
PLECAREA TOVARĂȘULUI 1
NICOLAE CEAUȘESCU (

LA LUCRĂRILE CELUI DE AL XXV-LEA |
CONGRES AL P. C. U. S. | ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, care conduce 
delegația Partidului Comunist 
Român la lucrările celui de-al 
XXV-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
a plecat, miercuri dimineață, la 
Moscova.

Secretarul general al partidu
lui a fost condus, la plecare, pe 
aeroportul Otopeni, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 

• Burtică,
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, 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
lennikov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.
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★
La aeroportul Vnukovo din 

Moscova, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat de 
V. E. Dimșiț, membru al C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., F. I. Mocialin. șef de 
secție Ia C.C. al P.C.U.S., G. A. 
Kiseliov, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S., V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice in România, acti
viști ai C.C. al P.C.U.S.

Erau prezenți membri ai de
legației Partidului Comunist 
Român care participă la lucră
rile Congresului al XXV-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, precum și membri 
ai Ambasadei României la 
Moscova.
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(TITLUL VA FI DECIS IN LUNA MAI!
| • In meciurile derby Steaua-Dinamo, din nou remiză

70-74 și 92-84 • Intilnirea de ieri a necesitat prelungiriI
I
I
I
I
I

Ieri dimineață au plecat în 
Bulgaria sportivi din lotul 
olimpic de lupte greco-romane 
pentru a participa la turneul 
internațional „Nikola Petrov", 
care va reuni în localitatea 
Gornea Oreahovița luptători 
fruntași din aproape 20 de țări. 
Au făcut deplasarea ■ C. Ale
xandru (cat. 48 kg), N. Gingă

si M. Boțită 
(68 kg), Gh. 

(74 kg), P. Dicu 
kg), Z. Sillak (100 kg) și 

Dolipschi (4-100 kg), înso- 
de antrenorii 1. Coineanv,, 
Pavel, de arbitrul interna

țional I. Cernea și de dr. N. 
Ploieștean^.
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CUPA TINERETULUI"
„Cupa tineretului" — amplă 

manifestare cu caracter repu
blican — aflată la a treia edi
ție, a trezit un puternic ecou 
în întreaga țară. La startul ei 
s-au prezentat zeci și sute de 
mii de tineri, dornici să prac
tice exercițiile fizice pentru 
a-și întări puterea de muncă și 
a-și fortifica sănătatea. Dar ea 
s-a impus și ca una din între
cerile unde specialiștii vin cu 
certitudinea câ vor descoperi 
tineri talentați pe care îi vor 
îndruma 
manței.

Acum, în plină desfășurare a 
celei de a treia ediții de iarnă, 
și în preajma lansării ediției de 
vară, am făcut un sondaj, ur
mărind modul în care comisiile 
județene pentru „Cupa tinere
tului", federațiile sportive și 
alți factori au avut în vedere 
— așa cum se precizează în re
gulamentul competiției — de
pistarea și selecționarea, din- 
tr-un număr mare de copii și 
tineri, a unor elemente dotate 
pentru activitatea sportivă de 
performanță". Iată citeva din 
constatările noastre.

pe făgașul perfor-

I

Din nou iubitorii baschetului 
au dovedit că au rămas credin
cioși acestui joc sportiv, făcînd 
ca sala Floreasca să devină ne- 
incăpătoare cu prilejul dispu
tării derby-ului Dinamo — 
Steaua, in cadrul etapei a 18-a 
a Diviziei A. In prima zi. după 
o întrecere dominată de dina- 
moviști (dar cu un final neaș
teptat de echilibrat fată de des
fășurarea anterioară), aceștia au 
invins cu 74—70 (43—35). Me
ciul a început intr-o notă de 
crispare evidentă (și dăunătoare 
asupra nivelului intilnirii) mani
festată de jucătorii ambelor e- 
chipc. dar sportivii de la Dina
mo au ieșit primii din acest 
impas și. datorită unui plus de 
coeziune și de maturitate tac
tică. au izbutit să ia conduce
rea pe care nu au mai cedat-o 
pină la sfîrșit. Pe parcurs, ei 
au înregistrat 19—11 (min. 10), 
33—23 (min. 15). 55—41 (min. 
25) — diferența maximei. 69 — 
56 (min. 35). Diaconescu. Popa. 
Niculescu au fost ..piesele" de 
bază ale echipei din rîndul că
reia l-am remarcat si pe tînă-

J PRILEJ DE AFIRMARE A TALENTELOR
Prima participare 

cere de anvergură _ _______
Călăvie a fost etapa pe asocia
ție la popice a „Cupei tineretu
lui". Deși pină atunci — 1973 
— nu mai practicase acest sport, 
Aurora Călăvie din Ploiești s-a 
dovedit a fi deosebit de talen
tată, calitate care nu a trecut 
neobservată pentru tehnicienii 
din localitate. Acum ea activea
ză la asociația sportivă „Voința" 
din Ploiești și, după cum ne 
mărturisea antrenorul Petre 
Tudoran, se numără printre 
componentele de bază ale echi
pei. Rămînînd în sfera popice
lor, să amintim de ascensiunea 
rapidă a Elisabetei Badea care, 
luind startul la o competiție 
de masă, la „Voința" București, 
a ajuns acum maestră a spor
tului și membră a lotului na
țional. , ___
exemple. „în 1973 — ne spunea 
tovarășul Sever Dăneț, secreta
rul general al Federației dc 
tenis de masă — o fetiță din 
Lupeni, Lenuța Brădățeanu, 
devenea campioană a „Cupei ti
neretului", la categoria 11—14 
ani. Tehnicienii prezenți în Sala

la o între- 
a Aurorei

Dar, nu sînt singurele

sporturilor din Ploiești și-au 
dat seama că. îndrumată com
petent, ea ar putea să devină 
o jucătoare valoroasă. în mo
mentul de față, campioana dc 
atunci se numără printre ele
mentele de perspectivă ale fe
derației noastre. Nu ne îndoim 
că evoluția ei va fi pe măsura 
așteptărilor".

în mai multe județe ale țării, 
conform indicațiilor C.N.E.F.S., 
preocuparea pentru îndrumarea 
spre asociațiile și cluburile de 
performanță a elementelor de
pistate cu prilejul „Cupei tine
retului", și al altor acțiuni de 
masă, a început, de asemenea, 
să dea roadele scontate. în a- 
cest sens, tovarășul Viorel Ilăr- 
țău, secretar al C.J.E.F.S. Si
biu, ne spunea : „Echipa din 
comuna Miercurea Sibiului, 
campioană pe țară la volei, a 
furnizat patru jucăloare de ’ba
ză formațiilor divizionare A și 
B din Sibiu. Mioara Sas este la

rul Caraion, cu o 
evoluție bună, mai 
ales dacă ținem 
seama că a jucat 
pentru prima dată 
intr-un meci atît 
de important. Bas- 
chetbaliștii de la 
Steaua au acționat 
rriai mult prin ju
cătorii înalți, dar 
„5“-ul din teren a 
fost prea puțin a- 
jutat de conducă
torii de joc care 
s-au perindat (Mol
nar, Pirșu, Dumi
tru). In plus. Cer- 
nat (anihilat de a- 
părătorii adverși) 
nu a avut efici
ența obișnuită. în 
schimb, o notă bu
nă pentru Savu, 
lucid și precis în 
aruncările la coș.

In ciuda_ faptului 
inițiativa 
campionii 
final, in 
pentru a 
minim, deoarece pe de o parte 
eliminarea lur Diaconescu pen
tru 5 faulturi (min. 29. scor 
60—50) și pe de alta, eterna 

noastre de 
de a juca 
avans oa- 

formației 
handicapul

Carafon nu a mai putut fi împiedicat de 
Tarău si Cer nat și aruncă la coș. Fază din 
primul meci Dinamo — Steaua.

Foto : Dragoș NEAGU

că au avut 
de minute.

în 
a lupta 
avantaj

35 din 40 
tării s-au văzut, 

postura de 
menține un

(min.
și pe de ; 

greșeală a echipelor 
a încetini ritmul și 
prudent cînd au un 
recare. au permis 
Steaua să micșoreze 
pină la un coș (70—72) și să se 
afle chiar la un pas de ega- 
lare.

Referitor la valoarea tehnică 
a întrecerii, cîteva date statis
tice sînt semnificative : Dina
mo : 41“'® la aruncări din ac
țiune (26 din 62). 73’/o la arun
cări libere (22—30). 17 atacuri 
pierdute (din 80) ; Steaua :

44*/. (28—63), 63% (14—22), 17 
(din 80). Mult prea multe ra
tări. mult prea multe greșeli de 
tehnică 1 în aceste condiții, a- 
par cu atît mai nejustificate și 
regretabile protestele adresa
te arbitrilor, aproape permanent 
de către jucători. în ceea ce-i 
privește pe cavalerii fluierului, 
E. Hottya (Oradea) și A. Ata- 
nasescu (București), le apreciem 
străduința pentru a conduce cit 
mai competent o dispută încîl- 
cită dar le reproșăm că nu au 
curmat valul de lamentări mă
car prin faulturi tehnice.

Exceptînd nivelul său tehnic, 
„manșa" a doua a partidei din
tre Steaua și Dinamo a întru-

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

De miine, la Galafi

„CUPA DUNĂRII» LA HALTERE

ton GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

în ultimele zile, lotul halte
rofililor români s-a pregătit 
intens în vederea participării 
la competiția dotată cu „Cupa 
Dunării" — ediția a 16-a — 
programată de mîine pină du
minică în Sala sporturilor din 
Galați.

Cu mare interes este aștep

„Cupa Federației44, la hochei

SELECȚIONATA DIVIZIONARA ROMANA 
VIRTUALĂ CÎSTIGĂTOARE

' „Cupa Federației" la hochei 
s continuat marți cu intîlnirea 
retur dintre Selecționata divi
zionară română și Cehoslovacia 
(tineret). Spre deosebire de pri
mul joc (ciștigat categoric cu 
8—3 de gazde), partida a fost 
mult mai echilibrată, închein- 
du-se la egalitate : 2—2 (1—1, 
1—0, 0—1).

Două sînt explicațiile acestui 
rezultat. In primul rînd, tinerii 
jucători cehoslovaci, dornici de 
revanșă, au abordat meciul cu 
maximum de hotărire, au făcut 
o mare risipă de efort, au 
luptat acerb pentru fiecare puc. 
în al doilea rînd, evoluția se
lecționatei noastre a fost mult 
mai slabă decit în meciul de 
simbătă, jucătorii au fost, par
că, surprinși de replica primită 
și n-au reușit să contracareze 
tactica adversarilor, presingul 
și marcajul strict la care erau 
supuși. Ar fi fost necesară, în

aceste condiții, participarea di
rectă a fundașilor la acțiunile 
ofensive, dar acest comparti
ment s-a dovedit din păcate, 
din nou, deficitar. (Cel mai 
bun de pe gheață a. fost por
tarul Netedu care, cu măiestrie 
și inspirație, a stăvilit, în ulti
mă instanță, atacurile, salvînd 
multe situații grele).

în plus, echipa a fost dere
glată prin eliminarea lui Tu- 
reanu care, la sfîrșitul reprizei 
a 2-a, a primit penalitate de 
meci pentru injurii aduse arbi
trului. Este cu totul regretabil 
că acest jucător, atît de talen
tat. ai uns la un nivel supe
rior de măiestrie, foarte iubit 
și admirat de public, comite 
adesea acte de indisciplină care 
pot greva decisiv echipa. Ar fi 
cazul ca el să fie serios ajutat 
pentru a-și revizui comportarea.

Au marcat Autal (min. 6) și 
Pisaru (34), respectiv, Vajencr

Atac al echipei noastre condus 
ciul de marți, Sel. divizionară română

de Eduard Pană. (Fază din me- 
Gehoslo vacia-tineret). 
Foto : N. DRAGOȘ

(6) și Kopccka (57). Au arbi
trat foarte bine FI. Gubernu și 
Gh. Mureșcanu (România).

w
Aseară a avut loc meciul 

Cehoslovacia (tineret) — Legi» 
Varșovia, încheiat cu scorul de 
12—3 (1—1, 3—0, 8—2) în favoa
rea jucătorilor cehoslovaci.

Astăzi, de la ora 18, se dis
pută jocul Selecționata divizio
nară — Legia Varșovia, care nu 
mai poate însă influența ordi
nea în clasamentul competiției : 
1. Selecționata divizionară româ
nă 5 p, 2. Cehoslovacia (tine
ret) 4 p, 3. Legia Varșovia 
1 p. (V. CIL).

tată reintrarea lui Ion Horto- 
pan și Spiridon Herghelegiu, 
decanii de vîrstă ai echipei.

în legătură cu competiția de 
la Galați antrenorul federal 
Lazăr Baroga ne-a declarat ur
mătoarele : „Această ediție a 
Cupei Dunării constituie un 
ultim examen al lotului care ne 
va reprezenta Ia campionatele 
europene. Cu toată faima ad
versarilor, reprezentanții noștri 
se vor strădui să obțină rezul
tate cit mai bune. Din păcate. 
Dragomir Cioroslan, marea noas
tră speranță, a fost bolnav fiind 
nevoit să-și întrerupă antrena
mentele pentru cîteva zile, iar 
Marian Grigoraș a devenit, în 
ultimul moment, indisponibil. 
Avînd în vedere forța adversa
rilor, candidate pentru ciștiga- 
rea trofeului sînt echipele Bul
gariei, Cehoslovaciei și Unga
riei".

Iată clasamentul ediției de 
anul trecut : 1. Bulgaria 62 p ; 
2. Cehoslovacia 48 p ; 3. Unga
ria 47 p ; 4. R.F. Germania 33 
p ; 5. ROMANIA 27 p ; 6. Aus
tria 20 p ; 7. Iugoslavia 15 p.

BOBERI ROMANI
LA OBERHOF

Un lot de boberi format din 
N. Stavarache, Șt. Cbițu, M. 
Secui, V. Bunea (piloți), Gh. 
Lixandru, C. Ionescu, C. Ro- 
maniuc, D. Pascu (împlngători) 
a plecat în R. D. Germană, la 
Oberhof, pentru a participa, 
sîmbătă și duminică, la un 
concurs rezervat echipajelor de 
1 persoane.



LA C.E. DE HOCHEI JUNIORI, GRUPA B

i 
i ECHIPA ROMÂNIEI TINTESTE LOCUL> ’

Tinerii hocheiști români se 
află în preajma celui mai im
portant examen al actualului 
sezon. Simbătă, la București, va 
începe grupa B a Campionatu
lui european pentru juniori, 
întrecere la care iau parte 9 
echipe și a cărei cîștigătoare va 
cuceri dreptul de a juca anul 
viitor în seria de elită a aces
tei importante competiții.

Despre pregătirile echipei, 
despre lotul pe care îl va ali
nia și despre obiectivele pe 
care și le-a propus, interlocutor 
ne-a fost tovarășul Nicolae 
Chivu care, din partea biroului 
F.R.H., coordonează și răspunde 
de activitatea cu juniorii.

— Cînd au început pregă
tirile pentru întrecerea care 
debutează poimiine ?

— Cu aproape 9 luni în ur
mă, în vara lui 1975. Atunci a 
fost ales un lot inițial de ju
cători, selecționați din trei cen
tre : Miercurea Ciuc, Bucu
rești și Galați. Misiunea de a 
alcătui o echipă nu era ușoară,, 
pentru că din fosta noastră for
mație de juniori Tămăsese doar 
o singură linie ceilalți jucători 
depășind vîrsta. Pe parcurs, în 
scurte perioade de- pregătire și 
în jocuri de verificare, au fost 
„rulați" peste 50 de juniori 
spre a se ajunge la actualul 
nucleu.

— Care au fost direcțiile 
și obiectivele pregătirii 7

— Colectivul de antrenori 
(M. Flamaropol A. Kalamar și 
dr. A Biro) a urmărit, în pu

mul rînd, omogenizarea liniilor. 
S-au pus, totodată, asemenea 
probleme cum ar fi „asambla
rea" stilurilor diferite de pati
naj și de joc, corectarea unor 
deprinderi în preluarea și con
ducerea pucului, cizelarea teh
nicii și', ca un corolar al tuturor 
acestora, înarmarea tinerilor 
jucători cu o bună gîndire tac
tică.

— Socotiți că aceste obiec
tive au fost îndeplinite in 
mod satisfăcător 7

— Socotesc că da. De altfel, 
de la o etapă la alta, valoarea 
echipei a crescut, ea dispune 
acum de două linii bune, apro
piate ca valoare, capabile să 
facă față rigorilor unei compe
tiții continentale. In această or
dine de idei ar fi de subliniat 
rezultatele obținute pînă acum, 
în 13 m-eciuri susținute cu for
mații similare din cinci țări, 
juniorii noștri au obținut tot 
atîtea victorii (cinci în depla
sare !), cîștigind și tradiționalul 
„Turneu al celor cinci națiuni".

— Cîteva cuvinte despre 
Iot și despre obiectivele lui 
în această întrecere...

— Voi începe cu... sfîrșitul : ’ 
obiectivul este cucerirea locu-

vremea

lui I și promo
varea în grupa 
A a campiona
tului. A venit 
la nivelul tuturor eșaloane
lor noastre (juniori, tineret, 
seniori), să ne incercăm for
țele și în seriile de elită ale 
marilor concursuri. Lotul cu
prinde 20 de jucători. Portarii 
Fekete și Marinescu, deosebit 
de muncitori și cu reale per
spective. Fundașii Balogh, To- 
diriu, Lukacs și Antal alcătu
iesc două cupluri solide avind 
în față liniile Eross, Danei, 
Nagy și Cazacu, Prokop, Petraș, 
rapide, tehnice și destul de 
bine sudate. Trebuie, însă, ca 
jucătorii să colaboreze mai ac
tiv între ei pe gheață. De o va
loare ceva mai slabă, dar util 
și capabil de mobilizare și efort 
maxim al 3-lea cvintet • ”

Grădinaru,
Rezerve :

maxim al
Daradics, 
Amorțită.
Chirvase și Nanu.

Aceasta este echipa 
sfîrșitul unei perioade

: Bo?oș, 
Andrei, 
Molda,

care, la 
de mun

că intensă și încordată, abor
dează întrecerea cu încredere, 
optimism și hotărire.

Succes !
Valeriu CHIOSE

Azi, la I.R.E.M.O.A.S

SIMPOZION CU TEMA
„ETICA MUNCII Șl SPORTUL1*

In cinstea Congresului 
U.G.S.R., asociația sportivă 
I.R.E.M.O.A.S. din Capitală or
ganizează astăzi o după amiază 
cultural-sportivă. Cu începere 
de la ora 15,30, în sala clubu
lui, se va desfășura simpozio
nul cu tema „Etica muncii și 
sportul", la care vor lua cu- 
vîntul prof. Silvia Chiricuță, 
juristul Valeriu Șică, econo
mistul Petre Lungu, ing. Mir
cea Pavlov, poetul Florin Cos- 
tinescu și antrenorul echipei 
de fotbal Steaua, Emeric Jenei, 

în continuare vor avea loc 
demonstrații sportive de gim
nastică modernă, box, haltere, 
un spectacol folcloric susținut 
de soliști ai ansamblului 
„Rapsodia Română", precum și 
vizionarea filmului „Racheta 
de aur". în final se va disputa 
un simultan de șah la 21 de 
mese, susținut de maestrul in
ternațional Mircea Pavlov.

CINE PLĂTEȘTE „EXCURSIA"
LA FOCȘANI?

La jumătatea lunii noiembrie 
anului trecut subliniam în 

ziarul nostru, intr-un articol 
intitulat „Atletism, sau pretext 
pentru plimbări o importan
tă problemă a atletismului nos
tru : prezența Ia startul dife
ritelor finale ale unor competi
ții cu caracter republican a 
multor atleți fără standarduri 
de participare, deci fără drep
tul de a concura.

Ne vedem obligați să reve
nim, mai degrabă decît am fi 
crezut, asupra acestui subiect, 
intrucît asemenea practici, ce 
duc la irosirea unor importan
te sume de bani, care ar putea 
fi cheltuite altfel, cu folos pen
tru atletism, se manifestă în 
continuare.

Simbătă si duminică, la Foc
șani, s-au desfășurat campiona
tele naționale pe teren acoperit 
ale juniorilor de categoria I. 
Așa cum se întimplă la toate 
concursurile rezervate juniori
lor, la Focșani a venit un ma
re număr de concurenți din 
toată țara. Numai că... iată ce 
spun foile de înscrieri. La fete, 
la 60 m, 25 de atlete aveau ba
remul de participare îndeplinit, 
27 (!) nu, la 60 mg 8 din cele

DILEMĂ ÎNAINTEA BALCANIADEI DE SCHI!
Ultimul act major al sezo

nului intern de schi fond s-a 
consumat odată cu disputarea, 
la Poiana Brașov, a campiona
telor naționale ale seniorilor. 
S-a desprins cu acest prilej .o 
concluzie precisă : biatloniștii 
și nu adevărații specialiști ai 
fondului au dominat ciar toate 
cursele. Ei au ocupat, de fie
care dată, primele trei locuri. 
Girniță, Voicu, Cristoloveanu 
și Mandruș s-au detașat la di
ferențe apreciabile. E adevă
rat, componenții echipei națio
nale de fond pentru Balcaniadă 
(12—14 martie, în Iugoslavia) 
s-au situat — uneori — pe 
locurile următoare, dar diferen
țele de 'care aminteam s-au 
măsurat cu... minutele.

Faptul nu are dorul să 
bucure : diferențierile în pre
gătirea pentru fond a celor 
două loturi au devenit eviden
te. Un exemplu : în momentul 
în care C. Mandruș a fost se
lecționat în lotul național de 
biatlon, avea o valoare relativ 
apropiată cu aceea a colegi
lor săi de generație, fondiștii 
F. Forico, P. Ciobanu, Gh. 
Duca. Dar, după stagiul de 
pregătire în rîndul biatloniști- 
lor, el a progresat evident, cîș- 
tigînd titlul național la 30 km 
și ocupînd locul 3 la 15 km.

In aceste condiții rămîne de 
rezolvat o problemă de opți
une. Cine ne va reprezenta la 
apropiatele Jocuri Balcanice :

biatloniștii care au dominat 
campionatele naționale de fond 
dar care, aflați la sfîrșitul unei 
lungi perioade de pregătire, 
cu scop major Jocurile Olim
pice, pot ieși orlcînd din for
mă, sau componenții Iotului 
balcanic, învinși fără drept de 
apel de biatloniști la campio
natele naționa’e 7 Grea dile
mă, pe care Federația trebuie 
s-o cumpănească foarte bine. 
Cu atît mai mult cu cit par
tenerii de întrecere, în special 
concurenții bulgari și cei iu
goslavi, se afiă într-un sensibil 
progres valoric.

De fapt, problema pe care 
am ridicat-o în rîndurilc dc 
față nu înseamnă decît o rea
ducere în discuție a unor vicii

de conținut ale schiului nos
tru de fond : imposibilitatea
de a alcătui cel puțin două 
garnituri reprezentative care, 
deși pregătite pentru obiective 
diferite într-un singur sezon 
(J. O. și Balcaniada, în cazul 
de față), să poată rivaliza una 
cu alta la cel mai înalt nivel. 
Această stare de lucruri este 
cauzată, așa cum aminteam, pe 
de o parte, de pregătirea dife
rită de care au beneficiat cele 
două loturi. Dar lucrurile se 
pot pune și în alți termeni : 
puținătatea bazei de masă a 
schiului de fond, numărul mic 
al practicanților acestei dis
cipline nil pot produce mai 
multe vîrfuri.

Radu TIMOFTE

BOGAT PROGRAM COMPETITIONAL PENTRU

23 de sportive înscrise nu aveau 
drept de participare. Vă pre
zentăm, în continuare, la toate 
probele, numărul juniorilor de
plasați la Focșani, deși ar fi 
trebuit să rămînă acasă (în pa
ranteze numărul celor înscriși 
în condiții regulamentare) : 
fete: înălțime — 4 (13), lungi
me — 12 (8), greutate — 7
(10), băieți : 60 m — 21 (27), 
60 mg — 3 (18), înălțime —- 7 
(14). prăjină — 2 (10), lungime 
— 13 (14), triplusalt 
greutate 
peste 
venit 
venit 
rația 
tarul
Laslău și de secretarul tehnic 
Valeriu Prodea — hotărită să 
rupă acest lanț al slăbiciunilor 
a interzis participarea sportivi
lor fără barem, chiar în afară 
de concurs. Lucrul i-a șocat pe 
antrenorii în culpă care, de o- 
bicei, făcînd apel la îngăduin
ța delegatului federației și con
tra unei „amende" simbolice 
reușeau admiterea în întrecere 
a unor elemente fără valoare, 
a celor care încheiau listele de 
rezultate cu performanțe ade
sea inferioare unor oneste com
petiții de masă.

Considerăm că federația a 
procedat bine, asigurind con
cursului de la Focșani caracte
rul unei adevărate finale de 
campionat republican, deși și 
de această dată au existat ru
găminți, intervenții etc. „Ce 
facem cu copiii, i-am adus de 
pomană ?“

Este adevărat, copiii au fost 
aduși de pomană la Focșani ! 
Au fost aduși de la Iași, de la 
Sibiu, de la Călărași, Hune
doara, Timișoara, Caransebeș 
sau Arad, de la Rimnicu Vîl- 
cea, Odorheiul Secuiesc și chiar 
de la București ! De vină sînt 
însă numai antrenorii lor.

Cei peste 100 de atleți care 
s-au „plimbat" pînă la Focșani 
nu vor figura in foile oficiale 
cu rezultatele concursului, foi 
care vor fi trimise la consiliile 
județene, la cluburi și asociații. 
Cum vor justifica antrenorii 
respectivi sumele mari de bani 
cheltuite ? DECI. CINE PLĂ
TEȘTE „EXCURSIA" LA FOC
ȘANI ? 1

VI. MORARU

6 (10),
7 (10). Așadar,

100 de atlcți și atlete au 
degeaba la Focșani ! Au 
degeaba, pentru că fede- 
— reprezentată de secre- 
general adjunct Florian
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HANDBAL concursurile re- 
PUBLICANE rezerva

te juniorilor II șl III programează re
turul actualelor ediții,' după cum ur
mează : pentru juniorii II (15—16 ani), 
masculin și feminin, în zilele de 4, 
5 și 6 aprilie Io Botoșani, Galați, 
București, Ploiești, Sibiu, Timișoara, 
Cluj-Napoca și Sf. Gheorghe ; pentru 
juniorii III (13—14, ani), masculin și 
feminin, în zilele de 9, 10 și 11 apri
lie la lași, Bacău, Constanța, Brașov, 
Pitești, Reșița, Boia Mare și Tg. 
reș. Turneele 
tegorii — se 
Iunie.

• LA ARAD, după o Intre- 
, rupere de 28 de ani, a avut 

loc, pe stadionul Gloria, un 
meci de rugby între noua for
mație arădeană Sănătatea și 
Școala sportivă Timișoara. 
Scorul a fost favorabil forma
ției Sănătatea cu 23—18. • IN- 
INTtMPINAREA CONGRESU
LUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI 
AL CULTURII la Școala gen. 
nr. 18 din Brăila s-a organi
zat o mare întrecere de cros, 
la startul căreia s-au aliniat 
aproape 800 de elevi. Printre 
cei evidențiat! s-au numărat 
Emanuela Bălan, Gina Para, 
schiv. Adrian Toader și Vic
tor Titirișcă. • ZILELE TRE
CUTE, conducerea C.J.E.F.S. 
Brașov a sărbătorit-o pe 
proaspăta dublă campioană 
europeană de tir, de la Paris, 
Eva Olah (C.S.U.). Cu acest 
prilei Vasile Lăzărut prim- 
vlcepreședinte al C.J.E.F.S. i-a 
oferit trăgătoarei Eva Olah, 
o frumoasă cupă de cristal. • 
EDIȚIA A V-a a tradiționalu
lui turneu de handbal mascu
lin „Trofeul Trivale", de la 
Pitești, ș-a încheiat cu victoria 
echipei C.S.M. Suceava. Cupa 
fair-play a revenit handbalis- 
tilor de la Știința Tg. Jiu. 
Golgeterul competiției a fost 
Eugen Enache (F.O.B. Balri 
cu 62 de puncte înscrise. • 
OINĂ, sportul nostru națio
nal, ia o mare amploare în 
județul Sibiu. Succesele repur
tate anul trecut — C.F.R. Si
biu a cîștigat „Cupa U.G.S.R.", 
iar formația din comuna Tur- 
nu Roșu a cucerit „Cupa spe
ranțelor" — au stîrnit un viu 
interes în asociații pentru a- 
cest frumos sport. Astfel, au 
luat ființă noi secții la I.P.A., 
Dinamo și Voința din Sibiu, 
la Sticla Avrlg, Vitrometan 
Mediaș, Recolta Apoldul de 
Sus si Carpati Mîrșa. • A- 
SOCLAȚtA SPORTIVĂ C.F.R.

CARANSEBEȘ, în colaborare 
cu Comitetul sindicatului de 
linie, a organizat ne Muntele 
Mic un reușit concurs de 
schi, pe primele locuri s-au 
clasat G. Vitonescu și C. Ga- 
net — la începători, Gh. Muu. 
teanu si P. Galescu — la a- 
vansați. • CONSTRUCTORUL 
este denumirea noii asociații 
sportive înființată în aceste 
zile la Pașcani. La adunarea 
de constituire, reprezentanții 
celor 400 de membri au hotă- 
rît ca aceștia să activeze în 
secții de fotbal, șah, volei șl 
tenis si l-au ales ca președinte 
pe maistrul Alexandru Sofro- 
nie. • NOUA SALA DE 
SPORT din comuna Dragomi- 
reștl Vale (lud. Ilfov) a fost 
inaugurată cu disputarea unei 
competiții de volei dotată cu 
„Cupa primăverii". La fete 
a cîștigat Școala sportivă Urzi- 
ceni, iar la băieți Voința, tot 
din Urziceni. • PESTE 500 DE 
FETE ȘI BĂIEȚI au partici
pat la „Crosul Mărțișorului" 
organizat la lași. La categori
ile de vîrstă respective au cîș- 
tigat : Elena Dineu șl M. 
Prundeanu (14—16 ani), Ga
briela Gron si M. Schiopu 
(17—19 ani), Veronica Cucu 
și Gh. Bistriceanu (peste 19 
ani). • PATRU ECHIPE divi
zionare A șl B au fost pre
zente la turneul de handbal 
masculin desfășurat la Sf. 
Gheorghe. După jocuri fru
moase, ordinea în clasament 
a fost următoarea r 1. Dinamo 
Brașov 6 p, 2. Nltramonia Fă
găraș 4 p, 3. Oltul Sf. Gheor
ghe 2 p, 4. Locomotiva Bucu
rești 0 t).

CORESPONDENȚI : I. Ioa
na, Tr. Enache, C. Gruia, 
Popescu, I. ionescu, N. 1 
da, C. Enea, D. Moraru, 
Diaconescu st Gh. Briotă.

I.
Mag-

D.

Daniela Munteanu, una din favoritele campionatelor de schi alpin. 
Foto ; Aurel DULA — Petroșani

De vineri pînă duminică, pe 
pîrtiile din Poiana Brașov se 
vor desfășura campionatele re
publicane de schi alpin pentru 
seniori. La întreceri vor fi pre- 
zenți cei mai buni schiori ai 
țării, care își vor disputa titlu
rile la slalom uriaș (vineri), 
slalom special (simbătă) și 
coborîre (duminică). Un strat 
de zăpadă proaspătă a îmbră
cat cu o mantie albă întreaga 
stațiune, iar organizatorii au 
luat măsuri pentru amenajarea 
pîrtiilor în cit mai bune condi- 
țiuni. Cei mai îndreptățiți pre- 
tendenți la titlurile de campioni 
se anunță Dan Cristea, loan 
Cavași, Dorin Munteanu, Virgil

Brenci, loan Bobiț, Alexandru 
Manta, Daniela Munteanu, Geor- 
geta Băncilă, Minodora Mun
teanu.

Tot de vineri, dar pe pîrtiile 
din Predeal, se vor desfășura 
campionatele republicane de 
schi (fond și alpine) rezervate 
școlarilor, la care vor fi. pre- 
zenți peste 200 de tineri schiori.

La Sinaia, va avea loc sîm- 
bătă și duminică „Criteriul ti
neretului" la sanie. La întrece
re vor participa sportivi din 
R. D. Germană, Polonia și 
România. "La concurs va fi pre
zent și dl. Bert Isatitsch (Aus
tria), președintele Federației in
ternaționale de sanie.

MODIFICAREA DA-
TELOR de dispu

tare a unor competiții : finalele Cam
pionatelor republicane individuale de 
seniori la greco-romane se vor desfă
șură în zilele de 14—16 mai în loc de 
12—14 martie ; etapa de zona a Cam
pionatelor republicane individuale de 
juniori la libere în zilele de 28—29 
martie Iar la greco-romane se va or
ganiza în zilele de 3—4 aprilie, • 
AU FOST SUSPENDAȚI pe 6 luni din 
activitatea competiționalâ, Ionel Bădi- 
lifă ;i Ștefan Bercea de la IPROFIL

ȘAH CAMP., 

la Sinaia. La 
ricâ I, conduct 
(Buc.) cu pun 
mat de Dorof 
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Primăvara, anotimpul excursiilor (

noi Întreceri ale patinatorilor, ea miercurea ciuc
Zilele dedicate patinajului 

artistic încă nu s-au incheiat. 
După reușitul concurs interna
țional de la Miercurea Ciuc, la 
care un mare număr de local
nici au asistat pînă. și la exa
menul „obligatoriilor", iată .că, 
începînd de miine, „Palatul de 
gheață" din localitate va găz
dui o nouă gală a patinatorilor 
artistici. Este vorba de campio
natul republican rezervat senio-

rilor, întrecere ce se va desfă
șura după următorul program : 
vineri dimineață — figurile o- 
bligatorii (băieți și. fete) ; sîm- 
bătă, după-amiază — programul 
scurt ; duminică, dimineață — 
liberele.

In continuare, luni și marți, 
a fost programtă „Cupa spe
ranțelor", competiție dedicată 
celor mai tineri patinatori ar
tistici.

OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM ȘI INTI 
TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUC 
să participați în lunile martie și aprilie Ia un 
excursii in cele mai pitorești zone turistice st 
neociimaterice din țară, dintre care vă recomi

— Pe Valea Prahovei, în stațiunile Sinaia 
deal ;

— Pe Valea Oltului, Ia Călimănești, Căciul 
Olănești ; x
— în Maramureș, la Borșa și Izvoarele ;
— în stațiunile montane din jud. Caraș-I 

Muntele Mic, Crivaia, Văliug, Secu ;
— Stațiunile de odihnă și cură balneară d 

niei : Singeorz Băi, Borsec, Sovata, Tușnad, E
— La Moneasa sau Geoagiu, în vecinătai 

seni ;
In aceste stațiuni precum și Ia Amara, 1 

galia, Ocna Sibiului, Păltiniș, Pucioasa, Sl.lr 
de Vale puteți beneficia de un concediu rect 
cură balneară eficientă.

Locuri pentru excursii sau bilete în stațl 
terice se pot obține de la OFICIILE JUDETEN 
întreaga țară și de la ÎNTREPRINDEREA DE Ti 
ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTL

și

PU!
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rezultate. Turul I : Mihaela 
Drăghici (T.C.B.) — Dana Be- 
leuțâ (Dinamo) 7—5, 4—6, 6—2; 
Georgeta Onel — Anca Pacea- 
giu (Șc. sp. 2 București) 6—0, 
6—0 ; Mihaela lonescu (Steaua) 
— Maria Ion (Șc. sp. 2) 6—0,
6— 3 ; Daniela Nemeș — Came
lia Panait (Dunărea Galați)
7— 6, 4—6, 7—6 ; Cristina Mu- 
reșan (Progresul) — Delia Răi- 
leanu (Tot înainte) 7—5, 6—3 ; 
turul II : Iudit Gohn (Dinamo 
Brașov) — Georgeta Onel 6—0, 
6—0 ; Elena Popescu 
București) — Daniela 
6—0, 6—1 ; Mariana 
(U.T.A.) — Mihaela
6—0, 6—1 ; Lucia Romanov (Tot 
înainte) — Carmen Cazacliu 
(Steaua) 6—0, 6—0 ; Elena Trifu 
(Steaua) — Marilena Totoran 
(Dinamo București) 6—0, 6—0 ; 
in sferturi : Elena Trifu — Ro- 
dica Gheorghe (Dunărea Galați) 
6—3, 6—4. întrecerile continuă 
azi de la ora 8.

(Dinamo 
Nemeș 

Socaciu 
Ion eseu

I. Gv.

INERETULUF*
Cu toate acestea nu se poate 

afirma că in toate județele și 
din partea tuturor federațiilor 
sportive există preocupare pen
tru orientarea și pregătirea ele
mentelor depistate cu prilejul 
„Cu-pei tineretului". Să ne re
ferim, de pildă, la faptul că'la 
finalele de schi din Păltiniș, 
rezervate elevilor, federația de 
schi nu și-a trimis nici un re
prezentant ! Tehnicienii sibieni 
(printre care I. Pctculescu, L. 
Stoia, S. Opreanu, Maria Trîm- 
bițaș și alții), cu 
lor experiență, au 
mele citorva tineri, 
din județul Sibiu, 
fost situația dacă 
și-ar fi avut trimișii ei ! Pînă 
la sfârșitul acestui an vor mai 
avea loc peste 20 de finale pe 
țară ale „Cupei tineretului", 
precum și numeroase alte fina
le ale unor importante compe
tiții de masă. Este sarcina tutu
ror tehnicienilor, antrenorilor, 
profesorilor de educație fizică, 
a organelor teritoriale ale miș
cării sportive să urmărească, 
odată cu buna organizare a în
trecerilor, descoperirea unui 
număr cit mai mare de tineri 
cu aptitudini pentru, sportul de 
performanță.
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REZULTATE 
DIVIZIA B. 

Constanta —
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Aurora

Vulturii 
roșu Sibiu 
Medicina 
București 

C.P. Bucu- 
— Confec- 
Mureș —

CÎSTIGURTLE CONCUR STTTTJ1 
PRONOSPORT DIN 29 FEBRUA

RIE

CATEGORIA I : (12 rezultate) 1 
variantă 100«/„ a 50.000 lei si 7 va
riante 10% a 5.000 lei;

Report categ. I : 14.506 lei.
CATEGORIA a Il-a : (11 rezul

tate), 42,50 variante a 2.810 lei;
CATEGORIA a IlI-a : (10 rezul

tate) 578,10 variante a 310 lei.
Cîștlgul de 50.000 lei a fost ob

ținut de CODREANU ....... .........
DRU din Ploiești jud. Prahova.

REZULTATELE TRAGERII EX
TRAORDINARE LOTO A MĂRȚI

ȘORULUI DIN 2 MARTIE
FOND DE CÎȘTIGURI: 3.225.381 

lei.
EXTRAGEREA I : 21 71 64 8

19 14 29 35 ‘ 53 20; a II-a : 44 90 
26 73 6 33 48 5 7 51: a III-a : 
47 82 28 63 43 78 68 7 72 11; a IVa: 
6 2 80 26 65 40 62 14 81 84: a V-a: 
2 88 49 70 63 64 4 8 13 23: a Vl-a : 
59 27 40 36 72 24 81 56 57 58: a 
vn-a : 67 53 16 75 ; a vrn-a : 80 14
29 44. •,

llie (Brașov) 
șoara) 3. <
duminică.

VOLEI
lîn : Marina
Bacău 3—0, Constructorul Brăila — 
C.F.R. București 3—0, Politehnica lași
— C.S.M. Suceava 3—2, SARO Tîrgo-
viște — Corvinul Hunedoara 3—0,
Voința Alba lulia — Silvania Șimleul 
Silvaniei 3—1, Ind. sîrmei C. Târzii — 
Otelul Or. dr. P. Groza 3—1, C.S.U. 
'vj^lsti — C.S.U. Brașov 3—0, Foresta 
Arad — Petrolul Ploiești 1—3 ; Femi
nin : Constructorul Arad — 
textila Lugoj 2—3, Drapelul
— Voința M. Ciuc 3—2, 
București — Flacăra roșie 
3—0, Spartac București — 
rești 3—0, Unirea București 
țla Vaslui 3—0, C.S.U. Tg.
Manatex B. Mane 0—3, Penicilina II 
lași — Voința București 3—0, Voința 
Craiova — Dacia Pitești 
G.I.G.C.L. Brașov — I.T.B. 2—3.

și Ligia Jicman 
Concursul se încheie

în vederea reluării campionatelor

MECIURI DE VERIFICARE
ALE DIVIZIONARELOR A SI D

în vederea reluării întreceri- . 
lor Diviziilor A și B programate 
la 7 martie, eveniment aștep
tat cu mult interes de amatorii 
sportului. cu balonul rotund 
din țara noastră, unele echipe 
au susținut ieri, după amiază, 
partide de verificare. Au fost 
de fapt repetiții generale în 
care conducerile tehnice au tri
mis in teren pe posibilii titu
lari de duminică. Iată scurte 
relatări de la aceste „meciuri- 
test“.

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — C.F.R. TIMIȘOARA 
3—2 (1—1). Jocul s-a desfășu
rat pe stadionul „1 Mai" și s-a 
dovedit util pentru ambele for
mații. Au marcat : Cotec (min. 
13), Dembrovschi (min. 63 — 
din penalty), Bungău (min. 86
— din penalty), respectiv Chi- 
miuc (min. 10) și Iancu (min. 
80). „Poli" a început meciul în 
următoarea alcătuire : Catena
— Mioc, Păltinișan, Mehedințu, 
Maier — Roșea, Dembrovschi, 
Cotec — Anghel, Șerbănoiu, 
Belanov. Au mai fost folosiți : 
Cringașu, Petrescu, Bungău, 
Floareș, Istrătescu și Nadu. (C. 
CREȚU •— coresp.).

ARBITRII PRIMEI 
I ETAPE A RETURULUI

DIVIZIEI A
• Dinamo — C.F.R. Cluj- 

Napoca : C. GHIȚĂ, ajutat la 
linie, de G. Racz (ambii din 
Brașov) și R. Șerban (Craiova)

• Steaua — F.C.M. Reșița : 
N. CURSARU (Ploiești) — I. 
Ciolan și P. Mărășescu (ambii 
din Iași)

© F.C.
— Rapid : 
(Buzău) — 
bramiuc (ambii din Suceava)

® „11“ Cluj-Napoca — Spor
tul studențesc : O. ANDERCO 
(Satu Mare) — T. Andrei și I. 
Banciu (ambii din Sibiu)

© U.T.A. — F.C. Argeș : N. 
PETRICEANU — I. Urdpa și 
C. Ioniță I (toți din" București)

© A.S.A. Tg. Mureș — Jiul : 
F. COLOȘI —' C. Ioniță II (am
bii din București) și M. Mo- 
raru (Ploiești)

© Politehnica Timișoara — 
S.C. Bacău : GII. VASILESCU I 

P.oșoga (ambii din Bucu- 
și N. Dinescu (Rm. Vîl-

Olimpia Satu Mare 
CR. TEODORESCU 
M. Fodiuc și M. A-

• F. C. BRĂILA — F. C. 
BIHOR 1—0 (0—0). Peste 6 000 
de spectatori au urmărit acest 
amical, disputat și 
faze spectaculoase.
Ion Constantin (min. 
Bihor 
Albu 
Lucaci, 
Naom, 
răban)
(Tr. ENACHE — coresp).

• C.S. TIRGOVIȘTE—C.F.R.
CLUJ-NAPOCA 2—4 (0—2).
Numerosul public prezent în 
tribunele stadionului diviziona
rei B a urmărit o partidă de 
bun nivel. în care oaspeții au 
excelat din punct de vedere 
tehnic și al omogenității. Golu
rile au fost realizate de: L. Mi
hai (min. 25), Moga (min. 30), 
Adam (min. 60), Gostilean 
(min. 75), pentru învingători, 
respectiv de Tătaru (min. 61 
și 70 — ultimul din 11 m). 
C.F.R. : Budușan — Bilă, Cio
can, Vișan, Lupu — L. Mihai, 
Boca, Soo — Coloji, Adam, 
Moga. Au mai fost întrebuin
țați : Roman, Popa, Szoke și 
Gostilean. (M. AVANU — co
resp. jud.).

• SPORT CLUB BACĂU a 
avut ca partener, într-un joc- 
școală, propria formație de 
tineret - speranțe. Antrenorul 
Gheorghe Constantin a rulat 
cam aceeași echipă folosită du
minică, în meciul din Cupa 
României.

• PETROLUL PLOIEȘTI — 
OLTUL SF. GHEORGHE 3—0 
(2—0). Echipa antrenată de Va
lentin Stănescu a avut o pres
tație bună, golurile fiind opera 
lui Toporan, N. lonescu și 
Greaca. (O. BĂLTEANU — co
resp.)

• PRAHOVA PLOIEȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 1—5 
(1—2). Bucurcștenii, în mare 
vervă, s-au dovedit superiori 
din toate punctele de vedere.

cu multe 
A înscris 
60). F. C. 
formația : 

Bigan,
a aliniat

— P. Nicolae,
Popovici — Al. Naghi, 

Ghergheli (min. 65 Dă- 
— Suciu, Agud, Kun.

încălcări aîe normelor eticii sportive

„CAZUL MIRCEA SAVU4 NU ESTE
[DIN PACATE] SINGURUL

Cazul s-a 
Atunci, cînd 
s-a reîntors 
Italia, jucătorul Mircea Savu, 
anunțe pe nimeni, a dispărut, 
noapte, plecînd la divizionara 
C.S.M. Suceava. La escapadă a parti
cipat și Marin Stelian ; dar acesta, 
dîndu-și seama că a comis o gravă 
greșeală față de echipa sa, că a 
încălcat etica sportivă, s-a înapoiat 
la București pentru a continua cu 
coechipierii săi pregătirile în vederea 
reluării campionatului. Mircea Savu, 
în schimb, n-a mai dat nici un semn 
de viață. Doar de la locul său de 
muncă — Depoul C.F.R. Triaj — a venit 
știrea : Savu a fost pe la Depou în- 
cercînd a-și lua transferul de serviciu, 
însă nu l-a obținut. Și Savu a plecat 
din nou la Suceava. A intervenit, apoi 
un telefon de la C.S.M. prin care se 
anunța că cineva va veni la clubul 
Rapid să trateze transferul (n.n. regu
lamentul în vigoare precizează foarte 
clar că de la A ia B se pot face 
transferări numai înaintea unui an 
competițional și cu acordul clubului 
de la care fotbalistul pleacă I). Dar 
nu a moi venit nimeni la astfel de 
discuție care se dovedea inutilă.

Clubul Rapid ne-a informat că l-a 
dat lui Savu un termen de prezentare, 
după care, în caz contrar, ar urma 
să-i dea o aspră suspendare. (Aflăm, 
între timp, că Savu și-ar fi făcut 
duminică apariția la stadionul Giu- ' 
Iești).

Indiferent cum se va rezolva, în cele 
din urmă, acest caz, il aducem în dis
cuție numai pentru că el nu este 
singular în fotbalul nostru, că de 
nenumărate ori antrenorii și conducă
torii de cluburi se pl ng că unul sau 
altul dintre jucători a părăsit subit 
echipa la care era legitimat. Să ne 
omintim de ,,episodul — Cri șan", din

petrecut la 9 Ianuarie, 
echipa Rapid București 

din turneul efectuat în 
fâră să 

peste 
B

■ r* s*.

vara trecuta, cînd atacantul craîovean 
luase drumul spre Baia Mare, episod 
care a necesitat numeroase.... tratative. 
Se ajunsese pînâ acolo îneît chiar 
unii factori de răspundere se rugau 
de Cri șan să se reîntoarcă la 
Craiova I ?! ... Pînă mai deunăzi șl 
petroșeneanul Roznai a fost într-o si
tuație de ,,el fugitivo”, tot la Baia 
Mare, creînd dificultăți antrenorului 
Ion lonescu în procesul de omogeniza
re a echipei, desfășurat în perioada 
jocurilor de verificare. Inutil să con
tinuăm lista exemplelor.

Țoale cazurile arătate reprezintă 
acte de nesinceritate, de lipsă de 
afecțiune din partea jucătorilor respec
tivi față de cluburile lor, încălcări ale 
eticii sportive de către aceștia și de 
către conducătorii cluburilor la care 
ei se aciuiuză. Mai mult, ele reflectă 
carențe serioase în munca de educație 
desfășurată în rîndul fotbaliștilor.

E timpul ca astfel de practici să dis
pară din fotbalul nostru. In primul 
rînd, conducătorii de cluburi și antre
norii trebuie să instaureze o mai 
mare ordine și disciplină în rindu- 
rile jucătorilor, să dea dovadă de 
mai multă fermitate în fa(a comiterii 
celor mai mici abateri de la etica 
sportivă, întrucît se știe că gravele 
încălcări de mai tîrziu sint o urmare 
fireasca a atitudinii de toleranță, de 
cocoloșire a manifestărilor negative. 
Chiar și forul de specialitate trebuie 
să-și manifeste atitudinea sa netole- 
rontă, mergînd pînâ Ia a dicta severe 
sancțiuni împotriva jucătorilor. care 
părăsesc peste noapte — nemotivat — 
propriile echipe, dar și împotriva clu
burilor și asociațiilor sportive . care 
li atraa cu fel 
și îi rețin fără 
mentar.

Stelian

__ r sportive care 
de fel de promisiuni 
nici un temei regula-

TRANDAF1RESCU

CE O FI CREZUT VLAD?

par- 
gre- 
anu- 
unui

O situație ilară s-a petrecut 
în meciul Gloria Buzău — F.C. 
Bihor. La scorul de 1—1. în
plină perioadă de dominare a 
echipei buzoiene, fundașul Vlad 
de la Gloria, care a avut o ex
celentă prestație pe întreg 
cursul partidei, a comis o 
șeală puerilă, prin care a 
lat posibilitatea înscrierii
gol in poarta formației orădenc, 
gol care ar fi cîntărit foarte 
mult în lupta pentru calificare. 
Era în min. 37. cînd, la un 
contraatac inițiat de echipa 
Gloria pe aripa stingă, mijloca
șul Anghel — aflat în propria-i 
jumătate de teren — a trimis o 
minge înșelătoare, cu efect, 
spre Vlad, infiltrat în atac și 
aflat în acel moment pe postul

5 minute cu Vasile Papuc (Steagul roșu)

NE VOM STRĂDUI SĂ READUCEM

— I. 
rești) 
cea)

• Politehnica Iași — Univ. 
Craiova : R. STlNCAN (Bucu
rești) — I. Chilibar (Pitești) 
N. Moroianu (Ploiești)

© F.C. Constanta — 
Bihor : C. DINULESCU 
Buzea (ambii din București) 
T. Podaru (Brăila).

F.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Și
C. 

M.
Și

LA 7 MARTIE 1976 MAREA TRAGERE EXTRAORDINARA PRONO- 
EXPRES. ORGANIZATA CU PRILEJUL ZILEI FEMEII DUPĂ O NOUA 
FORMULA TEHNICA CU MARI AVANTAJE PENTRU PARTICIPANȚI.

Se acordă cîștiguri suplimentare din fond special.
Se atribuie autoturisme, excursii peste hotare șl bani.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 3 MARTIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
1.495.493 lei
Extragerea I : 29 26 19 2 30 45 
Extragerea a Ii-a : 36 31 16 8 22

LA

Plata cîștigurilor de la această tra
gere se va face astfel : în munici
piul București de la 11 martie pînă 
la 3 mai 1976 în țară de la 15 mar
tie pînă la 3 mai 1976, inclusiv, 
prin mandate poștale începînd de 
la 15 martie 1976.

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 22 FEBRUARIE 1976

Categoria 1 : 1 variantă 25% un 
autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 5 
variante a 20.309 lei ; cat. 3 : 17.75 
a 5.721 lei :eat. 4 : 73.50 a 1.382 lei ; 
cat. 5 : 271 75 a 200 lei ; cat. 6 : 
1.829,25 a 100 lei.
REPORT CATEGORIA 1 : 31.545
lei. >
Autoturismul Dacia 1 300 a fost cîș- 
tigat de GHEORGHE TOMULESCU 
din BUCUREȘTI.

de extremă stingă. Arbitrul de 
tușă I. Pop, operind pe partea 
opusă desfășurării acțiunii, pe 
direcția de atac a echipei Glo
ria, a ridicat prompt fanionul, 
sesizînd. in acel moment, pozi
ția de ofsaid a vîrfului Stan, 
chiar în clipa în care mijloca
șul Anghel a transmis pasa pa
ralelă cu tușa spre Vlad. plecat 
din jumătatea sa 'de teren. Dis
tanța foarte mare, dintre locul 
desfășurării acțiunii și poziția 
tușierului I. Pop i-a anulat a- 
cestuia posibilitatea de a sesiza 
că mingea va lua o traiectorie 
curioasă și că va ajunge la 
fundașul Vlad. Văzînd că Stan 
se află în ofsaid pasiv, arbitrul 
de centru Gh. Vasilescu I a 
lăsat însă jocul să continue, a- 
plicînd astfel corect regulamen
tul. Fundașii orădeni au ezitai 
pentru o clipă, și Vlad, profi
tând, a pătruns neștingherit 
spre suprafața de pedeapsă a 
echipei orădene. avîndu-1 în 
față numai pe portarul Albu, 
dar, în loc să trimită mingea 
în plasă, s-a oprit din cursă, 
a luat balonul în brațe, aștep- 
tînd ca arbitrul să ia o hotă- 
rîre ! ? ! Și... acesta a luat-o 
dictînd henț împotriva buzoie- 
nilor ! A fost tin moment de 
uluire a fundașului de la Glo
ria, care a creat stupoare dar 
fi dezamăgire in tribunele în
țesate de suporteri. Oare Vlad 
nu cunoaște încă faptul ele
mentar că, pînă nu se aude 
fluierul arbitrului, jocul nu este 
întrerupt ?

Gheorghe NERTEA

ACTUALITĂȚI

Papuc, jucător al e-
Brașov,

Vasile 
chipei Steagul roșu 
reprezintă un caz' rar întîlnit 
în fotbalul nostru. Campion 
național de schi fond 15 km în 
anii 1969 și 1970, și campion 
balcanic, în anul 1969, la ace
eași probă — toate aceste per
formanțe pe zăpadă nu antici
pau deloc că, treptat, schiul, 
marea pasiune a acestui tinăr, 
va ceda în favoarea întrecerii 
de pe gazon.

— Cum s-a produs această 
schimbare ?

— N-a fost deloc întâmplă
toare. Fiind originar din Cim- 
pulung Moldovenesc, de mic 
copil iarna practicam schiul, 
iar vara fotbalul. La 16 ani 
eram legitimat . la aceste două 
discipline, la asociația Rarăul 
din Cîmpulung Moldovenesc, 
îmi amintesc de primul nsju 
antrenor la fotbal, Radu Ti
miș, care tot timpul căuta 
să-mi îmbunătățească mai ales 
tehnica de joc, căci antrena
mentele din iarnă, de la schi, 
reprezentau pentru mine un 
excelent mijloc de pregătire 
fizică, o mărire a capacității 
de efort care-mi permitea să 
alerg foarte

—• Și cum 
șov ?

— In anul 
ferat, ca schior, la 
Brașov. Dar fotbalul mă atră
gea necontenit. In multe zile 
mă duceam pe stadionul Tine
retului, privind cum se antre
nau Pescaru, Jenei, Adamache, 
Gyorfy, idolii mei de fiecare 
duminică. Odată, însă, mi-am 
luat inima în dinți și m-am 
prezentat antrenorului Nicolae 
Proca, rugîndu-1 să mă încer
ce la un antrenament. M-a pri
vit cu neîncredere, dar m-a 
convocat, totuși, la unul din 
antrenamente. Am fost folosit

mult în meciuri, 
ai ajuns la Bra-

1970 m-am trans-
Dinamo

o repriză la echipa de tineret, 
Intr-un joc amical.
examenul, 
mi-a spus 
doua zi cu 
nespus de bucuros.

— Drumul spre titularizare a 
fost anevoios ?

— Mă pregăteam fărâ me
najamente la fiecare antrena
ment. Dar intrarea în prima 
formație nu se producea. A- 
proape că ajunsesem să mă 
resemnez. Dar, în toamna lui 
'72, într-un meci la Petroșani, 
cu Jiul, Gyorfy s-a acciden
tat și eu am devenit înlocui
torul lui. N-am jucat rău. Era 
începutul drumului meu 
fotbalul de performanță, 
parcursul căruia am cunoscut 
atitea satisfacții și care, sper, 
îmi va mai oferi una : reveni
rea echipei Steagul roșu în 
Divizia A. Pentru aceasta, în
să,- eu și colegii mei ne pre- 

. gătim cu toată seriozitatea.
(GH. N.)

Trecusem 
din moment ce 
să mă prezint a 
o fotografie. Eram

în 
pe

• VINERI, ȘEDINȚA COMISIEI 
DE COMPETIȚII, prima ședință 
din acest an a comisiei de com
petiții va avea loc vineri seara, 
cînd vor fi discutate o serie de 
eontestatii si litigii ale unor echi
pe de fotbal de diverse catego
rii. Intre acestea figurează și ca
zul meciului din ,,saisprezecimi“-le 
,,Cupei României" dintre Minerul 
Turț si Sportul studențesc, care, 
după cum se știe, nu s-a dispu
tat. De asemenea, se va discuta 
și cererea prin care clubul Uni
versitatea Craiova solicită F.R.F. 
anularea acordului de transfer al 
lucătorulul Petre Deselnicu la di
vizionara C Victoria Craiova.'
• astA-searA ședința co

misiei DE disciplina. Comisia 
de disciplină a F.R.F., are progra
mată, astă-seară, o ședință de lu
cru în care va analiza rapoar
tele primite în legătură cu meciu
rile din etapa *șaisprezecimilor>* 
„Cupei României" consumate du
minica trecută. Deși partidele au 
avut, în general, o desfășurare 
normală, după cum se știe, s-au 
înregistrat și eliminări ca și un 
act nedorit (aruncarea unei sticle 
pe pista stadionului din Satu Mare 
de către un spectator iresponsabil, 
depistat operativ de organizatori), 
fapte ce vor fi judecate de comi
sia de disciplină.

• BOTEZ REVINE LA S.C. BA
CĂU. Jucătorul Botez, care în se
zonul de toamnă a activat la e- 
china Steaua, si-a încheiat stagiul 
militar si a revenit la S.C. Bacău, 
clubul de la care provine. Ast
fel, că, în returul campionatului, 
el va evolua sub culorile clubului 
băcăuan.



l tttmele preparative ale floretiștilor noștri in vederea „Cupei 
Prietenia"...
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CUPA PRIETENIA", ULTIMA REPETIȚIE9

GENERALA PENTRU C.M. DE TINERET
Floretiștii de la Steaua in „C.C.E.“

MUiJi IN LUME TENISMANi ROMANI
Corespondență din Budapesta LA TURNEUL DE LA

NORTH LITTLE ROCK
UNGARIA PREZINTĂ 0 ECHIPĂ TÎNĂRĂ

între 4 și 10 martie, capi
tala țării noastre va fi gazda 
întrecerilor de scrimă pentru 
„Cupa Prietenia" (la toate pro
bele). ultima repetiție generală 
în vederea Campionatelor mon
diale de tineret din Polonia.

Intrată în tradiție, competi
ția aproape că nu mai are ne
voie de prezentare. Vom reține 
doar amănuntul că ea 
în sala Floreasca din 
tineri scrimeri din 
Sovietică, Ungaria, 
R. D. Germană, Cuba 
alături de reprezentanții Româ
niei vor anticipa, intr-o bună 
măsură, pe protagoniștii celei 
mai importante întreceri mon
diale a speranțelor (Poznan, 
14—17 aprilie). Programată, 
insă, in suita concursurilor din

va reuni. 
Capitalii. 
Uniunea 
Polonia, 

ete. care.

CAMPIONATUL
Dl BASCHET MASCULIN

(Urmare din pag. t)

nit toate atributele unui spec
tacol captivant prin angaja
mentul cu care au luptat jucă
torii ambelor echipe, prin fru
musețea unor faze și mai cu 
seamă prin pasionanta evoluție 
a scorului. Sala Floreasca s-a 
dovedit din nou neincăpătoare 
(fapt care obligă la programa
rea meciului decisiv pentru 
titlu in Palatul sporturilor și 
culturii), iar publicul a savu
rat din plin o întrecere care 
l-a ținut cu „sufletul la gură" 
din prima pînă in ultima se
cundă de joc. Victoria a re
venit de astă dată echipei 
Steaua cu 92—84 (33—35, 73—73. 
79—79), care își menține, astfel, 
locul I in clasament (datorită 
coșaverajului direct superior 
formației Dinamo), dar titlul 
va fi decis dc ultima dispută 
Steaua — Dinamo, care va a- 
vea ioc in luna mai cu prile
jul turneului final.

Referitor la întîlnirea de 
miercuri, vom menționa că ta
bela electronică a consemnat 
în permanență diferențe foarte 
mici in favoarea uneia sau ce
leilalte echipe precum și scor 
egal, și că succesul steliștilor 
a fost determinat de abia în a 
doua prelungire, datorită unui 
plus de vioiciune și evoluției 
mai bune a rezervelor, mai pre
cis a lui Dumitru și Cim- 
peanu. Desigur, nu pot fi o- 
mise meritele celorlalți baschet- 

(in special Tarău, Savu, 
Pîrșu, Oczelak de la 

Diaconcscu. Popa, 
Niculescu, Georgescu 

Dinamo) care au con- 
după cum spuneam, la

baliști 
Cernat, 
Steaua, 
Novac, 
de la 
tribuit. 
un spectacol antrenant, plăcut. 
Le reproșăm doar desele pro
teste adresate arbitrilor G. Chi- 
ralcu și Em. Nicoîescu care, 
însă, deși au avut misiunea și 
mai dificilă din această cauză, 
au condus foarte bine.

Punctele au fost înscrise de : 
Tarău 13 (marți) și 20 
(miercuri), Zdrenghea 10—6. 
Savu 18—12, Pîrșu 3—3, Cernat 
9—19, Molnar 1—7, Dumitru
1— 4, Oczelak 13—15. Cîmpeanu
2— 6 pentru Steauaf respectiv 
Popa 20—20. Diaconcscu 16—17, 
Caraion 7—0. Chivulescu 4—4, 
Ivascenco 4—5, Niculescu 15—8, 
Georgescu 4—10, Novac 4—18.

în ambele zile. în deschidere 
au avut loc meciurile A. S. Ar
mata — C.S.U. Brașov. înche
iate cu următoarele rezultate ; 
62—76 (28—35) și 69—62 (38—37).

_ olimpic, „Cupa Pric
iși sporește semnifici,-

acest an 
tenia" 
ția. ea constituind și un prilej 
de afirmare a unor 
care ar putea intra 
ție pentru Montreal, 
privește este cazul 
Marcela Moldovan, 
sinului Erwin Kerekes 
sabreriior Mihai Frunză și Ion 
Pantelimonescu.

România va alinia ta star
tul competiției loturi largi la 
fiecare probă. Din rîndtfl spor
tivilor ce ne ' 
se detașează — 
amintiți înainte 
FI. Nicolae, Roșu și 
florestistele Carmen 
Ștefania Tudose și 
Griga, spadasinii Popa, 
Săvuiescu și Bălăneseu, sabrerii 
Stan, Papuța și Păunescu.

Joi, în prima zi, Întrecerile 
individuale de floretă băieți 
dimineața, de la ora 8 preli
minariile, după-amiaza 
orele 18. finala.

*
La actuala ediție a 

campionilor europeni" 
retă băieți (Paris, 5 
Steaua București, campioana 
României, va fi reprezentată oe 
sportivii M. Țiu, T. Petruș. Șt 
Ardeleanu, C. Niculescu. P. 
Kuki și C. Dinu. Aceiași spor
tivi vor lua parte și la Irofeul 
Adrien Rommel, programat, 
în continuare, tot în caoitala 
Franței (6—7 martie).

sportivi 
în discu- 
(n ce ne 
floretistei 

al spada 
și al

vor reprezenta 
în afara celor 

floretiștii 
iVlătușan, 

Budur, 
LVI ario 
Pura,

de la

„Cupei 
de flo- 
martie).

Echipa de haltere a Unga
riei, de numeroase ori ci^’.igă- 
toare a Cupei Dunării va alinia 
și în acest an o formație al
cătuită din halterofili valoroși, 
cu toate că din lot vor lipsi 
unii titulari (Kdszegi, Szucș, 
Benedek, Stark și Baczako), 
care, fiind in pregătire pentru 
alte competiții, vor atinge mai 
tîrziu formă maximă. Pentru 
halterofilii maghiari care_vor 
fi prezenți la Galați, ~ 
Dunării* constituie un 
tant criteriu de selecție 
cîștigarea unui loc în 
pe care Ungaria o va 
la campionatele europene de 
la Berlin și la Jocurile Olim
pice de la Montreal, lată, de 
altfel, formația pentru 
Dunării.

La cat. muscă a fost 
ționat Ferenc Hornyăk

cu o performanță 
în acest an I Cam- 
la cat. cocoș, Imre 
(22 de ani) deține 

în jur de 230 kg și

„Cupa 
impor- 
pentru 
echipa 

deplasa

Cupa

selec
ții de

ani), cotat 
de 212,5 kg 
pionul țării 
Stefanovics 
un rezultat 
se mîndrește cu prima victorie 
asupra fostului campion olim
pic, Imre Poldi. La „pană" 
Lăslo Szăraz, cu 250 kg nu 
poate spera la un loc fruntaș, 
ca și Istvan Kovăcs, la cat. 
ușoară, a cărui performanță este 
de 285 kg, dar pe care, este 
foarte puțin probabil că o va 

dereedita, într-un concurs

BASCHETBALISTELE
BUCURESTENCE

AU EVOLUAT LA PEKIN
PEKIN (Agerpres). — La Pa

latul sporturilor din Pekin, in 
prezența a 18 000 de spectatori, 
s-a disputat întîlnirea priete
nească de baschet feminin din
tre selecționatele orașelor Bucu
rești și Pekin. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 69—56 
(29—39) in favoarea sportivelor 
românce care în repriza secun
dă — după cum apreciază co
respondentul sportiv al Agen
ției China Nouă — au prestat 
un joc remarcabil

POPICARII ROMANI PLEACA AZI LA BUDAPESTA
In cadrul pregătirilor pentru 

C. M. de popice (luna 
Viena) reprezentativele 
vor susține sîmbătă și 
că. la Budapesta, noi 
Internationale de verificare cu 
puternicele selecționate ale Un
gariei. Ultima oară, formațiile 
celor două țări s-au întilnit in 
toamna anului trecut, la Bucu
rești. și victoriile au fost îm
părțite : la fete au cîștigat ro
mâncele (invingind formația un
gară. campioana lumii), iar la 
băieți scorul a fost favorabil 
popicarilor unguri, (au întrecut

mai, la 
noastre 

dumini- 
partide

echipa noastră, campioană mon
dială). Din cele două loturi care 
se deplasează azi în capitala 
Ungariei fac parte și o serie de 
jucători tineri care vor fi în
cercați in aceste jocuri grele, 
în deplasare. Iată loturile : Ana 
Petrescu Mariana Constantin, 
Elena Trandafir, Elena Goncear, 
Margareta Cătineanu. Vasilica 
Pintea. Ana Albert si Maria 
Todea — antrenor Al. Andrei ; 
l. Tismănar. Gh. Silvestru. P. 
Purge Al. Cătineanu. Gh. Du
mitrescu, M. Grigore. L. Siklodi 
si C. Voicu — antrenor R. Cernut.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
CICLISM • Turul Cubei (ediția 

a xi-a, 12 etape, 1436 km) : 1. 
Aldo Arenclpia (Cuba) 34 h 12:28; 
2. Rios (Columbia) la 2 sec; 3. 
Vanegas (Columbia) la 2:23. Ulti
ma etapă a revenit polonezului 
Szozda. In clasamentul pe echipe: 
1- Cuba, 2. Havana, 3. Columbia.
• Turul Sardiniei s-a încheiat cu 
v 'torla lui Roger de Vlaeminck
• In Turul Levantului, etapa a 
Ii-a (175 km) a revenit lui Teo 
Smith (Olanda) cu 4h 42:34.

La Bruxelles a avut loc o 
gală de gimnastică sportivă 
belgo-română. organizată ele 
federația belgiană de speciali
tate. Cu ____ .
gimnaste Luminița Milea, Cris
tina Itu si 
comDonente ale lotului 
pic al României, au obtinut un 
succes deosebit, fiind aplau
date pentru evoluțiile de înal
tă măiestrie sportivă.

acest prilej tinerele

luliana Marcu,
olim-

FOTBAL • în Cupa Africii 
(grupa preliminară B) : Nigeria — 
Zair 4—2 (3—0), Maroc — Sudan 
2—2 (1—1) • In sferturile de fi
nală ale Cupei Olandei : PEC
Zwolle (div. B) — Ai ax Amster
dam 3—0 si EEV Eindhoven — 
AZ 67 Alkmaar 2.

HANDBAL • Pregătiri pentru 
calificările olimpice : R.F.G. — 
SG Dietzenbach 20—10 (7—7).

.0.

HOCHEI • La Tokio#-' Thunder 
Bay (Canada) — Japonia 10—2 
(3—0, 5—0, 2—2).

LUPTE • Pentru a patra oară 
consecutiv, echipa de lupte libere 
a U.R.S.S. a cîștigat Cupa Mondi
ală, la Toledo *_(SUA). Ultimele 
rezultate :
16__ 4, iran
18—2.

NATATIE
lia Ender : 
si 100 m 1

PATINAJ • Au început cam
pionatele mondiale de patinai ar
tistic la Goteborg. La individual 
masculin dună programul „scurt* 
conduce Kovalev (U.R.S.S > 86 44.
urmat de Currv (An»1ia\ 85 08. La 
perechi, dună programul scurt : 
Rodnina — 2>i»pv (I”’.S.S.) ^*5! 
Ke-mer — <^e*=t^rreieh (R D.G.)
34 15: VnmWAvi, — V’"«0v
(TT P S S.î 33 56 Tn de rtvns
d”n5 două exerciții imwi«* • T.ud- 
mila Pahomova — Aiefcandr Gorș- 
kov ru.R o s > iot so r>.

SCHI • Pe țr.mh"1h’,*."‘"Wt 
<120 m' de in tronwood zs.tt.A.î :
1. Hane-Georu nanhnnh
to.rî.G..) too o /<*” o sKr*ti»r& de 
îs? m — r""o"d al tmmhulîneli :
2. Hans M’Vonm ion o;
• B-md Fnicsie:n ,p o.G.' 184 o
• Ln Felun. sărituri de la 
trnmhtiimă : I. Jon Șatre tNor- 
venim 4 n

ȘAH • Dună trei runde la 
Skoplje : 1 Karpov 2 1/2 n. 2. Iva-

U.R.S.S.
(locul 12)

S.U.A. 
Canada

Berlin. Korne- 
l’ber tn 2:04.12 
în 1 -.02.75.

mare anvergură, tn schimb, 
cat. șemimijlocia va apare 
podium o mare speranță 
sportului cu haltere din Unga
ria î Jănos Komjâti cotat cu 
310 kg, titular, de pe acum, în 
echipa pentru Montreal. Ferenc 
Antalovics este titularul cate
goriei mijlocie. El ș-a clasat 
al 6-lea 
uropene 
Moscova 
semigrea .
ga, la cat. grea Gyorgy Szalai 
(372,5 kg), care deține recordul 
absolut al Ungariei la „arun
cat" cu 215,5 kg, iar la cat. 
supergrea Istvăn Meszăros 
(20 de ani) cotat 352,5 kg.

la 
pe 

a

la campionatele e- 
de anul trecut de la 
cu 337,5 kg. La cat. 
participă Lăszlo Var-

MIKLOS BOCSAK
„Nepsport“—Budapesta

FIȘIER

NEW YORK (Agerpres). — 
în primul tur al turneului in
ternațional de tenis de la North 
Little Rock (Arkansas), jucăto
rul român Ilie Năstase l-a În
trecut în trei seturi, cu 4—6,
6— 4, 6—3, pe americanul Bill 
Scanlon.

Alte rezultate : Colin Dibley 
— Charlie Owen 4—6, 6—3,
7— 5 ; Haroon Rahim — Pavel 
Slozil 6—3, 6—7, 6—2 ; Chris 
Lewis — Ion Jiriac 6—3, 7—6 ; 
Vijay Amritraj — Tery Waltke 
4—6, 6—3, 6—3 ; Ray Ruffels — 
Toma Ovici 6—1, 6—4.

ATLETI IUGOSLAVI
LA „CROSUL BALCANIC"

în vederea „Crosului balcanic* 
programat la 21 martie La Șumen 
(Bulgaria), federația iugoslavă de 
atletism a alcătuit un lot de atleți 
din care fac parte : Vulovici, Sveț. 
K uz man o viei, Pergar Lisek, Ve- 
selinka Milosevic!. Slavika Ivanici. 
Nada Sober ș.a.

Patinaj viteză

fbruck în proba 1 500 m
timpul de 2:16,58, depășindu-și 
principalele adversare : Sheila 
Young si Tatiana Averina. Da 
tele ei personale : căsătorită, 
are un copil, are 1,69 m înăl
țime

GALINA STEPANSKAIA (U.R.S.S.)
Proba feminină de 1500 

m din cadrul întrecerilor o- 
llmpice de patinai viteză s-a 
încheiat cu un rezultat puțin 
scontat : cununa de lauri șl 
medalia de aur au revenit pa
tinatoarei sovietice Galina 
Stepanskaia. La aflarea rezul
tatului, fosta multiplă campi
oană olimpică Lidia Skobliko
va a exclamat : „Sînt surprin
să. Eu o vedeam învingătoare 
pe Tatiana Averina...".

Și totuși Galina Stepanskaia. 
maestră a sportului din aso
ciația „Trud" — Leningrad, 
studentă în geografie (a împli
nit 27 de ani la 27 ianuarie), 
a găsit în ziua aceea, pe Ine
lul de gheată de la Innsbruck, 
echilibrul nervos, puterea de 
a se concentra si ambiția de 
a învinge. Debutantă în 1066, 
selecționată în echipa U.R.S.S. 
în 1972, fără să fi fost vreo
dată campioană a tării sale 
(doar un loc 3 la 1 500 m în 
1974). eleva antrenorului îurl 
Cîstiakov a realizat la Inns- Si cintărește 73 kg.

Schi alpin

HEINI HEMMI (Elveția)
a elvețianului HeiniUna dintre cele mal mart 

surprize ale recent încheiate
lor Jocuri Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck a fost fără 
îndoială victoria deloc scon-

SCURT • PE SCURT
novici 2 o (1): 3—4. Reshevsky și 
Timman 2 p.

TENIS • tn turneul de la Ca
iro : 
6—3;
6—4; 
0—6. 
2—6.

Hutka — T. Marcu 7—6, 
Casa __ Sotiriu 6—7, 6—2,
Molina — Deblicker 7—5,

7—5; Pala — Holmes 7—5, 
6—0; Battrick — Edmondson

6—3 6—3. • în finala „Cupei Nați
unilor", Cehoslovacia — R.A. Egipt
2— 1. • în campionatul european, 
la Zagreb : Iugoslavia — Suedia
3— 0 (Franulovici — Bengtsson
4— 6. 6—4, 6—4 : Pilicl — Anderson
6— 4, 6—3; Pilicl, Franulovici —
Bengtsson. Norberg 6—3, 4—6,
7— 6). • Din cauza ploilor toren
țiale, Ia Brisbane s-a amînat par
tida de Cupa Davis : Australia —

CIUDAD DE MEXICO, 3 (A- 
gerpres). — Cel de al 40-lea 
Congres al Asociației Interna
ționale a presei sportive 
(A.I.P.S.), va avea loc la Ciu
dad de Mexico între 15 si 18 
aprilie. La acest congres si-au 
anuntat participarea delegați 
din 70 de țări.

Noua Zeelandă (2—1). • La San 
Francisco. în turul 3 : Nancy Gun
ter __ Linky Bo«hoff 7—5, 6—1:
M. Holladay — Franțoîse Durt 
6—4. 7—6: Jeanne Evert — Regina 
Marsikova 7—6, 5—7. 6—4* 
Hunt — Lea Antonopolts 
8—4.

Leslie
7—5,

Hem- 
uriaș, 
urmă 

Gustavo 
provine din 
lăsăm la o

tată______
mi în proba de slalom 
în care l-a lăsat net în 
pe marele favorit 
Thoeni. Surpriza t 
faptul că dacă 1------- „ _
parte titlurile de campion al 
Elveției, la slalom special sau 
slalom uriaș, obținute în anii 
1973, 1974 si 1975, micuțul
Hem mi nu cîștigase nici o pro
bă mai însemnată din bogatul 
calendar al schiului alpin. Si 
asta pînă la vîrsta de 27 de 
ani (născut 
1949) ! Zidarul 
Valbella, care 
atît de tîrziu, _ 
excelentele sale calități de teh
nician al schiului. în ciuda 
unor date antropometrice ca
re nu-1 recomandau cu priori
tate : 1.63 m și 60 .kg. Singu
rul care a văzut în el pe 
campionul de mîine a fost... 
adversarul său direct, suede
zul Ingemar Stenmark 1

la 17 ianuarie 
cu barbă din 
s-a consacrat 
a valorificat

CUPELE EUROPENE
LA FOTBAL

Asearâ s-a desfâșurat prima manșă 
sferturilor de finala din cadrul cu-a .

pelor europene la fotbal, lată rezulta
tele :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Dinamo Kiev — St. Etienne 2—0 

(1-01.
Hajduk Split

2—0 (2—0).
Borussia Monchengladbach — Real 

Madrid 2—2 (2—1)
Benfica Lisabona — Bayem Munchen 

la pauză 0—0.
CUPA CUPELOR
Glasgow — Sachsenring

St.

P.S.V. Eindhoven

Celtic 
Zwickau 1—1 (1-0).

Sturrn Grai — Eintracht Frankfurt 
pe Main 0—2 (0—0).

S.C. Anderlecht — Wrexham 1—0 
(1-0).

Den Haag — West Ham United 4—2 
(4-0).

CUPA U.E.F.A.

Dynamo Dresda — F.C. Liverpool 
0—0.

F.C. Bruges — A.C. Milan 2—0
(1-0).

C.F. Barcelona — Levski Spartak 
Sofia 4—0 (2—0).

Hamburger S.V. — Stal Mielec 1—1 
(1-0).

Returul meciurilor este programat ta 
17 martie. Alte amânunte în ziarul do 
mîine.

Redacția șl administrația: București, str V. Conta nr 16; cel centrală tl.to.95; aecțla eorean II 51 00: Interurban ?86; telex: to 350 romsp r. Tiparul t. P. ..Informația* 10 363 
Pentru sUkinăiaie auou.jiemt prin ILEXLM. Departamentul export-import presă. Calea Grivltei SI—66 f-.O.B. 2031. telex .11236.


