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competitive pe plan mon-

FRANȚA
Juniorii 

pregătiți 
foarte

6—1 
nor- 
fizic 
bun

și intensității prescrise, 
unor sarcini care, în con- 
internațională, devin ade-

Astăzi e zi de odihnă. 
Vineri au loc ultimele 
jocuri preliminare, după 
următorul program :

SERIA I : ora 9 : Franța
— Italia ; ora 16 : România
— Norvegia (la București) ;

SERIA A îl-A : ora 11,30 : 
Iugoslavia ■— Ungaria (la 
București) ; ora 18 : Aus
tria — Danemarca (la Plo
iești).

CONDIȚII ALT PERFORMANTEI SPORTIVEJ» ->
~ n condițiile marilor exigențe de azi ale antrenamentului 
I sportiv, înalta performanță este de neconceput, pe de 

o parte, fără o fundamentare profund științifică a 
muncii de pregătire, iar pe de altă parte fără o parti

cipare deplin conștientă a sportivului la acest complex pro
ces, fără totală dăruire, fără o disciplină și un spirit de 
ordine de la care să nu se admită nici un rabat.

Pornind de la acest postulat al activității de pregătire 
sportivă, de la acest adevăr fundamental, care apare ca un 
principiu imuabil și pe care cercetarea atentă a dinamicii 
sportului mondial îl scutește de orice necesitate de a mai fi 
argumentat, demonstrat, vom afirma că unele din princi
palele trăsături morale, etice, care trebuie să-i caracterizeze 
pe sportivii fruntași ai României socialiste, în angajamentul 
lor ue a face sa cr.aieă neîntrerupt prestigiul sportiv al 
țării, trebuie să fie pasiunea, dăruirea pentru ramura spor
tivă pe care au imorățișat-o, dragostea pentru pregătire și 
pentru echipa ale cărei culori le poartă, perseverența, tena
citatea, curajul, dirzenia, modestia, respectarea regimului 
sportiv de viață, încadrarea fermă în regimul de disciplină 
— individual și colectiv — al secției, al clubului, al lotului 
reprezentativ din care fiecare face parte.

In mișcarea noastră sportivă trebuie, de aceea, să se 
acționeze, din toate puterile și pe toate planurile, pentru a 
cultiva — de la juniorii care fac primii pași în lumea per
formanței, pînă la componenții loturilor naționale, la marii 
noștri campioni — dragostea pentru munca de pregătire, 
disciplina în efectuarea programelor de antrenament, respec
tarea fără șovăire a volumului ..................
devotamentul față de îndeplinirea 
dițiile reprezentării țării in arena 
vitrate îndatoriri patriotice.

Rezultatele sportive de valoare, 
dial, sint de neconceput fără abandonarea superficialității în 
pregătire (care, din păcate, mai dăinuie chiar la nivelul 
unor loturi reprezentative), fără înfierarea abaterilor de la 
disciplina antrenamentului, de la rigorile sale, pe care teh
nicienii le impun nu după bunul lor plac ci pentru că Ie 
implică însăși asprimea concurenței pe plan sportiv, inter
național.

Deosebit contur capătă, în această situație, 
cuprinse în Mesajul ' adresat de tovarășul 
CEAUȘESCU participanților la Conferința pe țară 
sportive din februarie 1975, în care se arată : 
ramurile sportive trebuie întronată o atmosferă 
temeinică, îndirjită, conștiincioasă, de seriozitate, 
lizare cu înaltă responsabilitate și exigență a tuturor facto
rilor pentru îndeplinirea riguroasă a programelor de pre
gătire, pentru obținerea unor performanțe sportive de nivel 
mondial".

Deplina înțelegere de către sportivii țării, dar și de către 
educatorii lor, a acestor norme fundamentale ale activității 
de pregătire, constituie — în egală măsură — o condiție a 
performanțelor superioare și o înaltă îndatorire cetățenească 
și patriotică.

indicațiile 
NICOLAE 
a mișcării 
„In toate 

de muncă 
de mobi-

sorti■
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Atac al echipei române meciul de ieri cu Italia 
Foto : V. BAGEAC

C.E. DE HOCHEI PENTRU JUNIORI (GRUPA B)

MÎINE, JOCURILE DECISIVE ÎN SERII
Campionatul european de 

hochei pentru juniori (grupa B) 
a continuat cu partidele 
seriile preliminare oferind 
nou întîlniri interesante, 
care favoritele s-au impus.

în scria I, primul loc și-l 
disputa formațiile României și 
Norvegiei, care se întîlncsc vi
neri, în timp ce în seria a Il-a, 
actuala lideră. Iugoslavia, supe-

rioară celorlalte 3 echipe, își 
va păstra, după toate probabi
litățile, poziția.

Iată scurte relatări de la 
jocurile de marți și miercuri :

SERIA I
NORVEGIA — 

(3—0. 2—0, 1—1). 
vegieni, excelent 
și cu un patinaj

PLENARE AFIRMĂRI INTERNATIONALE
ALE GIMNASTICII

NOASTRE FEMININE
G Nadia Comaneci, de două ori punctaje excepționale:

79,75 și 79,55!!
Pe măsură ce se apropie data 

de start a Jocurilor Olimpice 
de la Montreal se intensifică 
considerabil activitatea compe- 
tițională internațională, care 
angrenează deopotrivă atît echi- 
pe;e fruntașe pe plan mondial, 
cit și formațiile din eșalonul 
valoric secund. Este interesantă 
de urmărit, cu precădere, lupta 
aprigă care se dă pentru cali- ---- ---------- . f---i..i cg 

la 
la 
de

ficare, cunoscut fiind faptul 
ooar primele șase clasate 
campionatele mondiale de 
Varna, din 1974. participă 
crept la întrecerile din cadrul 

• J.O.. celelalte șase locuri urmînd 
a fi ocupate, atit la feminin, 
cit și la masculin, de echipe 
reprezentative care vor obține 
punctaje ridicate în meciurile 
ae calificare pe care le susțin, 
în atari împrejurări nu e cîtuși 
de puțin un fapt surprinzător 
că selecționatele care țintesc 
calificarea contractează întîlniri 
cu cele mai bune echipe din 
lume, spre a-și asigura, firesc, 
un punctaj cit mai ridicat.

Echipele țării noastre, clasate 
pe locuri fruntașe la C.M. de 
la V.rna, sint foarte mult so
licitate pentru meciuri de cali
ficare, fapt ce atestă — între 
altele — reputația internaționa
lă de care se bucură astăzi gim
nastele și gimnaștii din Româ
nia, in urma rezultatelor obți
nute la ultimele întreceri de 
mare anvergură.

Suita întîlnirilor bilaterale 
desfășurate recent, atit pe con
tinentul american, cu Canada și 
S.U.A., cit și in Europa, a evi
dențiat elocvent forța deosebită 
a echipei noastre feminine, au
toarea unor rezultate de mare 
prestanță internațională. Astfel, 
la București, in meciul cu An
glia. echipa noastră a obținut 
383,20 p, pentru ca, după aceea, 
să realizeze 388.60 p in întîlni- 
rea cu Canada și 383,70 p, la 
Tucson, in meciul cu S.U.A. în 
fine, la Russelsheim, gimnastele 
noastre au avut din nou presta
ții excelente, I ■.-.ninind învin
gătoare cu 389,45 p in par-

tida cu selecționata 
R. F. Germania.

Numeroase co
mentarii a prile
juit, în presa in
ternațională, mai 
ales, rezultatul ex
cepțional al Na- 
diei Comăneci care 
s-a clasat pe pri
mul loc la indivi
dual compus in 
mcc.ul cu Canada 
cu 79,75, punctaj 
record în concursu
rile feminine, ne- 
mairealizat pînă 
acum de nici o altă 
sportivă in confruntările inter
naționale. La cele opt execuții, 
multipla noastră campioană a 
fost notată de șase ori cu 10, 
o dată cu 9,90 și o dată cu 
9,85 ! Și să precizăm că aceas
tă performanță a fost reali
zată in condițiile unui ar-

pentru vîrsta lor, au 
categoric, înghesuind 
mai puțin experimentata echipă 
franceză în propria ei treime 
de-a lungul întregii partide. 
Francezii s-au apărat bine, dar 
n-au știut să-și organizeze con
traatacul și nici să profite de 
superioritatea numerică pe ghea
ță (adesea +2). Norvegienii au 
marcat îndeosebi din acțiuni 
individuale, trăgind la poartă 
de... șase ori mai mult — și 
mai precis — decît francezii. 
Au marcat : R. Iohannesen, E. 
Olsen, B. Mathisrud, Lossa- 
moen (2), Ullevalsetcr, respec
tiv Bianchi (min. 48). Minute 
de penalizare : 25—22. Ne
educativ favoritismul practicat 
și in acest meci de arbitrul 
danez Bo Ewald.

dominat 
labila și

ITALIA — SPANIA 7—3 
(4—0, 1—1, 2—2). Intr-un meci 
plin (uneori prea plin) de tem
perament, italienii au cîștigat 
grație patinajului mai bun și a- 

pri- 
Tes-

tacului impetuos din 
ma repriză. Marcatori : 
sari, S. Dc Biasie, Colii, Pes- 
costa. De Pian, Fiii, Da Rinei, 
respectiv De la Salud, Tona și 
Vea. Sub cerințele competiției, 
arbitrajul lui Messinger.

ROMÂNIA — ITALIA 7—3 
(2—1, 4—1, 1—1). Meci lipsit 
de spectaculozitate, în care se-

Cronici de M. COSTEA, 
C. ANTONESCU 

și Tr. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi, în Sala sporturilor din Baia Mare

START IN CEA DE A XVI-A EDIȚIE
A „TROFEULUI CARPATI“

LA HANDBAL MASCULIN

I

internațional, așa 
întîlnirile da calificare 

pentru Jocurile Olimpice. După 
punctajul ridicat obținut în

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi după-amiază, în Sala 
sporturilor din Baia Mare în
cepe cea de a XVI-a ediție a 
„Trofeului Carpați" la handbal 
masculin. Va fi, fără îndoială, 
o întrecere spectaculoasă, de 
înalt nivel tehnic. Suportul a- 
firmației noastre îl formează 
participarea la competiție a for
mațiilor ^României — campioană 
a lumii și Iugoslaviei — cam
pioană olimpică, precum și a 
redutabilelor echipe ale R.D. 
Germane și Ungariei. Ambițioa
sele selecționate ale Bulgariei 
și României B completează a- 
cest sextet de valori.

Așteptăm, așa cum am mai 
spus-o, un reviriment al pri
mei noastre reprezentative. 
Tocmai faptul că trece prin di
ficultăți evidente (jucători acci
dentați — R. Gunesch, C. Tu- 
dosie, A. Cosma sau sancționați 
— G. Kicsid și W. Stockl) ne 
îndreptățește să-i cerem să-și

PROGRAMUL DE AZI

O Ora 15 : 
festivitatea de deschidere
• Ora 15,35 :
R.D. Germană — Bulgaria
• Ora 16,55 :
România A — România B

LIPSA DE PASIUNE CAUZA PRINCIPALA
A REGRESULUI ATLETISMULUI ORÂDEAN
Oraș cu veche și bogată tra

diție sportivă. Oradea a fost 
cîndva și unul din principalele 
rezervoare de talente ale atletis
mului românesc. Spunem cînd
va, pentru că astăzi, o știe orice 
prieten al atletismului. Bihorul 
nu mai este unul din centrele 
atletice de rezistență. Și asta nu 
de ieri de azi, ci de o bună bu
cată de vreme. Rezultatele de 
valoare au dispărut, atletismul 
bihorean este în suferință. Diag
nosticul nu e greu de pus, dar 
mai importante ni se par cau
zele acestei ' maladii — cronică, 
se pare după intervalul lung de 
timp în care se manifestă , — și 
măsurile care trebuie luate pen
tru însănătoșire.

O recentă ședință de analiză a 
comisiei județene de atletism, 
desfășurată în prezenta secreta
rului general al F.R.A., Victor

Firea și a antrenorului federal 
Nicolae Mărâșescu stă la baza 
„radiografiei' 
letismului "

In oraș 
secții de 
Pedagogic 
Nici un 
C.N.E.F.S.. 
ciație departamentală, 
tat, 2__ __ ..________
Crlșul, înfrățirea —, la fel cum 
a dispărut și o’ parte din baza 
materială a atletismului (pista de 
la stadionul Crișul, acum stadio
nul de fotbal F. C. Bihor, sala 
Dinamo, sala Voința). Așadar, 
doar două secții de atletism in
tr-un oraș de aproape 200 000 de 
locuitori (în tot județul mai exis
tă o singură secție, la Beiuș !). 
Secția de la Institutul Pedagogie 
cuprinde, atît cît este posibil, ți- 
nînd seama de profilul său, ac-

la ____
de mai jos a at- 

din Oradea.
există în prezent două 
atletism : la Institutul 

: și la Școala sportiva, 
i club teritorial al 
. nici un club sau aso- 

Au exis- 
dar au fost desființate —

tivitatea atletică la nivelul seni
orilor, iar secția școlii sportive 
pe cea a întregului tineret 
Iar.

La Institutul Pedagogic 
obținut în ultima vreme o 
de rezultate meritorii — în 
special datorită activității neobo
site a lectorului universitar Di
nu Drăgan, fostul săritor în lun
gime, care a reușit să redea at
letismului de performantă o se
rie de elemente considerate pla
fonate (Adriana Stancu, Ilie Cio- 
ca. Constantin Ștefan). Formată 
aproape în exclusivitate din stu- 
denți ai Institutului Pedagogic, 
reprezentativa județului s-a ca
lificat în barajul pentru promo-

Vladimir MORARII

(Continuare in pag. 2-3)

șco-
s-au 
serie 
mod

arate tăria, forța de a învinge 
(așa cum a făcut-o altădată !) 
obstacole ce par insurmontabile, 
puterea de a-și afirma valoarea. 
Penu, Voina, Lieu, Birtalan, 
Gațu și colegii lor trebuie să 
facă totul pentru a readuce în
crederea în rîndurile suporte
rilor lor. >

Oaspeții se vor strădui, desi
gur, să se impună în fața cam
pionilor mondiali, chiar pe te
renul acestora. Iugoslavia de
plasează cea mai bună echipă 
pe care o poate alcătui : Arsla- 
nagici, Zorko. Nims — Horvat, 
Karalici. Radjenovici, Krivo- 
kapici, Milijak, Pavicevici, Po- 
povici, Serdarusici, Bojovici, 
Timko, Pokrajac, Fejzula. Patru

Hristache NAUM

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 2-3)



PRIMA EDIȚIE A „CUPEI U.G.S.R.“, 0 REUȘITA
MANIFESTARE SPORTIVA DE MASA

MUNICIPIUL GH. GHEOR
GHIU-DEJ (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Din ini
țiativa Consiliului municipal al 
sindicatelor. în colaborare cu 
C.M.E.F.S.. Comitetul municipal 
al U.T.C. și Consiliul munici
pal al Organizației pionierilor, 
sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat prima ediție a unei mari 
manifestări sportive de masă. 
„Cupa U.G.S.R.". întrecerile — 
dedicate Congresului U.G.S.R. — 
s-au bucurat de participarea a 
peste 900 de sportivi, majorita
tea din întreprinderile și insti
tuțiile municipiului, din școli 
generale și licee, precum și din 
alte localități. în deschiderea 
amplei manifestări. în fata a 
peste 8 000 de spectatori, spor-

FINALELE
CAMPIONATELOR
DE LUPTE LIBERE

în noua Sală a sporturilor 
din Brașov încep mîine și vor 
continua sîmbătă Și duminică 
finalele Campionatelor republi
cane individuale de lupte li
bere ale seniorilor. Aproape 150 
de concurenti, primii clasați la 
etapa de zonă, vor lupta pen- 
tru cele 10 titluri de campioni 
ai tării. La cat. 48 kg prima 
șansă o are constănțeanul I. 
Vangheliei. Din cei 15 luptători 
de la cat. 52 kg, I. Arapu 
(Steaua) și E. Butu (Nicolina 
Iași) sînt favoriți. Nu mai pu
țin de patru concurenti aspiră 
îndreptățit la tricoul de cam
pion al categoriei 57 kg : G. 
Condrat (Dinamo Brașov). G. 
Anghel (Steaua), P. Brîndușan 
(C.F.R. Timișoara) și FI. Moț 
(Progresul Buc.). La 62 kg P. 
Coman (Steaua) Și C. Moldo
van (C.F.R. Timișoara) vor de
cide învingătorul categoriei. Ti
parul N. Dorobantu (Rapid 
Buc.) se anunță unul dintre cei 
mai dificili adversari pentru 
P. Androne (Steagul roșu Bra
șov) și CI. Zanicr (Vulturii 
Textila Lugoj) finaliști ai ulti
melor ediții la cat. 68 kg. E. 
Cristian (Dinamo Brașov), M. 
Pîrcălabu (Steaua) și L. Am- 
bruș (Mureșul Tg. Mureș) asal
tează titlul la cat. 74 kg. Mul
tiplul campion la 82 kg, brăi- 
leanul V. Iorga nu are nici în 
acest an prea mari emoții. 
Campionul mondial de juniori 
T. Sercgely (Steaua) și S. Mor
cov (Dinamo Brașov) dețin 
„capul de afiș" la 90 kg. La 
100 și +100 kg. E. Panaite 
(Steaua) și, respectiv, L. Șimon 
(Mureșul Tg. Mureș) teoretic 
nu pot pierde titlurile cucerite 
anul trecut.

(Urmare din pag. 1)

ALĂ A REGRESULUI ATLETISMULUI ORĂDEAN

ai

ia- 
ele

cîștigătoarelor și-au în- 
numele Maria Macarov 

gen. 6), Irina Gherman 
Pedagogic), Dorina Bou- 

(Lic. Pedagogic) și Tin- 
Podaru (Lie. Naval). •

activeze in 
radio. Re
in reședin- 
un radlo-

nr. 2, Școala generală 
Liceul maghiar — toa- 
Satu Mare. Școala ge- 
și Liceul din Negrești, 
generală Tășnad. Ll-

CORESPONDENȚI : I. Toth, 
I. Caratman, I. Ghlșa, I. Mus- 
celeanu, I. Păxtș, D. Moraru, 
C. Gruia, Mi Băloiu, S. Ne- 
nită, M. Avanu șl Gh. Briotă.

• IN CADRUL MANIFES
TĂRILOR organizate în jude
țul Satu Mare în întîmpina- 
rea Congresului educației po
litice și al culturii are loc și 
o mare întrecere la tenis de 
masă. în etapa pe unități 
s-au evidențiat asociațiile 
sportive Grupul școlar Unio. 
Liceul 
nr. 10, 
te din 
nerală 
Școala _ 
ceul pedagogic Cărei, precum 
șl cele din comunele Halmeu, 
Bicsad, Livada, Beltiug. Sa- 
nlslău șl Cămărzan. ® CEA 
DE-A V-A EDIȚIE a „Trofeu
lui lașului", la handbal femi
nin, a revenit echipei Univer
sitatea Iași. Pe locurile urmă
toare s-au situat Dinamo 
Chișinău și Confecția Bucu
rești. « ÎN INCINTA STA
DIONULUI TINERETULUI din 
Oradea, aflat. în folosința Șco
lii sportive din localitate, au 
început lucrările de construc
ție a unei săli de gimnastică. 
® APROAPE 900 de concu
rente din 14 școli au luat star
tul în tradiționala competiție 
de primăvară „Crosul fetelor" 
ce a avut loc la Tulcea. Pe 
lista 
scris 
(Sc. 
(Lie. 
ros 
cuta _______ ____  _____ _ _

LA SÎNGEORGIU DE MUREȘ 
s-a desfășurat „Cupa 8 Mar
tie", la schi, la care s-au în
trecut 62 de sportivi din mu
nicipiul Tg. Mureș. Printre 
cîștigătorl au figurat Gyongyi 
Szabo, I. Buzdugan și M. 
Buclea, toți de la A. S. Co
merțul. e ÎN SALA DE 
SPORT a Liceului din Bră- 
nești (Jud. Ilfov) a avut loc 

tivii au defilat pe străzile ora
șului. în acordurile unor mar
șuri interpretate de fanfara 
sindicatelor din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

Iată cîștigătorii la fiecare 
disciplină. Popice (m) : echipa 
A. S. Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej ; (f) Textila Buhuși ; hand
bal (m) : C.S.M. Borzești ; fot
bal : selecționata profesorilor
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej ; box : C.S.M. Borzești ; 
gimnastică fete : echipa Liceu
lui cu program din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej : judo : 
Școala sportivă Gh. Gheorghiu- 
Dej ; volei (m) : C.S.M. Bor
zești : șah (juniori) : Viorel Du
mitru (Sc. gen. 5 Gh. Gheor
ghiu-Dej) și Teodorina Topa 
(Centrul școlar chimie Gh. 
Gheorghiu-Dej), senioare : Ani- 
șoara Vlaicu (Metalul Borzești); 
seniori : Gh. Stan (Petrolistul 
Dărmănești) ; motociclism în- 
deminare : echipa C.S.M. Bor
zești ; tenis de masă : Dumitru 
Păiș (Petrolistul Moinești) și 
Ana Șerbănescu (învățămîntul 
Buzău) ; tenis de cîmp : copii, 
Carmen Năstase (Liceul cu pro
gram Gh. Gheorghiu-Dej) ; ju
nioare, Gabriela Ciorac (Lie. 
1); senioare, Geta Nicolae (Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej) 
Au mai avut Ioc întreceri de 
cros, la startul cărora au fost 
prezenți tineri din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Gh. GRUNZU

„TROFEUL CARP AȚI" LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

dintre acești jucători — Arsla- 
nagici, Popovici, Radjenovici și 
Karalici — au evoluat ieri, la 
Dortmund, cu echipa lor Borac 
Banja Luka, în semifinala 
C.C.E., în compania formației 
Gummersbach. De aceea, cei 4 
vor sosi abia astă-seară la Ba
ia Mare, iar meciul Iugoslavia
— Ungaria, programat inițial 
pentru astăzi la ora 18,15, se va 
disputa duminică după-amiază 
(cînd celelalte echipe au zi de 
pauză).

Reprezentativa R.D. Germa
ne este — în linii mari — cea 
anunțată. Vor evolua la Baia 
Mare handbaliști de renume : 
Peter Rost, Siegfried Voigt, 
Axei Kăhlert, Wolfgang Bohme, 
Jurgen Hildebrand ș.a. Doar 
Ganschow, Lakenmacher, Weiss 
și J. Rost — care s-au retras 
din activitatea competițională
— vor lipsi. Așa cum ne asi
gura colegul nostru de la ziarul 
Deutsche Sportecho din Berlin, 
formația care va evolua la Baia 
Mare este cea pregătită pentru 
campionatul mondial.

un reușit concurs de atletism, 
la care au fost prezenți spor
tivi din nouă licee. S-au re
marcat, prin buna lor pregăti
re, Florea Stelian (Hotarele), 
Constanța Dindinică si Mihai 
Drăgan (Giurgiu), Maria Miz- 
dorescu (Buftea) • ÎN TRA
DIȚIONALA COMPETIȚIE 
handbalistică brașoveană „Cu
pa de iarnă" conduc, după 
patru etape. Liceul nr. 2 — 
la fete și Tractorul — la bă
ieți. O LA TG. JIU s-a în
deplinit o veche dorință a ti
nerilor dornici să 
sportul... undelor 
cent a luat ființă 
ța județului Gorj 
club. • ASOCIAȚIA SPOR
TIVA VOINȚA BACAU a or
ganizat un campionat la te
nis de masă și șah, în care 
primele locuri au revenit co
operativelor Progresul — la 
tenis de masă șl Sporul — la 
șah. 6 La TÎRGOVIȘTE va 
funcționa începind de săp- 
tămîna viitoare un curs pen
tru arbitri de moto, organizat 
de C.J.E.F.S. Dîmbovița șl a- 
sociația sportivă Flacăra-
automecanica Morenl. a COM
PETIȚIA POLISPORTIVA,
„Cupa celor cinci orașe", or
ganizată de organul județean 
sportiv Covasna și-a consu
mat etapa finală la Tg. Se
cuiesc. Sportivii din orașul 
gazdă au ciștigat la tenis de 
masă (fete și băieți), la șah 
(fete) și popice (băieți), iar 
cei din Sf. Gheorghe la șah 
(băieți) șl popice (fete). Tro
feul a revenit reprezentanți
lor orașului Tg. Secuiesc.

SCHIORII DE LA L.E.S. PREDEAL
AU DOMINAT PROBELE ALPINE

PREDEAL, 10 (prin telefon). 
Luni și marți au continuat 
la Predeal campionatele repu
blicane școlare de schi. Au luat 
parte sportivi preselecționati 
în concursuri care au avut loc 
pe cinci zone geografice. în a- 
cest fel s-a asigurat Și numă
rul corespunzător dar și cali
tatea pentru o competiție de 
valoare republicană. Din păca
te, eforturile și entuziasmul 
participantilor au fost serios în
greunate de zăpada căzută cu 
puțin timp înaintea probelor, 
de piftia neamenajată cores
punzător. în care s-au săpat 
gropi de aproape un metru a- 
dîncime. în aceste condiții, cele 
două probe de slalom special 
și uriaș au devenit foarte gre
le. iar pe alocuri sportivii au 
fost nevoiti . să facă adevărate 
acrobații pe schiuri.

Toate cursele au revenit 
sportivilor de la Liceul exoeri- 
mental de schi din Predeal, u- 
nitate școlară care reunește, de 
altfel, multe dintre cele mai 
valoroase elemente ale tării. 
Totuși, în contextul participării,

Divizia A la volei
MÎINE ÎNCEP TURNEELE PRIMEI GRUPE VALORICE

De mîine, Ia Iași și Timișoara, 
pe parcursul a trei zile, se vor 
desfășura primele turnee din faza 
a Il-a a campionatului primei di
vizii de volei.

După cum se știe, la aceste tur
nee iau parte echipele care s-au

în fine, Ungaria — care tră
iește bucuria calificării la J.O. 
de la Montreal și a unei victorii 
in fata campioanei mondiale, 
Bulgaria și formația secundă a 
României se prezintă la start 
cu ambiții nedisimulate.

Competiția — al cărei start 
este așteptat cu nerăbdare de 
marea masă a iubitorilor hand
balului — ne va arăta premise
le de la care se pornește în 
ultima etapă a pregătirilor pen
tru J.O.

Ajungem la școala sportivă, a- 
colo unde se află, după cum a- 
veam să ne dăm seama, principa
la lipsă a atletismului orădean șl 
acolo de unde ar trebui să por
nească, considerăm. semnalul 
redresării. Secția de atletism a 
școlii sportive este bine încadra
tă numeric — 4 profesori cu nor
mă întreagă : Gheorghe Luchin 
(șeful catedrei), ștefan Finta, 
Andrei Kos Felicia Bulzan, și 
doi plata cu ora, Ladislau Kiss, 
unul din pionierii atletismului 
bihorean și Gaspar Pop. Direc
torul școlii, Ioslf Buda, sprijină, 
recunoaște toată lumea, atletis
mul deși are specializarea fotbal. 
Baza materială este bună, — di
rectorul Buda a interzis accesul 
pe stadion a patru echipe divi
zionare pentru a nu-1 tulbura pe 
atleți —, bugetul la fel. Numai 
anul trecut, atleții școlii au par
ticipat la 7 (șapte !) întîlnlri in
ternaționale. Există, așadar con
diții. există înțelegere pentru 
letism. Ce nu există 1

Nu există rezultate. Cauze 1 
tă cîteva, așa cum au apărut . 
în discuțiile purtate la ședința 
amintită.

în primul rînd, lipsa de pasi
une a profesorilor cu specializare 
atletism, care primesc bani de 
ani de zile de pe urma atletis
mului fără a produce nimic sau 
aproape nimic. Lipsă de pasiune 
care se manifestă în : selecție ne
corespunzătoare (profesorii șco
lii sportive caută — sau mai de
grabă așteaptă — talente numai 
din Oradea ignorînd celelalte o- 
rașe și comunele județului ; ne- 
respectarea indicației federației 
de a se lucra pe grupe de pro-

mai trebuie semnalată buna 
comportare a schiorilor din 
Miercurea Ciuc, pregătiți cu 
pasiune de antrenorul Francisc 
Boniș. Atît prin număr cît și 
prin valoarea constantă aceștia 
s-au numărat deseori printre 
protagoniștii campionatelor, iar 
centrul respectiv se înscrie, de 
cîțiva ani, printre cele mai im
portante în formarea tinerilor 
schiori. Fără posibilități mate
riale deosebite, dar insistînd pe 
însușirea corectă a tehnicii de a- 
lunecare. schiorii harghiteni se 
descurcă bine pe orice pîrtie. 
REZULTATE TEHNICE: slalom 
special, băieți : 1. Csaba Portik 
71,06, 2. A. Năstase 71,07, 
Oct. Fast 71,09 
LES) ; fete : 1.
(LES) 79,01, 2.
(M. Ciuc) 81.08. ___
ciov (LES) 85,04 ; slalom uriaș, 
băieți : 1—2. A. Năstase și O.

Cr. Olteanu 81,09 
fete : 1. Doina
49,04, 2. Nelida 
3. Monica We-

3. 
(toți de la 
Aurelia Nițu 

Maria Balasz 
3. Nelida Vel-

1—2.
Fast 77,09, 3.
(toti LES) ;
Frățilă (LES) 
Velciov 49.05, 
ber (Șc. Sp. Reșița) 50,04.

Mihai BARA

calificat în prima grupă valorică. 
La Timișoara vor evolua Dinamo, 
Steaua. Explorări Baia Mare și 
Politehnica Timișoara.

La Iași vor evolua echipele fe
minine Dinamo, I.E.F.S., Rapid și 
Penicilina.

fi efectuate în cadrul radio- 
programului „orele serii". Co
mentator : Dan Voicilă.

Programul transmisiilor, în 
direct, pe micul ecran : 12 mar
tie, ora 18,15, repriza a Il-a a 
meciului România A — Bulga
ria ; 13 martie, ora 18,20, Româ
nia A — Iugoslavia ; 15 martie, 
ora 18,50, repriza a Il-a a în- 
tilnirii România A — Ungaria; 
16 martie, ora 18,15, România 
A — R.D. Germană. Comenta
tor : C. Țopescu.

ATiILE OASPE —
A BAIA MARE
cînd citiți aceste rîn- 
lațiile participante la 
XVI-a ediție a „Tro- 
pați“ sînt gata de 

i puțin cea a Iugo- 
reia îi lipsea' 4 ju- 
rmațja Bulgariei, so- 

ionul în Capitală, și-a 
miercuri, tot pe calea 
umul spre Baia Maro, 

a ajuns, în cursul 
eri, cu autobuzul, 

sosit la amiază, cu 
orașul maramureșean.- 
. Germane a înnoptat 
de unde și-a conti- 

ria cu autocarul spre

a : „acest lucru s-a 
ă în 1968, dar din pă- 
i mult egoism, lipsă
itate la profesorii noș

tri" ; un profesor specializat în
probele de sprint nu va ceda un
aruncător talentat colegului răs
punzător de aceste probe, „re- 
profilîndu-se“ peste noapte) ; lip
să de continuitate în pregătire 
(G. Luchin : „nu am avut grijă 
să asigur o a doua grupa valo
rică și după ce grupa mea a 
terminat școala în 1974 a trebuit 
șă iau totul de la început") ; in
activitatea comisiei metodice a 
școlii ; în ședințele de catedră 
nu se discută aspecte ale pro
cesului instructiv-educatlv ci pro
bleme administrative, sau care nu 
au legătură cu sportul (I. Buda: 
„am cerut, ținînd seama de pon
derea atletismului, ca director 
adjunct se fie un profesor cu 
specializare atletism" ; actuala 
directoare adjunctă Elisabeta 
Orosz are specializarea natație, 
nu este apropiată de atletism).

Această lipsă de pasiune a 
Ieșit în evidență chiar din cu- 
vîntul șefului catedrei de atletism 
de la școala sportivă Gheorghe 
Luchin în timp ce majoritatea 
celor prezent! au vorbit cu simt 
de răspundere, cu îngrijorare, 
despre situația de azi a atletis
mului la Oradea, despre cauzele 
care au generat-o sau măsurile 
care pot duce la îndreptarea el. 
profesorul Luchin a încercat o. 
justificare a neîndepllnlril obiec
tivelor pe anul 1975, punînd-o pe 
seama... lipsei unei săli. Am vrea 
să-i amintim că sînt destule o- 
rașe fără săli unde se obțin, to
tuși, rezultate frumoase. E drept, 
fără o perioadă de tranziție de... 
5 luni (noiembrie-martie) 1

Dacă școala sportivă lucrează de 
atîția ani în gol — fără ca profe
sorii să fie trași la răspundere — 
amorțirea atletismului orădean a- 
pare ca o consecință logică. Nu

de 
la 
cei

telefon)

Marți, Ia Brăila și la Galați, 
a început competiția 
„Turneul primăverii", 
participă cîțiva dintre 
buni pugiliști ai țării.

BRĂILA, 10 (prin
Aproape 100 de pugiliști din 
16 cluburi și asociații sportive 
sînt prezenți în localitate pen
tru întrecerile din cadrul „Tur
neului primăverii". Numeroasa 
asistentă a aplaudat cu căldură 
evoluțiile sportivilor și chiar 
de la început am asistat la o 
mare surpriză : eliminarea lui 
Ion Donose (Dinamo Bv) de 
către talentatul Gheorghe Ilea
na (Steagul roșu Bv.). Ceilalți 
favoriți. însă, au ciștigat clar 
partidele susținute. REZULTA
TE TEHNICE : muscă : D. Co- 
dreanu (Dinamo Bv.) b. ab. 2 
I. Stanciuc (Nicolina). D. Bar
bu (Cimentul 
N. Păun 
Burdihoi 
man (B.
(Dinamo
(Litoral Mang) ; pană : P. Ne- 
delcea (C.S.M. Reșița) b. ab. 
3 Gh. Maftei (Voința M. Ciuc),
T. Tudor (Steaua) b.p. V. Paul 
(B.C. Galați), M. Ploieșteanu 
(Met. Buc) b. ab. 2 V. Costa- 
che (Met. Tîrgoviște), I. Gîr- 
leanu (Steaua) b.p. I. Vasile 
(Rapid), N. Scăpau (Delta) b.p. 
I. Ștefan (Muscelul). T. Iosif 
(Motorul) 
(Litoral), 
ua) b.p.
Mare) ; 
(Steaua) 
sâni), C. 
b. ab. 2.
P. Anton (Rapid) b. 
Stoica (B.C. Brăila), 
tu (B.C. Galati) b. 
Concă (Min. Motru) ;
I. Gyorffi (Dinamo 
Al. Hiera (Litoral).

4 
box 
care 
mai

Medgidia) b.p. 
(Drobeta Tr. Sev), D. 
(Met. Buc) b.p. I. Co- 
C. Brăila), T. Dinu 
Buc) b.p. M. Toma

b. ab. 2 M. Boțea
C. Buzduceanu (Stea- 
I. Sandor (Voința S. 
ușoară : FI. Ghiță 
b.p. M. Ichim (Foc- 
Cuțov (Dinamo Buc.)
D. Ursulea (Craiova), 

ab. 2 E. 
Ad. Gu-

ab. 2 P. 
semigrea: 
Buc) b.p.

1000 de Sp 
tat primek 
oferit par 
nele dintre 
va surprizt 
numără el 
titie a fos 
nai al set 
Ștefanovici 
a fost intri 
lentatul C 
talul Bocșj 
cestei cate 
eliminarea 
redutabililc 
Brăila) și 
mo Bv.) I 
(Portul CU 
deanu (Un 
zultatele n 
primele /rd 
N. Peca (î 
Moloșan | 
(C.S.M. Si 
(Brașov) 
inta S. M 
(NicolinaW 
b. ab. 3 îl 
scmitișoarăi 
b.p. D. SzJ 
N. Butesea 
D. Goldarj 
(Muscelul) I 
(Grivita rq 
roaie (B. □ 
tureanu (M 
N. Boșcu I 
Răducu (Al 
locie : M., | 
b.p. Gr.
Cicu (Dini 
V. Simionl 
cie : N. (J 
I. Răducul 
eronată, SI 
b. ab. 2 NI 

Telemal

Grigore RIZU, coresp.

GALAȚI, 10 (prin telefon), 
în Palatul sporturilor au în
ceput întrecerile din cadrul 
„Turneului primăverii" la box. 
în prima zi, în fata a peste 

Astăzi 
pleci nd in 
(tineret) a 
pugiliști r 
Ion Monc< 
vor susțin 
Damasc.

PLENARE AFÎRMARI INTE
ALE GIMNASTICII NOAST

meciul cu S.U.A. (78,25), în 
R.F. Germania, Nadia Comăneci 
s-a impus din nou cu un re
zultat excepțional : 79,55, după 
ce a fost notată de patru ori cu 
10 ! Spre comparație, vom arăta 
că, la J.O. din 1968, Vera Cea- 
slavska a obținut 78,25, la C.M 
de la Ljubljana (1970) și J.O. 
din 1972, Ludmila Turișceva a 
terminat învingătoare cu 77,05, 
respectiv, 77,025, iar acum doi 
ani la Varna punctajul Turiș- 
eevei a fost de 78,450. în ce 
privește campionatele europene, 
la care se concurează numai cu

trebuie să mai mire că Institutul 
Pedagogic recrutează atlețl din 
alte părți, că clubul Crișul nu do
rește reînființarea secției de atle
tism — dacă n-au fost atleți... — 
că sîn-t dezafectate baze ale atle
tismului. Vina cea mare o poartă, 
e drept, profesorii de la școala 
sportivă. Dar, pentru că vorbim de 
o ședință de analiză a comisiei ju
dețene, nu putem uita că în per
petuarea acestei situații vinovat 
este și acest organism al C.J.E.F.S. 
Bihor. La fel, federația sau inspec
toratul școlar județean care cu
nosc de multă vreme starea de 
lucruri de la Oradea, fără a lua 
nici o măsură.

Am Insistat asupra școlii spor
tive. asupra atletismului școlar, 
pentru că aici este cauza esen
țială a dispariției atletismului o- 
rădean. Toate celelalte aspecte — 
lipsa de concursuri locale (iulie, 
august și septembrie sînt luni... 
albe, afirma profesorul L. Kiss) 
dispariția întrecerilor tradiționale 
cu județele sau orașele vecine 
(Cluj-Napoca Arad, Timișoara), 
lipsa unei propagande pentru at
letism, organizarea de concursuri 
neatractive (în care, pe deasu
pra, cîteodată numărul arbitri
lor întrece considerabil pe cel al 
atleților) etc. sînt nu atît cauze 
cît efecte — dar în același timp 
și dovezi grăitoare ale unei lip
se generale de interes — ale 
defecțiunilor manifestate la te
melia atletismului din Oradea, 
ȘCOALA.

Spuneam că în ultima vreme 
secția de la Institutul Pedagogic 
a reușit o serie de rezultate su
perioare mediei ultimului dece
niu. Pentru ca acest reviriment 
să poată continua, pentru ca la 
Oradea atletismul să redevină ce 
a fost, este necesară o schimbare 
radicală. Terenul pierdut pe toa
te planurile poate fi recîștigat 
dacă lucrurile se îndreaptă aici. 
Cînd și cine Ie va îndrepta î
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OBIECTIVUL PRINCIPAL AL SEZONULUI:
CALIFICAREA LA JOCURILE OLIMPICE!

Him I
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Reluarea campionatului Di
viziei A a readus în atenție, în 
mod firesc, întrecerea pentru 
titlul de campioană, lupta pen
tru evitarea retrogradării, unele 
probleme de arbitraj, chestiuni 
organizatorice de tot felul, de 
la programarea jocurilor la or
dinea pe stadioane etc., etc. In 
toate acestea, nu e nimic re
probabil, dar federația noastră, 
cluburile, antrenorii, jucătorii 
nu trebuie — oricît de „capti
vante" ar fi (sau ar putea de
veni) problemele campionatului 
intern — să piardă din vedere 
că obiectivul principal al fotba
lului nostru, pentru actualul se
zon și, în special pentru aceste 
prime săptămîni, este obținerea 
calificării echipei naționale 
pentru turneul final al Jocurilor 
Olimpice de la Montreal.

Faptul că „bătălia" calificării 
se dă chiar în debutul sezonu
lui, mai exact pe un interval 
de nuniai 22 de zile, timp în 
care „tricolorii" vor susține me
ciul retur cu Franța și ambele 
partide cu Olanda (la 24 mar
tie, 6 și 14 aprilie) obligă pe 
responsabilii echipei naționale, 
pe toți cei angajați intr-un fel 
sau altul, cu responsabilități 
mai mari sau mai mici, in pre
zentarea optimă a echipei na
ționale la aceste dificile exame
ne, să-și concentreze în mod 
cu totul special atenția, preocu
pările, munca practică spre o- 
biectivul amintit, a cărui atin
gere stă ca un imperativ major 
în fața fotbalului românesc.

După ratarea calificării la 
turneul final al C.M. care s-a 
disputat în 1974 la Munchen, 
după nereușita tentativă de 
acces în „sferturile" Campiona
tului european, fotbalul româ
nesc are acum posibilitatea (cu 
tot eșecul sever de la Blois !) 
de a obține o parțială reabili
tare; sub forma prezenței sale 
la J.O. Pentru că, în ciuda 
unor aparențe (pornite mai ales 
din mai vechi stări de fapt și 
aprecieri după care turneul o- 
limpic de fotbal n-ar avea o 
valoare reală, n-ar prezenta in
teres pentru lumea fotbalului 
internațional) această competi
ție se bucură, în foarte multe 
țări, de o atenție egală cu cea 
care se acordă altor întreceri 
internaționale prestigioase.

Desfășurarea de pînă acum 
a preliminariilor o confirmă din 
plin. Iată, de exemplu, primele 
garnituri ale R.D.G. și Ceho
slovaciei sînt angajate într-o

luptă aspră pentru cîștigarea 
grupei a II-a europene. în pri
ma grupă, echipa U.R.S.S. —* 
alcătuită pe osatura puternicei 
formații de club Dinamo Kiev, 
cîștigătoare a „Cupei Cupelor" 
și învingătoare, apoi, în dublul 
meci cu Bayern Munchen — a 
terminat pe locul I și va fi 
prezentă la Montreal. în altă 
grupă, Spania — încercînd o 
„revanșă" pentru necalificarea 
la C.M. — prezintă o echipă cu 
jucători din cluburile profesio
niste și deține actualmente pri
ma șansă de calificare, în fața 
primei garnituri a Bulgariei. Va 
fi prezentă la J.O. și Polonia, 
echipă care deține, de la Mun
chen, locul al treilea în lume. 
Nu este, desigur, întîmplător 
nici faptul că din America de 
Sud s-au calificat tocmai echi
pele olimpice ale unor țări cu 
fotbal recunoscut ca valoros, 
prezente Ia ultimul turneu final 
al C.M., ca Brazilia și Uruguay. 
Desigur, între turneul olimpic și 
campionatul mondial sau euro
pean de fotbal nu se poate 
pune semnul egalității ; dar 
dezvoltarea sa, modificarea 
treptată a opticii multor fede
rații naționale asupra acestui 
turneu (la care s-au înscris 91 
de țări) il situează pe un plan 
mereu mai ridicat in atenția lu
mii fotbalistice.

Iată de ce „asaltul" pe care 
echipa noastră olimpică îl pre
gătește, în aceste zile, unui loc 
între cele 16 echipe finaliste 
trebuie tratat cu toată seriozi
tatea, trebuie pornit de la 
ideea unei izbinzi necesare.

Pînă la pregătirile de 6 zile 
în comun (de la 18 martie) 
înaintea returului cu Franța, 
mai sînt însă două etape de 
campionat. Trebuie să le pri
vim nu ca „scopuri în sine", 
ci ca etape ale unui proces 
mai larg, de creștere a formei 
sportive a selecționabililor, de 
construcție și fortificare a unui 
„unsprezece tricolor" care să 
fie, la 24 martie, apt de a ne 
aduce nu doar o simplă revan
șă după Blois, ci și o victorie 
de natură a relansa echipa 
României in cursa pentru cîști
garea grupei preliminare olim
pice.

Antrenori de club, jucători 
selecționabili, pînă la 24 martie 
așteptăm — duminică și miercuri 
— primele voastre înscrieri la 
cuvînt, convingătoare !

Radu URZICEANU

După cum este 
zonul de toamnă i 
ultima sa parte) _________
prestate la jocurile de campio
nat au lăsat — în unele situa
ții — de dorit, stîrnind nemul
țumirea justificată nu numai a 
echipelor în cauză și a supor
terilor- acestora, ci — pe un 
plan mai larg — a iubitorilor 
fotbalului din ______
Mai mult decît atît, în perioa
da de pauză 
dintre tur și retur au ieșit la 
iveală unele cazuri de corupere 
a arbitrilor, ceea ce a sporit 
neîncrederea față de „cavalerii 
fluierului".

Desigur, 
infamiei a tuturor 
noștri divizionari (o parte din
tre ei discreditați în ochii opi
niei publice pentru anumite de
cizii greșite în jurul cărora s-a 
făcut o zarvă exagerată) ar 
constitui o mare eroare. De
oarece. în marea lor majorita
te, aceștia sînt oameni corecți, 
care nu se pretează la aranja
mente de culise și care (înfrun- 
tînd riscurile. în primul rînd 
Pe acela de a fi insultați si 

nesportiv 
pătimași) 
lor liber

știut, în se- 
(mai ales în 

i arbitrajele

întreaga țară.

competițională

punerea la stîlpul 
arbitrilor

persiflați 
de către 
își sacrifică timpul

în mod 
suporterii

pentru a fi prezenți duminică 
de duminică — iar uneori chiar 
în cursul săptămînii — la par
tidele unde sînt programați de 
colegiul central.

Desigur, am fi naivi dacă am 
crede că în viitor chiar cei 
mai, buni arbitri ai noștri vor 
fi în situația de a nu mai 
greși niciodată. Dar ne vom 
bucura cu atît mai mult dacă 
aceste erori de arbitraj, nein
tenționate, vor fi cit mai re
duse la număr și cit mai lipsi
te de importanță în desfășura
rea jocurilor.

Din acest punct de vedere, 
începutul noului sezon compe
titions! ne apare ca destul de 
promițător. Așa cum au relatat 
cronicarii ziarului nostru pre- 
zenti la meciurile din „16“-i- 
mile „Cupei României", ca și 
la partidele etapei inaugurale 
a returului campionatului pri
mei divizii, arbitrajele s-au si-

tuat — cu foarte puține ex
cepții — la înălțimea cerințelor, 
calificativele care li se pot atri
bui fiind de bun și foarte bun. 
Și aceasta, . în . condițiile unor 
meciuri destul de echilibrate și 
de dirz disputate. încheiate în 
cîteva cazuri cu victoria echi
pelor oaspe. Este. îndeosebi, de 
apreciat faptul că nu s-au mai 
semnalat greșeli flagrante care 
să influențeze decisiv soarta u- 
nei partide (doar la meciul 
Steaua — F.C.M. Reșița unele 
decizii ale arbitrului N. Cursa- 
ru au stîrnit discuții contradic
torii). După cum trebuie să 
menționăm și să remarcăm se
veritatea cu care arbitrii au 
tratat infracțiunile de joc să- 
vîrșite în careu (arbitrul bucu- 
reștean Fr. Coloși nu a ezitat 
să dicteze lovitură de pedeapsă 
împotriva echipei gazdă — 
A.S.A. Tg. Mures — chiar la 
scorul de 0—0). ca și manifes
tările de indisciplină ale unor 
jucători, avertizînd cu cartona
șe galbene pe 13 dintre ei 
(chiar Și pentru aruncarea in
tenționată a balonului în tribu
nă. faptă care este trecută de 
multe ori cu vederea).

Așadar, semne pozitive în ar
bitraj în acest început de se
zon oficial. Nu ne rămîne de
cît să sperăm ca ele să fie 
confirmate și consolidate în eta
pele viitoare ale returului, 
chiar dacă — sau cu atît mai 
mult —. pe măsura apropierii 
de finalul campionatului, dis
puta va deveni mai aprigă și 
meciurile mai greu de condus.

Constantin FIRANESCU

ABBITHII MECIURILOR
ETAPEI OE DUMINICĂ

A DIVIZIEI A
Univ. Craiova — „U“ Cluj-Na- 

poca : F. COLOȘI, ajutat la li
nie de Gr. Angheluță și I. Ur- 
dea (toți din București);

F.C. Argeș — F.C. Constanța: 
I. CIOLAN — P. Mărășescu 
(ambii din Iași) și R.. Stîncan 
(București);

Steaua — Rapid: C. DINU- 
LESCU — C. Niculescu și G. 
Retezan (toți din București);

C.F.R Cluj-Napoea — Poli
tehnica Timișoara: I. RUS — 
I. Soos (ambii din Tg. Mureș) 
și N. Barna (Tîrnăveni);

Jiul — F.C. Olimpia Satu Ma
re: S. DRĂGULICI — T. Moi- 
sescu (ambii din Drobeta Tr.' 
Severin) și T. Andrei (Sibiu);

S.C. Bacău — U.T.A.: R. ȘER- 
BAN (Craiova) — Cr. Teodores- 
cu (Buzău) și V. Roșu (Bucu
rești) :

Dinamo — Sportul Jluden- 
țesc: C. BĂRBULESCU — D. 
Ghețu și Max. Popescu (toți din 
București);

F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. 
Mureș: C. GHIȚÂ — G. Ion es
eu și Tr. Moarcăș (toți din Bra
șov) :

F.C. Bihor — Politehnica Iași: 
C. PETREA — Gh. Vasilescu II 
(ambii din București) și C. 
Szilaghi (Baia Mare).

NOTE... NOTE... NOTE... NOTE...

CÎND TOCMAI „BĂTRÎNII" ÎȘI PIERD CALMUL...

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
Partidele din Capitală se vor dis

puta după următorul program : SÎM- 
BATĂ : © stadionul Dinamo, ora 15 : 
Dinamo — Sportul studențesc (tineret- 
speranțe) ® terenul Sirena, ora 15 : 
Automatica — Sirena (Divizia C). 
DUMINICA : © stadionul ,,23 Au
gust", ora 15 : Dinamo — Sportul stu
dențesc (Divizia A), ora 16,45 : 
Steaua — Rapid (Divizia A) © sta
dionul Steaua, ora 13 : Steaua — Ra
pid (tineret-speranțe) • stadionul 
Metalul, ora 11' : Metalul — Electro- 
putere (Divizia B) ® stadionul Au
tobuzul, ora 11 : Autobuzul — Chi
mia Rm. Vîlcea (Divizia B) © tere
nul Electronica, ora 11 : Electronica
— Unirea Tricolor (Divizia C) © te
renul T.M.B., ora 11 : T.M.B. — Fla
căra roșie (Divizia C) & stadionul 
Steaua (terenul 4), ora 11 : Șoimii 
Tarom — Triumf (Divizia C) • te
renul Laromet, ora 11 : Tehnometal
— Olimpia Giurgiu (Divizia C).

Orice meci are... 90 de mi
nute. Acest adevăr elementar a 
fost — se pare — uitat cu de
săvârșire de jucătorii constăn- 
țeni imediat după ce, în min. 
54, s-au văzut conduși, pe pro
priul lor teren, de F.C. Bihor. 
Un văl negru căzuse, parcă, 
peste aceiași ochi care, o în
treagă primă repriză, reușise
ră să „vadă" soluții de destră
mare a unei apărări masive și 
supraaglomerate. Dacă F. C. 
Constanța — o echipă pornită 
curajos pe drumul întineririi — 
ar fi continuat să joace și după 
minutul 54 cu acțiuni ofensive 
purtate pe extreme și pătrun
deri surprinzătoare, pe centru, 
ale unor jucători din liniile 
dinapoi, probabil că altul ar fi 
fost rezultatul final al meciu
lui.

Golul primit le-a frînt, însă, 
constănțenilor, aproape instan
taneu, calmul afișat pînă a- 
tunci. luciditatea și, îndeosebi,

încrederea că ar mai putea ob
ține victoria. Surprinzătoare a- 
ceastă „cădere" de la cîrma jo
cului, cu atît mai mult cu cit 
în „ll“-le constănțean evoluea
ză jucători cu mare experiență 
ca Antonescu, Bălosu, Constan- 
tinescu, Sălceanu, chiar Turcu 
și Mărculeseu. Or, duminică, în 
condițiile lui 0—1, apărut neaș
teptat pe tabela de marcaj, pri
mii care au dat semne de ner
vozitate, primii care au început 
să se precipite au fost tocmai 
„bătrinii" echipei. în aceste ul
time 35 de minute, constănțe
nilor le-a lipsit un veritabil 
coordonator de joc, Hofmeister 
și Moldovan, tineri fără expe
riență — deși au luptat exem
plar ca și Mustafa și Gătej, 
de altfel — fiind depășiți, ne
reușind să aducă ordine în- 
tr-un... echipaj intrat în panică. 
Cu toate că timp pentru ega- 
lare (cel puțin) rămăsese sufi
cient. (L. li.)

LA U.T.A., ATACUL RAMINE O PROBLEMA DESCHISA

îlnirile 
ral cit I 
ură să I 
ântă o 5 minute cu Kaiser (F. C. Olimpia)

valo- 
n care 
Jțbține 
tanică, 
preaj- 
aceste 
ționale 
ip, un 
> pre- 
lunile 

ntru o 
la în-

I 
I
I
I

„AM MUNCIT MULT ÎN IARNĂ PENTRU
A FORȚA DESPRINDEREA

Kaiser, mijlocașul-coordonator al 
Olimpiei, este un produs suta la suta 
al fotbalului din județul Satu Mare. 
Mai exact al orașului Cărei, acolo 
unde, la vîrsta de 15 ani, i s-a com
pletat prima legitimație de jucător, în

• ••

cadrul formației Victoria. F. C. Olim
pia, cum s-ar spune, l-a consacrat, 
odată cu intrarea sătmărenilor în 
prima divizie a țării.

O discuție cu Kaiser despre evo
luția și perspectivele echipei F. C. 
Olimpia în acest retur aduce în 
prim-plan cîteva elemente interesante.

I SPORT INFORMEAZĂ
►76 O NOUA TRAGERE LOTO 2 ’
kți din vreme biletele.
to-Pronosport și la vînzătorii volanți LOZU-

e 800.000 cîștiguri — în autoturisme și bani 
nd special.

EX- ZOTA din Baia Mare. Cîstigul
RES- de categoria A a fost obtinut de 
E 1976 LIV IU STAICU din Sibiu
îte un 

I la a- 
terența 
hagazi- 
pat. 2: 
pere o 
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CÎSTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 MARTIE 

1976 :
Categoria I : (12 rezultate) 14 

variante 10% a 8512 lei
Categoria a II-a: (11 rezultate) 

37,10 variante a 3385 lei
Categoria a TTI-a: (10 rezulta

te) . 477,30 variante a 395 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 10 

MARTIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1.695.438 lei.
EXTRAGEREA I : 43 42 27 36

19 40
EXTRAGEREA a II-a : 33 11 6 

18 31
Plata cîștiguriior de la această 

tragere se va face astfel : în 
municipiul București de la 20 
martie oină la 10 mai 1976; în 
tară de la 24 martie pînă la 10 
mai 1976 inclusiv: nrin mandate 
poștale începînd de la 24 mar
tie 1976.

— Spune-ne, Kaiser, ce crezi 
despre returul campionatului și 
cu ce ginduri a plecat la drum 
echipa în care joci ?

— Returul, greu de anticipat ceva. 
Un singur lucru este cert : va fi o 
mare încleștare de forțe pentru toate 
participantele, întrucît pe nici o 
treaptă a clasamentului nu există li
niște. Toate echipele aspiră Ia mai 
bine, ca să nu vorbesc despre acelea 
care se află, ca și noi, în situația 
de a lupta pentru a evita zona retro
gradării. Avem o situație extrem de 
grea, bilanțul toamnei trecute fiind 
un fel de piatră de moară legată de 
picioare. In iarnă am avut suficient 
timp de gîndire, am muncit ca ni
ciodată pentru a fi capabili să for
țăm desprinderea din subsolul clasa
mentului.

— Și cam Ia ce v-ați gîndit în 
perioada de întrerupere a activi
tății ?

— La multe. La abaterile pe care 
le-am avut în procesul de instruire și 
în jocuri. Au fost și unii dintre noi 
care nu numai că nu s-au supus ri
gorilor antrenamentului de performan
ță, dar, prin viața lor neechilibrată, 
au pierdut și bruma de pregătire pe 
care o aveau. La timpul cuvenit, s-a 
discutat deschis despre toate aspec
tele care au influențat negativ com
portarea de ansamblu a formației 
noastre. Și pot să afirm, acum, alta 
este starea de spirit în cadrul echipei. 
Dovadă, recenta victorie din partida 
cu Rapid, în care factorul decisiv, 
cred, au fost dăruirea, spiritul de

luptă al întregii formații, încrederea 
în propriile forțe.

— Așadar, ați pășit cu dreptul...
— Este un semn încurajator, însă, 

în încheiere, vreau să mai adaug 
ceva : noi știm că toate partidele 
care vor urma sînt foarte dificile și 
sîntem conștienți că numai abordîn- 
du-le cu calm și respectînd cu stric
tețe disciplina de joc vom putea să 
realizăm ceea ce ne-am propus — e- 
vitarea retrogradării.

Stelian TRANDAFIRESCU

în condițiile unui 
teren extrem de 
greu, acoperit cu 
un strat destul de 
gros de zăpadă, cei 
11 jucători ai echi
pei U.T.A. au de
pus eforturi susți
nute în dorința 
obținerii victoriei 
în meciul de debut 
al returului cam
pionatului, cu F.C. 
Argeș. Dar, în timp 
ce compartimentul 
defensiv și linia me
diană ale textiliști- 
lor au avut, pe tot 
parcursul jocului, 
o bună evoluție, 
atacul s-a situat 
la polul opus. An
trenorul N. Dumi
trescu își punea 
mari speranțe în 
trio-ul Cura — Col

nic — UilCean ; 
dar, în afara șutu
lui inspirat expe
diat de Colnic, din 
afara careului, cu 
care de altfel s-a 
și deschis scorul, 
aceștia trei au dat 
un randament scă
zut Cărui fapt se 
datorează totuși vic
toria clară cu 2—0 
obținută de U.T.A. ? 
Explicația o găsim 
în modul de așe
zare pe teren al 
celor trei mijlocași 
(Domide, Broșov- 
schi, Bedea), o li
nie laborioasă în 
ambele momente 
ale jocului, atît în 
atac cit și în apă
rare. Domide ră
mîne același bun 
tactician și inspi

rat dispecer, Bro- 
șovschi combină 
subtil și e un spe
cialist al șutului 
de la distanță și, 
în sfirșit, să nu-1 
omitem pe tînărul 
Bedea, care mar
chează un substan
țial progres, fiind 
„argintul-viu" al 
formației arădene. 
Concluziile care se 
desprind după par
tida de duminică 
sînt aceleași ca și 
în trecut, adică o 
lipsă acută de a- 
tacanți valoroși la 
U.T.A., cei actuali 
nereușind să-și în
deplinească mini
mele sarcini ale 
postului. (Gh. N.)

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• LA 18 MARTIE, REUNIREA LO

TURILOR A Șl DE TINERET (23 ANI 
Șl 21 ANI). Așa cum am mai anun
țat, joia viitoare se vor reuni la Bucu
rești loturile A și de tineret (atît cel 
de 23 de ani, cît și cel de 21 de ani). 
Lotul reprezentativ este convocat în 
vederea meciului din preliminariile 
olimpice de la 24 martie — cu echi
pa Franței ; loturile de tineret vor 
evolua — în partide amicale — în 
compania selecționatelor similare ale 
R. D. Germane. Echipa de 23 de ani 
va juca, la 23 martie, la Tîrgoviște, 
iar cea de 21 de ani la 24 martie, 
în R. D. Germană.

© ARBITRI DIN MALTA LA ME
CIUL ROMÂNIA — OLANDA. Partida 
retur România — Olanda, din cadrul 
preliminariilor olimpice, care se va des
fășura la București, la 14 aprilie, 
va fi condusă de o brigadă de ar
bitri din Malta. La centru va oficia 
Richard Casha, iar la linie Christofher 
Ripard si Richard Stagnonavarra.
• FEDERAȚIA DE FOTBAL face cu

noscut echipelor din Divizia C, se
ria a Vl-a, câ formația Voința Cara
cal s-a retras din campionat și par

tidele ei din retur vor fi omologate 
din oficiu cu rezultatul de 3—0 în 
favoarea adversarelor.
• MECI OMOLOGAT cu 3-0. h 

urma contestației formației Unirea 
Dej, întîlnirea Minerul Băița — Uni
rea Dej, din campionatul Diviziei C, 
a fost omologată cu rezultatul de 3—0 
în favoarea echipei din Dej.
• ALȚI JUCĂTORI TRANSFERAȚI IN 

DIVIZIA A. Săptămîna trecută, o serie 
de jucători tineri, proveniți din eșa
loanele inferioare, s-au transferat la 
diverse echipe din Divizia A. Iată 
cîteva nume : Vaida (C.I.L. Gherla) 
la C.F.R. Cluj-Napoca, Portic (Gloria 
Reșița) la F.C.M. Reșița, O. Dinu 
(Metalul București) la Sportul studen
țesc, Tatai (Stăruința Secuieni) fa 
F. C. Bihor, Veleanu (I.O.B. Balș) la 
Universitatea Craiova, Lucaci (F. C. 
Baia Mare) la F. C. Olimpia Satu 
Mare.
• BILETELE pentru cuplajul 

interbucureștean, programat du
minică pe stadionul „23 August", 
s-au pus în vînzarc Ia casele obiș
nuite.



Ediția jubiliară a „Cupei Prietenia" Surpriză în turneul de șah de la Belgrad

MARGARETA MUREȘAN A ÎNVINS 3
Proba individuală de spadă 

din cadrul „Cupei Prietenia1' a 
revenit, in extremis, scrimeru- 
lui sovietic Liberman. Intr-ade
văr. învingătorul a fost decis 
după un asalt de barai : 5—2 

.. "... fata re- 
nostru Kerekes, 

finalist al României.

pentru Liberman în 
prezenlantului 
singurul ___ i
Pină la barai Kerekes înregis
trase 4 victorii 
kacs, 5—3 la Magyari și 5—4 
la Ilondoga si Szymkowiak.

Kerekes a fost cel mai activ 
dintre tinerii noștri spadasini, 
chiar și înaintea turneului fi
nal.
după un 10—8 la Deneș, el a 
tras în compania lui Hondoga 
care l-a întrecut cu 10—7. în 
recalificări l-a întâlnit pentru 
a doua oară pe Deneș pe care 
l-a învins tot cu 10—8. Apoi, 
în drum spre finală a dispus 
de Maraskov cu

Dintre ceilalți 
mâni, 
tat și 
minări 
salt el 
căruia 
după aceea. în recalificări n-a 
putut trece de Gaustian (7—10). 
ieșind din competiție. Drago- 
mir a rezistat pină în turul III 
al probei. Popa, Chilaru, Vlad. 
Bălăncscu și Racz pină în tu
rul II, în timp ce restul spada
sinilor noștri au rămas chiar 
din primul tur.

Clasamentul final al probei 
individuale de spadă : 1. Liber-

2. Kc- 
3.

v., 4.
3 v„ 5- 
6. Ma-

5—1 la Ta-

în eliminările directe :

10—9. 
spadasini ro
s-a compor- 

ajuns în eli- '
mulțumitor
C. Nicolae
directe. într-un prim a- 
a tras cu Takacs in fața 
a pierdut cu 3—10. Dar.

man (U.R.S.S.) 4 v.d.b., 2. 
rckcs (România) 4 v.d.b. 
Ilondoga (U.R.S.S.) 3
Szymkowiak (Polonia) 
Takacs (Ungaria) 
gyari (Ungaria) 0

Ultimele probe 
ției, floretă fete 
chipe.

1 V.
V.
ale competi- 
și spadă e- 

După două victorii în

grupă (9—4 la Cehoslovacia și 
8—6 la Ungaria), floretistele 
din prima echipă a țării noastre 
au intrat în turneul pentru 
locurile I—III. Aici. insă, ele 
au fost întrecute atît de spor
tivele U.R.S.S., cu 9—6, cit și 
de cele ale R. D. Germane, cu 

clasindu-se astfel pe . lo- 
formație 
s-a cla-

9—2,
cui 3. Cea de a doua 
de floretă a României 
sat pe locurile 7—9.

■ La spadă. România I a în
trecut, 
9—4,

in grupă, Bulgaria cu 
dar a pierdut cu 8—4 

meciul cu R. D. Germană, a- 
jungind in turneul pentru locu
rile IV—VI. întrecuți de spor
tivii cubanezi cu 9—4, apoi și 
de cei maghiari cu 9—5, spa
dasinii noștri au ocupat locul 
6 in clasamentul final. Echipa 
a doua de spadă a României 
s-a situat pe locurile 7—9.

Tiberiu STAMA

FLORETIȘTI1 — COMPORTARE 
MODESTA LA PARIS

La Paris in „Cupa campionilor 
europeni" la floretă băieți, cam
pioana țării noastre, Steaua Bucu
rești a pierdut cele două meciuri 
susținute în compania formațiilor 
Racing Paris (8—8, 62—60) și S. K. 
Londra (7—9) situîndu-se. în cla
samentul general pe locurile 8—12.

în continuare fioretiștii români 
au luat parte la întrecerile pentru 
..Trofeul Adrien Romei", cîștigat 
de sovieticul Romankov. Trei din
tre ei au ajuns în eliminare di
rectă. Kuki a evoluat inițial în 
compania lui Montano de care a 
fost întrecut cu 10—6. în recalifi
cări el a tras cu Reichert (10—6), 
apoi cu Haerter (4—10) ratînd ast
fel prilejul de a intra în turneul 
final. Țiu l-a avut ’ ‘
pe Jutke de care 
10—6. Surprinzător 
dut după aceea, 
(2—10) și, în continuare, în reca
lificări la Martewicz (7—10). Pe- 
truș a fost la un pas de a-1 în-

vinge pe Da 
calificări el a 
cu 10—7. nu 
(6-10).

Nlculescu și Ardeleanu au 
mas în turul H, iar Dinu în 
rul I

SABRERII LA HAMBURG
Sabrerii 

lua parte 
tămini la 
țional din 
la Hamburg, care contează în 
clasamentul pentru 
dială".

Lotul cuprinde
Marin, Ion Pop, Marin Mustață, 
Alexandru Nilca Si Mihai 
Frunză.

FLORETISTELE IN „C.C.E.”
Miercuri a părăsit Capitala, 

indreptîndu-se spre Torino, lo
tul de floretă fete al clubului 
Steaua care participă la între
cerile pentru „Cupa campioni
lor europeni". Au făcut depla
sarea Ecaterina Stahl, Suzana 
Ardeleanu, Ana Pascu, Magda
lena Bartoș, Ileana Jenei și Au
rora Crișu.

Floretistele de la Steaua vor 
lua parte și la întrecerile pen
tru Trofeul Martini (turneu in
dividual).

Zotto (9—10). In re- 
dispus de Flammend 
însă șl de Montano

ră- 
tu-

vornoștri fruntași
la finele acestei săp
un concurs interna- 
grupa A. programat

„Cupa Mon-

pe Cornel

FIȘIER

drept adversar 
a dispus cu 
însă, el a pier- 

la Komotics

C.£ de hochei juniori, grupa B
(Urmare din pag I)

lecționata noastră, manifestînd 
aceleași carențe (lipsă de ritm, 
de atenție în apărare, de 
promptitudine în atac), a fost 
pusă în dificultate de ambi
țioasa și combativa formație 
italiană. Disputa a fost echi
librată in prima și ultima re
priză, superioritatea tactică — 
dar mai ales aceea tehnică — 
a echipei noastre ieșind în evi
dență in repriza secundă, de
cisivă pentru stabilirea scoru- 

Eross,lui final. Au marcat
Nagy, Lukacs (cite 2), Petras, 
pentru 
Pescosta, 
arbitrat
betzky (Austria) și Bo Ewald 
(Danemarca).

FRANȚA — SPANIA 6—1 
(2—0, 2—1. 2—0).

România. respectiv
Colii și Schenk. Au 
cu scăpări A. Go-

SERIA A U-a

IUGOSLAVIA — AUSTRIA 
4—0 (1—0, 1—0, 2—0). Neînvin
se în seria a Il-a, selecționatele 
Iugoslaviei și Austriei s-au în
tâlnit marți seara pe patinoarul 
artificial din Ploiești într-o par
tidă derby. Ambele echipe au 
abordat jocul cu prudență. 
Treptat-treptat însă, juniorii iu
goslavi s-au detașat prin ac
țiuni mai lucide, au atacat mai 
insistent și în min. 12 au des
chis scorul prin Golja, Repriza 
secundă s-a desfășurat în ace
eași notă de ușoară dominare a 
hocheiștilor iugoslavi, care și-au 
mărit avantajul în min, 25 prin

Șuvak. Celelalte puncte au 
fost înscrise de Șuvak (min. 
55) și Brun (min. 56). Au arbi
trat : II. Willwkens (Belgia) și 
J. Haraldsen (Norvegia).

DANEMARCA — UNGARIA 
8—5 (2—2, 3—3, 3—0). Aflate în 
lupta directă pentru ocuparea 
locului II în seria secundă a în
trecerii, cele două echipe au 
furnizat ieri, pe patinoarul din 
București (cel din Ploiești fiind 
impracticabil din cauza unei 
defecțiuni tehnice), un meci 
foarte îndirjit, echilibrat, cu 
multe penalizări (14 minute — 
Danemarca, 39 minute — Unga
ria) și cu palpitante schimbări 
de scor. După două reprize, în 
general egale, în ultima parte, 
cu o ușoară superioritate teh
nică și tactică, formația dane
ză s-a detașat, obținînd o vic
torie meritată. Au marcat : 
Rasmunssen, F. Jensen, M. Niel
sen, Larsen, Schybcrg, Olson. 
S. Nielsen, Lukasen — Dane
marca, Legendi (2), Farkas, L. 
Rajcsanyi, Szalayi — Ungaria. 
Au condus M. Guadaloppa 
(Franța) și G. Tașnadi (Româ
nia).

SCHIORII ROMANI AU
PLECAT LA BALCANIADA

Lotul de schi alpin și fond 
al țării noastre a plecat în 
Iugoslavia pentru a participa la 
Balcaniada care se organizează 
în stațiunea Mavrovo (Macedo
nia) între 12 și 14 martie.

Au făcut deplasarea următo
rii sportivi : Ion Cavasi, Ale
xandru Manta și Nicolae Stin
ghie — alpine seniori, Juja Raț, 
Aurelia Nițu. Daniela Uncrop. 
Csaba Portik, Aurel Albert, Ga
briel Rădulescu și Karoli Ador- 
jan — alpine iuniori, Gheorghe 
Voicu, Gheorghe Gîrnită, Cor
nel Mandruș și Nicolae Cristo- 
loveanu — fond seniori, Vilma 
Tudor, Marcela Țeposu. Elena 
Lagusis și Vladimir Todașcă, 
Moise Gîrbacea, Vasile Băje- 
naru, Csaba Columban — fond 
juniori.

PE NONA GAPRINDAȘVILI!
BELGRAD, 

fn runda a 
internațional 
la Belgrad, a 
mare surpriză : tînăra maestră 
româncă Margareta Mureșan 
(cu piesele negre) a reușit să 
cîstige partida susținută 
campioana i 
GaprindaȘvili 
tr-o variantă 
liene. Nona 
intrat în criză 
zînd o figură

10 (Agerpres). — 
patra a turneului 
feminin de șah de 
fost înregistrată o

mondială
(U.R.S.S.).

cu
Nona 

In- 
a apărării Sici-
Gaprindașvili a 
de timp și pier- 
a cedat la mu-

Este una dintre 
pierdute de 

in pro^- 
sportivă.

Ivanka — 
Erenska —

tarea a 36-a. 
putinele partide 
campioana mondială 
gioasa sa carieră

Alte rezultate : 
Boskovici l—0 : 
Ivanici 1—0.

în clasament conduce Maria 
Ivanka (Ungaria), cu 4 puncte, 
urmată de Nona GaprindaȘvili 
(U.R.S.S.) — 3 p și Tatiana
Lcmaciko (Bulgaria) — 2‘/i p 
(1). Margareta Mureșan se află 
Pe locul 7. cu 2 puncte.

ANCA OROZA, LOCUL 3 LA BREMEN 
UN NOU RECORDcu

înotători din 25 
participat în acest 
cursul desfășurat 
(R.E. Germania) în 
25 m, întreceri cu 
rora la 14 probe au fost stabi
lite cele mai bune performanțe 
mondiale ! O comportare bună 
a avut sportiva româncă Anca

de țări au 
an la con- 
la Bremen 
bazin de 

prilejul că-

SCHI FOND

Groza, care s-a clasat pe locul 
3 la 200 m delfin in 2:21,14 
(timp care depășește cu două 
secunde vechiul record al țării 
în bazin scurt), fiind întrecută 
de Rosemarie Gabriel (R.D.G.) 
2:12,84 (cea mai b.ună perfor
manță mondială) și Beate 
Jasch (R.F.G.) 2:18,83 și depă
șind pe Kim Shettle 2:21,18 și 
Amy Richards 2:22,87 (ambeie 
din S.U.A.), Jane Alexander 
(Anglia) 2:22,89 și Donatella 
Schiavon (Italia) 2:24,27.

In- 
o- 
(la

Siktîvkar, capitala R.S.S.A. 
Koml, nu departe de cercul 
polar, dintr-o regiune care se 
poate mlndrl că a dat. la ~ 
nsbruck, încă un campion 
limpic, pe Nikolai Bajukov 
15 km).

RAISA SF1EIANINA (U.R.S.S.)
Cea mai încununată sportivă 

a probelor de fond olimpice de 
la Seefeld a fost neîndoios 
schioara sovietică Raisa Sme- 
tanina, care a cîștigat două 
medalii de aur (la 10 km și la 
ștafetă) și una de argint (la 5 
km). După ce a stat o vreme 
în umbra tovarășei ei de e- 
chipă Galina Kulakova (tripla 
campioană olimpică de la Sap
poro), pedagoaga de 24 de ani 
(născută la 29 februarie 1952) 
a obținut acum consacrarea 
definitivă. In 1974 a* devenit 
pentru prima oară campioană 
mondială, împreună cu echipa 
de ștafetă a U.R.S.S., iar acum 
— la Seefeld — in aceeași for
mație victorioasă, ea a reali
zat cel mai bun timp. Cîteva 
date personale : 1 61 m înăl
țime și 55 kg ; Iubește muzi
ca ; necăsătorită ; antrenor : 
Viktor Ivanov. Provine din

Partlcipantă la trei Olimpia
de albe succesive (locui 9 la 
Grenoble, locul 8 la Sapporo), 
finlandeza Helena Takalo și-a 
valorificat experiența Și indis
cutabilul spor de rezistență 
abia la Innsbruck, unde a ciș-

HELENA TAKALO (EilllaiidU)
tlgat 
Este 
vînzătoarea
(la 50 km nord de Helsinki)" a 
obținut abia în 1975 primul ei 
titlu de campioană a Finlan
dei, învingînd-o pe celebra 
schioară Marjatta Kajosmaa. 
La Innsbruck, Helena Takalo 
n-a reușit dubla victorie, care 
devenise aproape o tradiție 
(1964 — Klavdia Bolarskih, 1968 
— Tolnl Gustafsson și 1972 — 
Galina Kulakova), dar și-a a- 
dăugat totuși pe panoplie încă 
două medalii de argint (de la 
proba de 10 km șl ștafeta de 
4x5 km). Schioara cu ochi 
cenușii și păr blond, care era 
cunoscută la Grenoble sub nu
mele de fată : Kivioja. a atins 
vîrsta maturității sportive 
(născută la 20 octombrie 1947), 
măsoară doar 1,57 m în înălți
me Și cintărește 57 kg.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET • Disputată la Sofia 

întâlnirea de baschet masculin 
dintre echipa Bulgariei si o se
lecționată română s-a soldat cu 
scorul de 86—74 (40—39) în favoa
rea gazdelor.

CICLISM ® După două etape 
în tradiționala cursă Paris — Nisa 
conduce belgianul Freddy Maer
tens urmat de Dieter Thurau 
(R.F.G.) și Van den Broucke (Bel
gia). Victorioși : în etapa I (Mon- 
targis — Montlucon) — Esclassan 
(Franța) și în etapa n (Montlucon 
— St. Etienne) — Maertens.

FOTBAL • In campionatul 
Austriei (etapa 20 ): Austria Kla
genfurt — Wacker 0—1, Austria 
Viena — Sturm Graz 3—1, A.S.K. 
Linz — VOEST Linz 2—0, A. C. 
Graz — Admira 2—0, Rapid — 
Austria Salzburg 0—1. In clasa
ment : Austria Salzburg 29 p, 
Wacker 29 p. Rapid 23 p. etc. 
• tn Kuweit, o selecționată bra
ziliană a fost învinsă de reprezen
tativa gazdelor cu 4—0 1 • In 
campionatul Spaniei (etapa 25) : 
C. F. Barcelona — Oviedo 2—0, 
Real Madrid — Valencia 2—0. tn 
clasament • Real Madrid 37 p, At
letico Madrid 34 p, C. F. Barce
lona 32 p. etc. • tn Cupa Africii : 
Sudan — Zair 1—1. • In Cupa
Angliei : Manchester United — 
Wolverhampton 3—2 (după pre
lungiri). In semifinale Manchester 
va întâlni pe Derby County.

GIMNASTICA • Concurs
gimnastică modernă la Camaouey 
(Cuba) : 1. Eugenia Stankova (Bul
garia) 28.80 p, 2. Sonia Pedroso 
(Cuba) 28 60.

de

JUDO • Turneu la By tom (Po
lonia) : 1. U.R.S.S. 5 victorii. 2. 
Polonia 4 v, 3. Franța 3 v 4. 
R. D. Germană 0 v. Rezultate : 
Polonia — Franța 7—2, U.R.S.S. —
R. D.G. 7—3, U.R.SJ5. — Franța 
4—3, U.R.S.S. — Polonia 4—3.

LUPTE • La East Lansing (Mi
chigan), în meci de lupte libere :
S. U.A. — U.R.S.S. 2—5.

NATAȚIE • Concurs la Pointe 
Claire (Quebec) : 400 m mixt — 
Nancy Garapick (Canada) 5 : 06 0 ; 
200 m liber — Ann Jardin (Canada) 
2 : 10,84.

POLO • Meci amical la Ha
vana : Cuba — Ungaria 4—7 (1—1, 
1—3, 0—1, 2—2). Remarcați : Fa- 
rago (3 goluri) Szivos, respectiv 
Rodriquez, Garcia.

ȘAH • La Skoplje, după 8 
runde : 1. Karpov 7 p, 2. Uhlmann 
6 (1). 3. Tarjan 6 p, 4. Timman 
5 (1). In runda a 7-a : Karpov — 
Reshevsky remiză ; în runda a 
8-a : Karpov — Ivanovici 1—0, 
Uhlmann — Ianțev 1—0, Vaganian
— Matanovici 1—0. O La Lone 
Pine (California) : Petrosian — 
Sherwin 1—0, Najdorf — Forma- 
nek 1—0 Smîslov — Silman 1—0,

TENIS • tn fața a 12.000 de 
spectatori, la Palatul sporturilor 
din Moscova : U.R.S.S. — S.U.A. 
4—5. în meciuri de cite un set : 
Metreveli — Riessen 6—4 ; Borisov
— Mayer 6—4 ; Cimîreva — Ca
sals 7—6 ; Schallau — Kroșina
6— 0 ; King, Casals — Kroșina. Ci
mîreva 6—2 ; Kakulia — Gerula-itis
7— 6 ; Gerulaitis, Mayer — Metre
veli, Kakulia 6—2 ; King — Moro
zova 7—5 ; King, Mayer — Moro-

proba olimpică de 5 km. 
interesant de arătat că 

din Pyhăkumpu

SCURT • PE SCURT
zova. Metrevell 7—5. Următoarele 
meciuri : Philadelphia (13.3) Cle
veland (14.3) și Indianapolis (15.3) 
• In trofeul ,,Avis“, la Hawaii : 
Borg — Ramirez 6—3 4—6. 6—0
3—o ab. • Campionatul european : 
la Bordeaux, Franța — Anglia 
2—1 ; la Milano, Italia — Iugosla
via 3—0 și la Gllwice, Polonia — 
Bulgaria 3—0.

Gin

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL
HOCHEIMONDIAL DE

PE GHEATA
VARȘOVIA, 10

In orașul polonez 
început întrecerile grupei C a 
campionatului mondial de ho
chei pe gheață. în primele două 
zile s-au înregistrat rezultate
le : Austria — Danemarca 4—3 
(0—3, 1—0. 3—0) ; Ungaria — 
Anglia 11—0 (2—0, 4—0, 5—0) ; 
Ungaria — Franța 6—1 (2—0, 
2—0, 2—1) ; Austria — Anglia 
21—2 (7—1, 7—0, 7—1).

în clasament conduc neînvin
se echipele Austriei și Ungariei, 
cu cite 4 puncte.

(grupa C)
(Agerpres).

Gdansk au

NIIUTAII PUGIIIS1ICE
IUCOSLAVI

• Un lot de boxeri
nezi, aflat in turneu în 
slavia, a fost învins de 
ționata tării cu 16—6 la___ d„
Luka și a realizat un meci nul 
(10—10) la Osijek. Iată rezul
tatele acestei 
Milovanovici _____  _  ,
Markovici b. ab. 2 Gonzales, 
Limanbvski p.k.o. 2 Despaine, 
Rusevski b.p. Torres. Purovici 
b.p. Boudec. Rubelj p.p. Eata
ble. Mugosa b. neprez., Ta- 
mindzici p.p. Gutier, Pavicevici 
b. neprez., Azis p. dese. 2 Va
lier. Ulterior, la Titograd, re
prezentativa cubaneză a învins 
cu 12—8 o selecționată locală.

• Federația iugoslavă de 
box a selecționat 23 de pug.- 
liști în vederea formării echi
pei pentru Jocurile Olimpice 
de la 
parte. 
Dedici, 
kovici.
Boxerii iugoslavi vor participa 
la turnee internaționale în Bul
garia și România („Centura de 
aur").

cuba- 
Iugo- 
selec- 
Banja

ultime partide : 
p.k.o. 1 Ramos,

Montreal. Din lot fac 
printre alții. Markovici, 
Pristici. Petrovici. Vuj- 
Popovici si Radulovici.

CEHOSLOVACIA - U.R.S.S. 2-2 (0-2)
BRATISLAVA, lo (prin telex).

Miercuri s-au întâlnit in meci ami
cal primele reprezentative ale 
Cehoslovaciei și U.R.S.S. In fața 
celor 40 000 de spectatori din Kosioe. 
întâlnirea s-au încheiat la . egali
tate : 2—2 (0—2). Oaspeții au des
chis scorul prin Blohin (min. 26)

și l-au majorat prin Troșkin, în 
urma unor contraatacuri. Gaz
dele au dominat copios în partea 
a doua a jocului, dar nu au reu
șit să marcheze decît în 
partidei prin ~ 
Nehoda (min.

A condus

finalul
Ondrus (min. 81) și 

88) din 11 m.
Somloi (Ungaria)

DE AUR"
Europa desfășurate duminică, cla- 

astfel : 1. Kaiafas

„GHEATA
După meciurile de campionat din

samentul „Ghetei de aur“ la fotbal se prezintă
(Omonia Nicosia) 27 goluri în 20 de meciuri : 2. Bradley (Finn Harps) 

24 g (22 m) ; 3. Bianchi (Reims) 24 g (24 
22 g (18 m) ; 5. Posthumus (Llerse)) 22 

21 g (23 m).

m)’: 4. DUDU GEORGESCU 
g (26 m) ; Jordao (Benfica)

• Ieri la Hașkovo, în dublă întâlnire• Ieri la Hașkovo, in dublă întâlnire amicală la juniori : BUL
GARIA — ROMANIA 2—1 (1—1). Au marcat : Voicev (mln. 1), Clavda- 
rov (min. 79). respectiv Toader (min. 13) ; în meciul echipelor de pers
pectivă, gazdele au învins cu 1—0 (0—0).


