta 
„Cupa Sofia", 
echipe, repar- 
grupe zonale, 
lua startul in 
(6—8 august).

P E SCURT
de campionul olimpic Ivor Forma 
(Norvegia), care o reolizat timpul de 
1h 14:38,31. jrmat de finlandezul 
Juho Mieto 1h 15:02,46. In cursa femi
nină de 10 km victoria a revenit Bar
barei Petzold (R.F. Germania). cu 
timpul de 20:52.09, urmată de compa
trioata sa Veronika Schmidt — 
29:07.73. • Campionatele mondiale de 
biatlon pentru juniori s-au încheiat la 
Minsk cu proba de stofetă 3X7,5 km, 
în care victoria a revenit echipei R.D. 
Germane cu timpul de 1h 40:30,93. Pe 
locurile următoare: U.R.S.S. 1h 42:09,0, 
Norvegia 1h 42:36,91 si 
1 h 42:54.54.

ȘAH 0 in prima rundă a turneului 
de la Skoplie campionul
Anatoli Karpov (U.R.S.S.) l-a învins 
in 39 de mutări oe compatriotul său 
Vaganian.

TENIS • In alte două intilniri pen
tru prima grupă a campionatului euro
pean pe echipe s-au înregistrat rezul
tatele : Franța— R. F. Germania 3—0 
(Proisy — Fassbender 6—2, 3—6, 6—3 ; 
Dominguez — Pohmann 6—3. 6—2 ; 
louffret, Dominguez — Fassbender, 
Pohmann 7—5. 7—6) ; Spania — Italia 
2—1 (Gisbert — Zugarelli 6—2, 6—2 ;

Finlanda

mondial

Higueras — Barazzuttl 5—7, 1—6 ; 
Gisbert, Muntanola — Barazzuttl 
Zugarelli 7—5, 1—6, 6—2). # Finala
turneului WCT de la Fort Worth 
(Texas) a revenit argentinianului Guil
lermo Vilas î 6—7, 6—1, 6—1 cu aus
tralianul Phil Dent. • In cadrul cam
pionatelor internaționale ale R.A. 
Egipt, la Cairo, finala probei pe echipe 
— „Cupa Națiunilor" — se va disputa 
între selecționatele țârii gazdă și cea 
a Cehoslovaciei. în semifinale : R.A. 
Egipt — U.R.S 5 2—0; Cehoslovacia — 
Franța 2—1. • Chris Evert a cîștigat 
turneul feminin de la Sarasota (Flori
da), dispunînd in finală cu 6—3, 6—0 
d® Evonne Goolaqong • în meciul 
de tenis dintre echipele Australiei și 
Noii Zeelande din cadruî „Cupei Da
vis" care are loc la Brisbane scorul 
este acum de 2—1 în favoarea tenîs- 
manilor australieni. In proba de dublu, 
perechea Newcombe, Roche a învins 
cu 6—1, 3—6 6—3, 7—5 pe Fairlîe, 
Parun.

TENIS DE MASA • Suedezul K. 
Johansson a cîștigat proba de simplu 
a turneului de la Hanovra, învingînd 
în finală cu 3—0 pe francezul J. 
Secretin. La dublu fete au cîștigat 
sportivele chineze Cîan Li șl lan In, iar 
la dublu bărbați a terminat învingător 
cuplul francez Secretin-Birocheau.

0 VERITABILA MAȘINA DE ÎNOTAT...
Zilele trecute, Stephen Hol

land, elevul australian socotit, 
pe bună dreptate, una din cele

LA SORȚI

DE POPICE
mei și 4 la bărbați (la această 
probă reprezentativa noastră 
deține titlul mondial). La pe
rechi fetele noastre au nr. 1, 
iar băieții nr. 11, ultimul.

Forul internațional a aprobat 
măsurile luate de către organi
zatori privind desfășurarea 
„mondialelor" care vor avea loc 
pe patinoarul artificial Donau 
Sporthalle, unde vor fi amena
jate cele șase piste de concurs. 
Participanții la confruntarea 
mondială vor juca, pentru pri
ma oară, pe piste acoperite cu 
material plastic în loc de asfalt, 
iar instalația automată 
dicare a popicelor va fi 
nou tip, fără șnur.

S-au stabili^ și datele 
fășurare a 
europeni" ediția 1976. Echipele 
românești vor juca în serie cu 
campioanele Ungariei și Bulga
riei (popicarii bulgari participă 
pentru prima oară la competi
ție). în toate cele patru serii, 
jocurile eliminatorii trebuie să 
se încheie pină la 30 septem
brie. Turneul final va avea loc 
în zilele de 27—28 noiembrie, 
în Cehoslovacia sau în Ungaria.

de ri
de un

de des-
,,Cupei campionilor

mai tinere vedete ale natației 
pe glob, a depășit spectaculos 
recordurile mondiale la 1 500 m 
și 800 m liber : 15:10,89 și, res
pectiv, 8:02,91.

La aflarea veștii, mulți au 
exclamat : „Veritabilă mașină 
de înotat !“ într-adevăr... bar, 
cită muncă pină să ajungă la 
perfecțiune ? Un exemplu 3 
ziua de lucru a elevului de 17 
ani din Brisbane începe la ora

4,30, cînd se scoală, deoarece 
la ora 5 primul din cei 16 km 
zilnici de înot începe să fie 
parcurs ! Stephen Holland (1,78 
m și 59 kg) este antrenat de 
Lawrie Lawrence care îl con
duce seara acasă (la ora 20,30 
Stephen este în pat !) printr-un 
lung cros de mai mulți kilome
tri. Iată cum, se realizează ma
rile performanțe !

CAMPIONATE Șl CUPE LA FOTBAL IN EUROPA
BULGARIA (etapa a 16-a) : 

Trakia Plovdiv — Levski Spar
tak Sofia 2—2 ; Lokomotiv So
fia — Lokomotiv Plovdiv 
Vrața — Ț.S.K.A. Sofia 
Slavia — Stara Zagora 
Spartak Varna — Dunav 
2—0 ; Pernik — Akademik 1—1; 
Blagoevgrad — Cerno More 
Varna 1—0 ; Spartak Pleven — 
Sliven * ~
Levski 
Ț.S.K.A. 
— 19 p.

R. D.
17-a)
bus 3—0 ; Magdeburg 
senring Zwickau 3—1 ; Jena — 
Vorwarts Frankfurt pe Oder 
5—2 ; FC Karl Marx Stadt — 
Lokomotive Leipzig 2—1 ; Che- 
mie Leipzig — Dynamo Berlin 
0—2 ; Wismut Aue — Erfurt 
1—1 ; Halle — Riesa 2—0. Cl_ 
sament : 1. Dynamo Dresda — 
27 p ; 2. Magdeburg 
3. Halle — 23 p.

SPANIA (etapa a
tletico Madrid — Granada 3—2 ;

i—i ;
1- 3 ;
2— 0 ; 
Ruse

1—0. Clasament : 1. 
Spartak — 22 p ; 2.
— 21 p ; 3. Akademik

GERMANA (etapa a
Dynamo Dresda — Cott-

Sach-

2—0. Cla-

24 p;

24-a) : A-

Santander—CF Barcelona 2—1; 
Oviedo — Atletico Bilbao 4—J f j 
Hercules — Salamanca 1—0 ;
Betis Sevilla — Elche 2—0 ; 
Real Sociedad — Zaragoza 1—1; 
Espanol — Real Madrid 6—1 ; 
Palmas — Gijon 2—1 ; Valencia
— Sevilla 3—0. Clasament : 1. 
Real Madrid — 35 p ; 2. Atleti
co Madrid — 35 p ; 3. C.F. Bar
celona — 30 p.

BELGIA (sferturile de finală 
ale Cupei) : Waregem — SK 
Lierse 1—3 ; FC Liege — Ra
cing Malines 2—1 ; FC Bruges
— FC Eeklo 9—2 ; Anderlecht
— Lauwe 7—1.

• La Bruxelles, în meci a- 
mical, Dinamo Moscova — Ra
cing White Molenbeek 2—1 
(1-1).
• I.unl s-a încheiat la Vlareggio 

turneul internațional de fotbal re
zervat echipelor de tineret. In fi
nală echipa Dukla Praga a în
vins cu 1—0 (0—0) pe A.C. Milano, 
intrind în posesia trofeului. Pentru 
tocul trei Torino a dispus cu 3—0 
(0—0) de Internazionale Milano.

A\VAW\Vo. ,
y
S; Competițiile europene intercluburi programează miine, 3 
0 martie, primele meciuri din cadrul sferturilor de finală. Iată 
Ș? programul jocurilor :

Cupa campionilor europeni : Dinamo Kiev — St. Etienne : 
Benfica Lisabona — Bayern Miinchen ; Hajduk Split — 

jî P.S.V. Eindhoven; Borussia Monchengladbach—Rea' Madrid:
Cupa Cupelor : Celtic Glasgow — Sachsenring Zwickau : 

Anderlecht — Wrexham ; FC den Haag — West Ham 
United ; Sturm Graz — Eintracht Frankfurt pe Main ;

jî Cupa U.E.F.A. : Dynamo Dresda — Liverpool ; C.F. Bar
gs celona — laivski Spartak Sofia ; S.V. Hamburg — Stal 
JÎ Mielec ; FC Bruges — AC Milan. Partidele retur se vor 
g desfășura la 17 martie.desfășura la 17 martie.
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