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DESPRE VACANȚĂ, APROPIATUL

SEZONUL

ION TIRIACde
noastre de muncă și de Am salutat, apoi, venirea an, împărtășindu-i gîn- și speranțele, cu certitu-

mai lung și Serba de obice

ciștilor și canoiștilor români au fost învățate să treacă printre balizele liniei de sosire cele dinții !Atunci, în ultimele minute ale lui 1973, în apartamentul secretarului ge-

VALURI..."ta apartame.it: am fost surprin

sală, Statelor

cuprinzîn Nici u ele, dorsocialismului și comunista România, conducerea Și oamenilor de

Simionov
antrenorul Octav 

Mercurean

neral al federației de specialitate, ciți va dintre laureații anului închina un pahar pentru miile de kilometi parcurși în marile competiții și în cheiați cu numeroase medalii.

ale planului pe anul unirea și organiza- forțeîor societății unică, îmbunătățirea a activității economice.

vorbit mult despre

afirmarea pe arena mon- unor principii noi. demode egalitate deplină în și respect al independen-

„BARCA PE

CU GÎNDUL LA NOI VICTORII ÎN 1974!

care sînt „pirogile" caia-

„PIROGILE" DE AUR

RIDKÎND CUPA PENTRU REALIZĂRILE DIN 1973,

CEA MAI... ÎNALTĂ PERECHE

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

rostită la posturile de radio ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPOR

$1 televiziune cu prilejul Anului Nou
Dragi tovarăși și prieteni,Cetățeni ai României socialiste,Peste cîteva momente încheiem anul 1973 și începem noul an animați de legitimă mîndrie patriotică pentru remarcabilele succese obținute ta politica internă și externă a partidului și statului, in înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința națională și, totodată, însuflețiți de hotărîrea neabătută de a da viață obiectivelor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei noastre, de a realiza în cele mai bune condițiuni sarcinile planului de stat pe 1974.în anul 1973 s-au obținut noi și însemnate progrese in dezvoltarea și modernizarea industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri economice, în creșterea avuției naționale, in perfecționarea bazei tehnico- materiale a socialismului. Am realizat, de asemenea, succese importante pe calea înfloririi învățăminiului, științei, artei și culturii, a creșterii nivelului de trai, material și spiritual, al oamenilor muncii — obiectivul iundamental al politicii partidului, al întregii opere de construcție socialistă.Toate acestea demonstrează, «dată în plus, justețea politicii " marxist- leniniste a partidului, creșterea rolului său de forță politică conducătoare în toate domeniile de activitate, capacitatea creatoare a clasei noastre muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor care iși făurește liber, în mod conștient, noua sa istorie, viitorul tău fericit.Pentru minunatele realizări obținute în acest an, pentru munca plină de abnegație consacrată edificării inului partidului și statului adreseazătuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, celemai calde felicitări !întregul nostru popor pășește în noul an hotărît să facă totul pentru a îndeplini sarcinile trasate de recenta plenară a Comitetului Central, îniîmpinînd a 30-a aniversare a eliberării patriei dc sub jugui fascist și Congresul al Xl-lea al partidului cu noi și remarcabile înfăptuiri ta toate domeniile vieții economico-sociale.Realizarea prevederiloi de înaltă răspundere viitor impune rea tuturor intr-o direcție continuă valorificarea superioară, cu maxi- ■n ..ni de randament, a întregului potențial material și uman al țării, intărirea ordinii și disciplinei socialiste, dezvoltarea inițiativei maselor muncitoare, participarea lor tot mai activă la conducerea întregii societăți.Realizările dobîndite în acești 3 ani, sporurile însemnate obținute în dezvoltarea economiei naționale demonstrează realismul prevederi-

planuluilor exîstă toate deplinirea cincinalului înainte termen, făcind astfel un mare ___înainte pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, ridicind România pe noi trepte de progres și civilizație.Dragi tovarăși,Desfășurarea vieții internaționale în cursul anului care a trecut a confirmat cu putere justețea orientărilor date de Congresul al X-lea privind procesele fundamentale ale lumii contemporane, justețea politicii externe a partidului și statului nostru de dezvoltare continuă a colaborării și prieteniei cu țările socialiste, ou statele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială.

cincinal, faptul condițiile pentru că înde pas ței și suveranității fiecărei națiuni, pentru crearea unui climat în care toate țările, indiferent de mărimea lor, să poată participa activ la soluționarea problemelor care confruntă întărirea rolului țiunilor Unite ta piilor dreptului dezvoltarea conlucrării dintre națiuni.Vizitele pe care le-am făcut în acest an intr-o serie de state din Europa și de pe alte continente, contactele cu un mare număr de conducători ai unor țări cu orîn- duiri sociale diferite, declarațiile solemne și acordurile realizate au pus bazele unei colaborări largi și multilaterale între poporul nostru și popoarele respective și, totodată. s-au înscris ca un aport nemijlocit la afirmarea noilor principii de relații r-*—

spinoase omenirea, pentru Organizației Na- apărarea princi- internațional, în pașnice

Anul care a trecut se înscrie în analele vieții internaționale prin- tr-o serie de succese importante în lupta forțelor progresului, democrației și păcii ; s-a pus capăt războiului din Vietnam, a început, cu rezultate bune, Conferința țărilor din Europa pentru securitate și colaborare, s-au făcut o serie de pași înainte pe calea destinderii internaționale, a normalizării raporturilor dintre state, a colaborării și înțelegerii între națiuni. Totodată, unele evenimente, și eu deosebire reizbucnirea ostilităților militare în Orientul Mijlociu, au demonstrat că în lume mai există focare de încordare, forțe reacționare care continuă să se opună proceselor progresiste ale dezvoltării contemporane, factori de natură să prejudicieze securitatea și pacea generală. Se poate spune că evoluția omenirii pe calea destinderii Se alia' abia in fază de început. De aceea, este necesar ca popoarele să acționeze în continuare în mod ferm pentru lichidarea politicii imperialiste de forță și dictat, a colonialismului și neo- colonialismului, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.Desfășurînd o vastă și intensă activitate internațională, România și-a amplificat relațiile cu celelalte popoare, a acționat consecvent pentru dială a cratice, drepturi

între state, la cauza destinderii, înțelegerii și colaborării între popoare. Toate a- ccstea au făcut să crească și mai mult prestigiul internațional al României, să sporească numărul prieienilor ei pe toate meridianele globului.Fie ca să intre rie prin mari lupta popoarelor, a forțelor progresiste pentru dezvoltarea colaborării între state, fără deosebire de orînduire socială, pentru promovarea unor relații noi, democratice, în viața internațională, pentru dezvoltarea cursului destindi- rii și păcii, pentru încheierea cu succes a Conferinței generai-euro- pene, pentru realizarea unei păci drepte, trainice, în Orientul Mijlociu, pentru lichidarea dominației coloniale și a oricăror forme de asuprire a altor popoare, pentru afirmarea dreptului fiecărei națiuni de a fi slăpînă pe bogățiile sale, pe propriul său destin, de a-și făuri o viață liberă și prosperă. Fie ca anul 1974 să ducă la întărirea colaborării și solidarității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor anliimperialiste în interesul dezvoltării progresiste a societății contemporane, al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.în acest moment solemn, îmi exprim convingerea că oamenii muncii din patria noastră — muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, români, maghiari, germani și de alte na- ț.onalitaii — nu voi precupeți nimic pentru traducerea în viață a politicii partidului și statului — expresie fidelă a intereselor și aspirațiilor fundamentale ale națiunii noastre socialiste.în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, adresez tuturor cetățenilor României socialiste cele mai calde urări de succes în realizarea idealurilor lor de bunăstare și fericire, satisfacții depline ta muncă și viață, împlinirea tuturor dorințelor, multă sănătate și fericire !La mulți ani, dragi compatrioți !

anul 1971 în isto- noi și succese în

Acest moment de tensiune din partida A. Mihai (Farul) — P. Ganea (Box 
Club Galați) ilustrează, sperăm, hotărîrea cu care cei doi combatanți au 
luptat pentru victorie. In final, meciul s-a încheiat cu un rezultat de 

egalitate Foto : B. VASILE
FINALA „CUPEI F.R. BOX“- 
0 ÎNTRECERE FRUMOASĂ,

DE MARE LUPTĂ
• Rezultatul final 

ultimei deciziiDupă închiderea lui nostru număr din anul trecut, în sala Dinamo din Capitală s-a disputat finala „Cupei F.R. Box", cea mai mare competiție pugilisti- că pe echipe a țării. Performanța calificării în acest ultim act al întrecerilor a fost formațiile Box Club 
Galați (cîștigătoarea ediția precedentă) și 
stanța. La ora cînd l-înduri, rezultatul este, i probabil, cunoscut. Partida finală a fost cîștigată de pugiliștii constănțeni la un scor (22—21) care oglindește echilibrul cele două loc.Disputa fost pasionantă, boxului din Constanta si

a stat sub semnul incertitudinii pină la

ediției ultimu-

realizată de 
Constructorul trofeului în 

Farul Con- scriem aceste probabil,
de forțe existent între pretendente la primulcelor două formații aReprezentanțiiGalați

anunțarea

toată ho- spectacol pugilistic de bună calitate, pentru care au primit deseori aplauzele celor ce au umplut pînă la refuz cocheta sală din șos. Ștefan cel Mare. Trebuie să menționăm faptul că sportivii celor două echipe, reprezentantele unor centre pugi- listice cu veche și frumoasă tradiție, s-au prezentat la București excelent pregătite, motiv pentru care îi felicităm cu acest prilej pe antrenorii lor : Ștefan Văcaru (Farul) și Petre Mihai, Nieolae 
Dobre (Box Club Galați).Trecînd peste unele decizii în jurul cărora s-au purtat discuții (este vorba despre verdictele de

s-au angajat în luptă cu tărîrea, realizînd un

Mihai TRAFICA

(Continuare in pag. a 3-a)

I

C
u inimile pline de mîndrie patriotică pentru marile izbînzi 
repurtate, sub conducerea partidului, de eroica noastră 
clasă muncitoare, evocînd victoriile de pe stadioane obți

nute în anul 1973, cu gindul la cele viitoare, sportivii patriei 
au întimpinat noul an in atmosfera specifică tradiționalei săr
bători a Revelionului.

Cupele au fost ridicate pentru viața noastră nouă și îm
belșugată, pentru succesele dobîndite în construcția socialistă, 
în continua dezvoltare a mișcării de educație fizică și sport, 
pentru perspectivele luminoase ce ne stau în față, salutîndu-se 
din toată inima sosirea lui 1974, an de o mare însemnătate 
pentru poporul nostru, anul celei de a 30-a aniversări a Elibe
rării patriei și al celui de-al Xl-lea Congres al partidului, la 
care se vor trasa noi căi aie propășirii patriei, aie construirii 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

In grupajul alăturat facem loc instantaneelor surprinse 
„Revelionul sportiv — 1974".

Veșnic între sportivii și antrenorii de , caiac-canoe, secretarul general al federației de specialitate. Jean Zamfir) Și-a făcut o adevărată obișnuință din a invita la fiecare sfârșit de an pe : cîțiva dintre cei mai buni caia- cișfâ și canoiști la un Revelion... peg: uscat, departe de apele Snagovului.ă in -ambianța intimă a apartamentului g: său.5; Aici, la un pahar de vin sau la o jg cupă de șampanie, discuțiile alunecăsg (exact ca și „pirogile" de aur ale ca-șg noiștilor și caiaciștilor noștri) la „pro-g: blemele curente", adică la acelea desg zi cu zi. Se vorbește despre con-g; cursuri, despre ambarcațiuni și des-gs pre antrenamente, se vorbește — maiales — despre competițiile viitoare g: Dar nu lipsesc amintirile vesele, cu-ă lese dintr-un colț sau altul al lumii,sȘ acolo unde caiacele și canoele româ-Ș nești au repurtat victorii răsunătoare, gs La Revelionul din acest an, printre gȘ invitații de onoare ai lui Jean Zamfir sg s-au aflat campionii mondiali Gheor- 
if ghe Danilov și Gheorghe Simionov. sg precum și antrenorul lotului repre- șg zentativ de canoe, Octav Mercurean.

Foto :Vasile BAGEAC

Succes caiacului 
canoei românești 
1974 ! Toastează (de 
la stînga la dreap
ta) : Gheorghe Da
nilov, Jean Zamfir 
— secretarul federa
ției de specialitate, 
Gheorghe 
și

S-adespre cele 13 medalii obținute de reprezentanții țării noastre la Campionatele mondiale de la Tampere, dar și mai mult s-a vorbit despre viitoarele „mondiale", programate in octombrie, în Mexic.Ambițiile sînt mari, tradițiile trebuie purtate pe mai departe strălucite, pentru că Am avut privilegiul — unic — de a vizita în noaptea care a despărțit cei doi ani din lume : Virginia și Șerban loan. Vă asigurăm că ne-am documentai serios pentru a ne convinge că ea merită această învestitură și ne-am convins că o merită, cuplul soților Kirst (Ritta și Edgar) din R.D. Germană fiindu-le inferior cu... un centimetru. La rezultate egale ale soțiilor (1,90 m), Șerban aduce „victoria" perechii românești cu cei 2,17 m ai recordului său.Șerban și Virginia au ales un Re- velion intim, alături de cei mai aprrt- piați suporteri ai lor, părințff’record manului nostru. Un Revelion liniștit de „copii cuminți", în care sportul era reprezentat totuși în proporție de 75 la sută, Camil Ioan, fostul rugbyst și atlet, fiind, desigur, un nume binecunoscut amatorilor de sport din generația cu tîrnple albe.La poalele bradului — cel mai frumos cadou primit de Virginia la sfârșitul anului : trofeul acordat primului

atlet român al anului 1973. în frv moașa cupă, două bilețele dorințele gazdelor noastre, cuvînt pe fiecare dintre două cifre : 1,95 și 2,20....în cea mai frumoasă și noapte a anului, Virginia s-au culcat mai tîrziu decîtdar mai devreme decît noi, ceilalț In prima zi a anului aveau antrena ment...

Virginia și Șerban loan ciocnesc o cupă cu șampanie în fața... cupei 
cu dorințe l

ILIE NĂSTASE MAI ARE CEVA DE SPUS!
START

Dimineața cenușie, iarnă molcomă, în sala de așteptare a aeroportului. Pleacă Ilie Năstase.— Gata de drum, din nou...
— Gata.Campionul campionilor poartă, în aceste clipe, chipul unui școlar ajuns la finele vacanței.— Ce ne mai spui, a- cum, înainte de plecare ?— Aș spune... Cu ce să 

încep ? Mai întîi, mulțu
mesc tutțiror acelora care 
au ținut să mă felicite, 
să mă sărbătorească, în a- 
ceste zile cît am stat în 
patrie. Le-am simțit din 
plin dragostea, gîndurile 
bune, prietenești. Sînt și 
acum emoționat cînd îmi 
amintesc de festivitatea în 
care mi-a fost înmînat 
trofeul de cel mai bun 
sportiv al României, 
asemenea, celelalte 
niri cu suporterii mei, a- 
vute pretutindeni, acasă, 
pe stradă, la reuniuni, în 
sălile de antrenament.— Te-ai pregătit, în a- ceste zile ?

— Da, am jucat aproa
pe zilnic. Nu pot lăsa ra
cheta să lîncezească prea 
mult... M-arn antrenat cu 
băieții din lot, Sântei, O- 
vici, Mureșan. Bineînțeles, 
privegheat de căpitanul 
nostru Tache Caralulis.— Și cum merge ?O mișcare din umeri, a modestie. Intervine mai decisă Dominique Năstase, totdeauna gata în a ra vreo nedreptate dresa soțului :

— Merge strașnic, 
va bate toate recordurile 
în 1974. Nu lasă nici 
punct!E rîndul lui, acum, aducă o corectură :

— Cam greu, chiar așa. 
Nu uita că intru în cel

De 
întîl-

repa- la a-
Ilie

unsă

Cînd arn pătruns soților Grumezescu, de o coincidență : din difuzorul ap; râtului de radio răsuna vocea plăcu a Corinei Chiri au-j- melodia, atît < cunoscuta melodie „Valurile Dunări începea cu vcrsil „Barca pe valuri" Iar noi ne aflajn acasă la Dumiti

mai tare „indoor", W.C.T.- 
ul.— Așadar — dorim precizări — primul concurs la Lakeway, în Texas. Se joacă și acesta în acolo, în sudul Unite ?Tot Dominique punde, deschizîndu-și caietul de însemnări, „jurnalul de bord" care-1 va însoți pe Ilie în tot cursul anului :

— Depinde de timp, la 
Lakeway. Am fost anun
țați că turneul de start (n.n. 14 ianuarie) s-ar pu
tea juca și afară. Apoi, 
insă, toate etapele de 
program sînt pe teren a- 
coperit, pînă în 
la Monte Carlo, 
înapoi în Texas, la Dallas.

— Dacă mă calific în 
„primii 8“... — mai încearcă Ilie o diversiune.— Ei, asta-i! — este imediat pus la punct.încerc să aduc discuția pe teren neutru :— Pe ce suprafață se joacă ?

— Aproape exclusiv pe 
Supreme-court, covor din 
material sintetic. Asemă
nător cu Mateflex-ul...

— Care-mi place — a- cu

ne ras-

aprilie. 
Finala.

daugă Ilie, zîmbind tîlc.îi ghicesc gîndul: bertin, Blau-Grana, ton...— Mai spune-ne despre compoziția grupei în care joci.
— Grupa roșie, fiindcă 

nu sîntem catalogați pe 
cifre sau inițiale, ci oe 
culori. Eu și cu Okker am. 
fi primii capi de serii. Apoi 
vin Orantes, Gorman. 
Alexander, Pitici, Drys
dale, Riessen. Și toți cei
lalți. pînă la 28, ca și în 
celelalte două grupe.— O paranteză : în afară de W.C.T. se dispută

Cou- Bos-

celălalt circuit, al federației americane de tenis (U.S.L.T.A.). Cum vezi participarea jucătorilor români ?
— Eu cred că este un 

mare succes pentru noi — spune Ilie Năstase — 
că vom fi mai larg re- 
prezentați în acest sezon. 
Lui Ovici îi va folosi 
foarte mult să joace în 
indoor-ul american. Și 
pentru prima oară fetele

noastre, Virginia Ruzici și 
Mariana Simionescu, au 
ocazia să joace săptămînă 
de săptămînă, în condiții 
de concurs puternic. E 
foarte bine.— Să revenim la „campionatul mondial11 — World 
Championship of Tennis,

Radu VOIA

(Continuare 
în pag. a 4-a)

VIRGINIA RUZICI Șl MARIANA SIMIONESCU 
LA CIRCUITUL „INDOOR“- AMERICANurmează să părăsească țara tenismaneleDuminicănoastre fruntașe Virginia Ruzici și Mariana Simio- nescu, invitate să participe la circuitul internațional feminin organizat de federația de specialitate din S.U.A. Primul turneu „indoor" este programat la San Francisco, cu începere de la 14 ianuarie.

PENTRU MIȘCAREA SPORTIVA
Ne-am despărțit de ’73 toastînd, cu inimile pline de bucurie, cu sentimentul mîndriei, pentru toate împlinirile viață, noului durile dinea deplinelor lor realizări.Da, credem cu întreaga noastră ființă în prezentul de aur și în viitorul de lumină, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei și — fără îndoială — 1974, anul celor două mari evenimente, cea de a 30-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist și Congresul al Xl-lea al partidului, va prilejui harnicului popor român, condus cu înțelepciune de partid, un nou bilanț strălucitor, bogat în succese în toate domeniile de activitate.Este, desigur, de așteptat ca și în domeniul educației fizice și sportului, activități de interes național, anul în care am pășit să marcheze noi trepte de dezvoltare și afirmare multilaterală, cu atît mai mult cu cît 
1974 este anul unor mari răs
punderi pentru mișcarea spor
tivă din țara noastră. Spunem aceasta gîndindu-ne, îndeosebi, la două dintre principalele o- biective stabilite prin Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 : îm
bunătățirea substanțială a acti
vității de masă și creșterea ne
contenită a performanțelor, pen
tru o reprezentare cît mai pres
tigioasă a României socialiste 
în arena sportivă internaționa
lă.Am consemnat cu multă satisfacție, în anul care a trecut, entuziastele ecouri, acțiuni practice și inițiative care au urmat apariției Hotărîrii de partid. S-au realizat multe lucruri bune, trainice, dar cele zece luni n-au fost, desigur, suficiente pentru înfăptuirea prevederilor cuprinse în programul de activitate imediată, ca și perspectivă, stabilit de partid.Referindu-ne, de exemplu, domeniul educației fizice sportului de masă, ca și la cel al sportului școlar și universitar, credem că anul 1974 tre-

dela Și

buie să determine cote mai înalte de înțelegere și răspundere, de pasiune și entuziasm, o intensificare a muncii și o sporire a eforturilor pentru înfăptuirea sarcinilor încredințate. Am salutat inițiativa organizării unor competiții de amploare, cu mii de participant, dar așteptăm — mai ales — acele întreceri cu caracter per
manent, de continuitate, des
fășurate pe clase și ani de stu
diu, pe ateliere și secții de pro
ducție, care, de fapt, dau sportului de masă adevăratul său conținut și dimensiunile necesare Aproape că n-a existat județ în care să nu remarcăm o preocupare susținută pentru relansarea crosurilor și dezvoltarea activității turistice, dar ' este acum vremea să vedem mai atent cum se desfășoară 
aceste acțiuni de masă, cum se 
pregătesc concurența și, mai 
cu seamă, ce eficiență se reali
zează.1974 este anul unor mari răspunderi și în domeniul sportului de performanță. Este, desigur, vorba de îndeplinirea în cît mai bune condiții a prevederilor cuprinse în Hotărîre, de 
îmbunătățirea la toate nivelele 
a muncii de selecție, pregătire 
și promovare a sportivilor 
tași în vederea obținerii rezultate cît mai bune în nirile internaționale, în mul rînd la cele 23 de pionate mondiale, 26 europene — de seniori și juniori —, 29balcanice, la care vor lua startul sportivii români în acest an. Tot în acest an, vor trebui rezolvate și principalele aspecte ale selecției și pregătirii în toate loturile noastre olimpice, știut fiind faptul că de munca 
desfășurată în 1974 vor depinde 
în mare măsură rezultatele de 
la Montreal, titlurile și medaliile care, sperăm din toată inima, vor da strălucire reprezentării sportului românesc la J.O. din 1976.însuflețit de prevederile Hotă- rîrii, întregul activ al mișcării sportive începe noul an de muncă cu hotărîrea fermă de a îndeplini cît mai bine sarcinile încredințate de partid.

frun- unor întîl- pri- cam-

Dan GÂRLEȘTEANU

apartame.it
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UN AN S-A ÎNCHEIAT, LTUL A LUAT STARTUL

’974-GlNDURILE, SPERANȚELE, ANGAJAMENTELE NOASTRE
• Continuăm astăzi, în primul nostru număr din noul an, să publicăm•ații ale sportivilor, antrenorilor și activiștilor sportivi, în cuprinsul

i sînt exprimate năzuințele pentru sezonul competițional 1974.
• EORGHE BERCEANU (Steaua), 

”on mondial universitar și cam-
A “european la lupte greco-romane : mi-a prile- aspiram cu

DINAMOVISTII BUCUREȘTENI S-AU IMPUS
7 »

IN FINALA „CUPEI 30 DECEMBRIE” LA TENIS

care s-a scurs nu
„d* împlinirile Ia care** - •iouă medalie de aur și ______ ,iguranță, o altă poziție între cei ■uni sportivi ai anului. Aceasta iatorat îmbolnăvirii mele.Gîndurile mele pentru 1974 se reaptă spre toți colegii care
(«Jptățire : participarea la C.M. de Teheran, unde puteam să obțin oastfel, cu 

mai 
s-aîn- . . ___ __________ voreprezenta țară în întîlnirile interna- tonale de amploare. Aș vrea ca un umăr cît mai mare de luptători să e întoarcă de la marile confruntări le anului cu medalii. Mă gîndesc. î primul rînd, la înlocuitorul meu J categoria 48 kg, Constantin Ale- andru, deținător al titlului mondial e juniori la Miami Beach (S.U.A.), are a fost și la „mondialele” senio- >lor la un pas de podium. în ceea ?, mă privește, îmi doresc o recupe- ire cît mai rapidă după hepatita are mă îndepărtează pentru un mp de saltele și nici o complicație e pe urma bolii. La titluri și me- ilii pentru mine nu pot spera, deci, cit în 1975.”

să-și păstreze titlul de campioană în 1974 și să se comporte la înălțime în Cupa campionilor europeni”.ANTON MURARU, secretar general al F. R. Judo : „în luna mai, la Londra, au loc campionatele euro- pene, întrecere la care judo-ul românesc va trebui să se facă simțit prin cucerirea unei medalii. Am sărbătorit recent cinci ani de la înființarea federației noastre. în perioada care s-a scurs am avut posibilitatea să ne organizăm, să ne creăm pepiniere și loturi reprezentative, să creștem specialiști bine cotați în prezent chiar pe plan internațional. Personal, sper ca anul 1974 să însemne pentru noi un an de afirmare și de succese, atît pe plan intern, cit și internațional. Așteptăm, însă, un sprijin mai consistent și din partea presei sportive, care trebuie să ne ajute mai mult, întrucît judo-ul este unul dintre cele mal tinere sporturi practicate în tara noastră”.

bune înotătoare din lume am nevoie, firește, de condiții de antrenament asemănătoare cu cele ale adversarelor mele. Vă promit că mă voi califica într-o finală a campionatului european de la Viena (100 sau 200 m delfin) și că nu mă voi mulțumi doar cu atît...“

SIMION CUȚOV (Dinamo), cam- on european de box, al treilea iortiv român al anului 1973 : „Anul ■ care ne-am despărțit mi-a adus , uite satisfacții, printre care nu pot nu amintesc cucerirea titlului con- îental și clasarea pe locul ai trei- a în ierarhia celor mai buni spor- i români ai anului. Acest lucru â îndeamnă să-mi sporesc eforturile 1974 pentru a nu înșela încrederea mi-a acordat-o publicul iubitor al ortului. La cea dintîi ediție a cam- onatelor mondiale, găzduite de iba, vreau să iau și eu parte și să țin o medalie. Mă voi pregăti, neînțeles, pentru a o cuceri pe cea aur, la care am un rival de clasă sovieticul Vladimir Solomin, dar alți adversari incomozi pînă în iale... Alături de medalia „mon- tlelor”, care mă preocupă în mod osebit, în 1974 ............... " ’aținui studiile ’.uitate”.

IVAN PATZAICHIN (Dinamo), 
campion mondial la canoe : „Știți că nu obișnuiesc să-mi divulg planurile, să dau pronosticuri și să vorbesc despre competițiile în care voi lua startul. Pot să spun numai că în 1974, cînd sînt programate campionatele mondiale, voi încerca să-mi păstrez poziția fruntașă pe care o dețin în ierarhia canoiștilor lumii. Și mai vreau să adaug ceva : dacă în anul 1972 am fost desemnat cel mai bun sportiv român, în 1973 am fost fericit că mă găsesc pe locul secund, întrucît Ilie Năstase, pe care-1 felicit pentru succesele lui, merita să mă întreacă 1“

TITUS TARAU (Steaua), cel mai bun baschetbalist român al anului 1973 : „în aceste momente, gîndurile mele sînt împărțite : nespus de bucuros pentru onoarea de a fi desemnat primul baschetbalist al țării și supărat pentru accidentul (n. r. fractură a degetului mare de la mîna dreaptă) care m-ar putea împiedica să-mi aduc contribuția la îndeplinirea celei mai apropiate dorințe pentru 1974 : clasarea echipei mele între primele patru în „Cupa Cupelor”. Cred, totuși, că vindecarea va fi rapidă și că voi putea să joc chiar de îa jumătatea lui ianuarie. Aș mai vrea ca anul acesta să ne aducă și titlul de campioni ai României, pentru că de șase ani de cînd joc la Steaua am fost nevoit să-mi tot a- mîn această bucurie. în sfîrșit, sper ca la nivelul echipei reprezentative să reușim să prindem... trenul pe care l-am scăpat la campionatele e- uropene din toamna acestui an...”

PETRE FOCȘENEANU, secretar 
general al federației de schi-bob : „N-am să încep cu obiectivele de performanță. Primul meu gînd se îndreaptă spre activitatea sportivă de masă în care, prin eforturi susținute, sperăm să angrenăm peste 50 000 de participanți, răspunzînd astfel cerințelor Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 cu privire la dezvoltarea continuă a e- ducației fizice și sportului. în ceea ce privește activitatea sportivă de performanță, mă gîndesc în primul rînd la boberii noștri, de la care așteptăm să reediteze performanțele din sezonul trecut, să mențină acest sport la nivelul prestigiului de care se bucură pe plan mondial. Ocaziile se vor prezenta destul de repede. în ianuarie fiind programate la Cortina D’Ampezzo campionatele europene, iar la St. Moritz campionatele mondiale. Sperăm, de asemenea, ca tinerii noștri biatloniști să reintre, cu ocazia campionatelor mondiale de la Minsk (24 februarie — 3 martie), în plutonul fruntaș, iar de Ia schiori așteptăm cît mai multe medalii la campionatele balcanice”.

Ultima competiție de tenis a a- nului, desfășurată în sala „23 August”, s-a încheiat cu victoria favoritului nr. 2, Sever Mureșan (Dinamo București). Primul favo-
cu 7—6, 6—4 pe colega sa de club, Florența Mihai. Mai dezinvoltă, Mariana Simionescu a cîștigat și datorită, pe de altă parte, faptu lui că adversara sa a jucat destul

nădăjduiesc să-mi liceale... Cu bune
POPESCU, antreno-

NICOLAE ROTARU (I.E.F.S.), prințul țintaș român în 1973 : „Gîndurile mele se îndreaptă spre septembrie 1974 (cînd vor avea loc campionatele mondiale de tir, la toate probele, în Elveția). Dar, nu numai gîndurile, ci și toate eforturile pentru o pregătire optimă, astfel ca și rezultatele să fie la înălțime. 1973 a fost un an mal relaxat pentru noi, trăgătorii, de aceea acum am și început antrenamentele chiar la poligon. Competiția supremă din Elveția se anunță mai puternică decît J. O.

ANA PETRESCU (Gloria București), dublă campioană a țării Ia popice : „Obiectivul principal, al meu și al colegelor mele, îl constituie campionatele mondiale, programate la sfîrșitul lunii mai în R. F. Germania. îmi doresc, mai întîi, bineînțeles, să fiu selecționată în echipa reprezentativă — ar fi a patra ediție a campionatelor mondiale la care aș participa — și apoi să obțin un rezultat cît mai bun ; nu fac un secret că mă gîndesc chiar la titlul suprem. Gîndurile care mă privesc personal se adresează totodată întregii echipe și sper să obținem la Miinchen rezultate la nivelul prestigiului pe care popicarii români și l-au pe arena internațională, la așteptărilor iubitorilor acestui cîștigat nivelul sport”.
CONSTANTIN
I reprezentativei feminine de hand- 
1 a României, medaliată cu argint
C. M. : „Un campionat mondial a cut... Urmează celălalt ! A doua după încheierea întrecerilor din joslavia ne-am considerat intrațl J pregătire pentru următoarea ediție „mondialelor”. Obiectivul nostru ,e de a urca chiar pe cea mai iltă treaptă a podiumului de pre- iere. Pînă atunci, însă, avem de incit enorm” 1

/IRGINIA IOAN (Rapid București), 
npioană mondială universitară la 
itura în înălțime : „Cea mai mare ■ință a mea pentru anul care vine ite fi cuprinsă într-o... cifră : 1,95 Este adevărat, această cifră in- mnă pentru o săritoare în lnălți- un nou record mondial. Nu lucrez ■ît pentru această idee și sînt con- să că pot obține ceea ce îmi do- * o. Cînd o voi realiza ? Aceasta pot s-o știu, dar poate chiar la ăpîunatele europene de la Roma atunci îmi voi împlitii și al doilea re obiectiv al sezonului, cîștigarea ului continental. Știu că voi avea /ersare puternice, începînd cu ac- la recordmană a lumii, Iordanka goeva, și terminind — dar nu in mul rînd ! — cu Cornelia Po-cu, însă, repet, sînt încredințată proiectele — sau dorințele, dacă ți — nu-mi depășesc posibilită-

T
1

, dacă posibili tă- NICOLAE ROTARU

1 aș mal vrea ca în j, Șerban, să Intre torilor de 2,20 m 1“ 1974 soțul 
în clubul

LNATOL GRINȚESCU, (Dinamo), 
renor al echipei naționale de polo : Toate gîndurile mele se îndreaptă -e reprezentativa țării, pe care o esc sudată sufletește, comportîn- ■se ca o adevărată familie, în care ■are jucător să fie tot mai ambi- , tot mai încrezător în posibilită- de afirmare a naționalei. Apoi, aș dori să nu mă fi înșelat asupra rilor poloiști pe care i-am promt în 1973 în „7“-le reprezentativ iervan, Slăvei, Răducanu). Echipa i are nevoie de un suflu nou și pun mari speranțe în posibilită- lor. De împlinirea acestor gînduri ieagă în mod direct cea mai mare • anță : obținerea unei medalii la -ipionatul european de la Viena.dau seama că va fi extrem de i. Sînt mai multe echipe care vi- >ă același lucru, dar dacă vom i în luna august pe podium, sa- icția noastră va fi și mai mare, fine, sper ca echipa de club pe - o antrenez, Dinamo București,

Număr infinit mai mare de probe, iar numărul concurenților va fi dublu în comparație cu ultima ediție a J. O. de la Miinchen. Desigur, și medaliile puse în joc sînt mai numeroase, dar și concurența, lupta pentru un loc pe podium vor oferi întreceri acerbe și mai pasionante ca niciodată. în această competiție a elitei tirului mondial, țintașii noștri vor porni cu șanse evidente. Am încredere în posibilitățile lor și cred că vom obține locuri fruntașe la individual și echipe. Sper, de ce nu, și medalii”.ANCA GROZA, (Dinamo), multiplă campioană și recordmană la înot : „Voi încerca necontenit să duc recordurile țării spre limite cît mai a- propiate de cele atinse pe plan mondial. Știu bine că la acest nivel se cere o muncă de cea mai bună calitate. în ceea ce mă privește, sînt dispusă să fac orice efort posibil. Dar reușita mea depinde în mare măsură și de modul în care voi fi sprijinită de club și federație. Mă refer în mod special la asigurarea unor condiții de pregătire șl recuperare după efort superioare. Pentru a putea concura alături de cele mai
ES D

EZONUL DE PATINAJ VITEZĂ
, FOST INAUGURAT LA TUȘNAD

pistă de dimensiuni olimpiceuitate promițătoare pe nouaatîi ninsoarea abundentă, apoi îl de căldură și, în ultimul mort, ploaia, au făcut să se amine ecerile competiției „Cupa 30 embrie”. Cu toate că fenome- ; meteorologice, potrivnice sporii patinajului pe gheață natura- au pus în pericol noua olimpice Ciucaș ultimele — prin- pen-
ă pus

Dr. ION DRAGAN, director 
trului de medicină sportivă .. 
gust” : „în toată lumea sportivă, colaborarea cu medicina de specialitate se află pe primul plan. După părerea mea, este timpul să acordăm cea mai mare importanță desăvîrșirii acestei colaborări. Către ce probleme se îndreaptă gîndurile noastre, lucrătorilor Centrului ‘ anul 1974 7Ne interesează, în îmbunătățirea dotării fecționarea cadrelor, țială pentru ca munca noastră să-și poată atinge scopul propus. Apoi, ne propunem să aprofundam studiile despre refacere și după efort, să extindem complexe fundarea lor și să mură de . la impulsionarea cercetării aplicative și valorificarea ei promptă, ca și la lărgirea schimbului de experiență cu specialiști străini. Avem multe planuri frumoase și speranța mea este că le vom și realiza”.

al Cen- 
„23 Au-

ale„23 August”, înprimul rînd, tehnice și per- condiție esen-
recuperare brigăzile de specialiști pentru apro- biologică a antrenamente- lărgim investigațiile pe ra- sport. Mă gîndesc, totodată,

GHEORGHE GHIPU (Steaua), campion și recordman european de juniori la 1 500 m : „1974 va fi pentru mine primul an de seniorat. Desigur, toate competițiile la nivel internațional vor fi mult mai grele. Acest lucru nu-mi displace, dimpotrivă, îmi creează o stare de nerăbdare de a mă întrece cu cei mai buni. Și chiar în primul an ca senior voi avea prilejul să particip la campionatele europene. Am hotărît, împreună cu antrenorul meu, Silviu Dumitrescu, să lucrez mai mult pentru îmbunătățirea vitezei, astfel că pentru 1974 mă voi concentra asupra probei de 800 m. Mi-am propus un rezultat sub 1:46,0 — sper să cobor cu cit mai multe zecimi de secundă sub această cifră — și calificarea în finala campionatelor continentale de la Roma. Va fi foarte greu, știu, dar dificultățile nu mă sperie și reuși. I o voi cui 8...' pentru cred că . jî în finală, nu a ocupa lo-(Dinamo), medaliat E. și campion mon- : „înainte de a văDAN GRECU cu argint Ia C. i dial universitar : mărturisi gîndurile pentru anul 1974, vreau să-mi exprim bucuria și surpriza față de intrarea mea în rîndul celor mai buni 10 sportivi români în 1973. Sincer să fiu, nici nu mă așteptam la o asemenea apreciere din partea participanților la tradiționala anchetă a ziarului „Spo^aA”, întrucît gimnastica, după cum știți, n-a prea avut „priză” la publicul nostru. Se pare, însă, că ne-am cucerit și noi simpatizanți și cred că lucrul acesta se datorează rezultatelor foarte bune înregistrate în anul trecut. în privința lui ’74, am planuri mari și ambițioase. Firește, în primul rînd mă gîndesc la campionatele mondiale de la Varna. Acolo sper ca echipa țării noastre să urce rapid în ierarhia celor mai bune formații ale lumii, iar eu să reușesc un nou rezultat de valoare la aparatul meu preferat : inelele”.

conducînd distanțat în amîn- seturile. In cealaltă semifi- 
S. Murcșan l-a depășit la destul de strînsă pe Viorel

Cele două finaliste, Ma
riana Simionescu... zîm- 
bitoare, și Florența Mi
hai (în stingă), după 

disputarea partidei.

trebuit să pentru a Mariana 7—5, 6—3
N. DRAGOȘ

rit al întrecerii, Ion Sântei, a cedat surprinzător în fața colegului său de club, Bebe Almăjan, care, de altfel, împreună cu juniorul Florin Manea au fost revelația concursului.In finala masculină, Sever Mureșan a învins cu destulă dificultate pe mai tînărul său coleg dinamovist, P. Almăjan, cu 7—5, 6—4 Pînă la 5—5, în primul set. fiecare dintre jucători Și-a fructificat avantajul serviciului, dar, în continuare, grație cîtorva retururi puternice și bine plasate, Mureșan reușește primul bi*eak, care se va dovedi hotărîtor în cîștigarea setului. Momentul cheie al partidei avea să se producă în setul al doilea cînd, la 4—4, Almăjan avînd serviciul și 40—15, permite lui Mureșan să facă al doilea break. Deși învins, P. Almăjan (21 de ani) a dovedit că este un foarte bun ju cător în sală. De asemenea,, se poate aprecia că el se află în e- vident progres.Cîștigătoarea întrecerii feminine, cum era de așteptat, a fost dina- movista bucureșteană Mariana Si
mionescu. în finală ea a întrecut-o

comițînd multe dublede inhibată, greșeli. Totuși, se poate spune că Mariana Simionescu a fost o ctști gătoare pe drept a acestei între-

ceri, jocul său în forță fiind hotărî tor în victoria repurtată.Nu se poate, referindu-ne la întrecerea feminină, să nu regretăm absența Virginiei Ruzici (întindere musculară) care, sîntem siguri, ar fi conferit un plus de atractivitate competiției.Cîteva cuvinte despre partidele semifinale. în prima dintre ele P. Almăjan a învins neașteptat de ușor pe I. Sântei, cu 6—3, 6—4. Almăjan a avut tot timpul inițiativa, două nală, luptăSotiriu (Steaua) cu 7—5, 6—4.
Mariana Simionescu a depună destule eforturi trece de adversara sa, Hadgiu (Progresul), cu— în cea de a doua semifinală a întrecerii feminine. în prima semi- • finală: Florența Mihai — Elena Popescu (ambele de la Dinamo București): 6—4, 6—2.Deși nu a fost edificator pe planul valoric, datorită lipsei de pe tablourile de întrecere a cîtorva jucători fruntași ai tenisului nostru, atît la fete cit și la băieți, totuși concursul a demonstrat, printre altele, progresul înregistrat de tînărul dinamovist bucureștean Florin Manea (18 ani), campionul de juniori al țării. El a fost, de altfel, singurul care a cîștigat un set în fața lui Sever Mureșan, învingătorul competiției.

Sandi IONESCU

ra

HANDBALISTELE DE LA LE F S
EVOLUEAZĂ IN RD tlflHAVl

— La 13 ianuarie, ele vor intilni echipa S-C. Leipzig, in cadrul C.C.E.în cursul dimineții de azi, formația I.E.F.S. București, campioană a țării la handbal feminin, părăsește Capitala, pe calea aerului, plecînd în R.D. Germană. E- chipa bucureșteană, care va disputa în ziua de 13 ianuarie întîi- nirea tur din cadrul C.C.E. cu S. C. Leipzig, susține în prealabil mai multe partide la Rostock și Berlin.Sub conducerea antrenorului 
loan Bota efectuează deplasarea următoarele jucătoare : Elena Oprea

Rodica 
Natalia 
N atașa
Doina 
Elena

și Sabina Culian (portari) — Maria 
Bota, Cornelia Mohanu, 
Bunea, Florentina Guță, 
Alexandrescu, Maria Niță, 
Rublenco, Lucia Osman, 
Radu, Iuliana Hobincu,
Frîncu, Maria Boși, Elisabeta lo- 
nescu și Aneta Silha. Lotul însoțit de prof. univ. Mihai 
ran și de dr. Cristina Foza.Echipa va începe turneul luînd la Rostock, în cadrul competitii-fulger.

este
Epu-evo- unei

REVELIONUL SPORTIVILOR
(Urmare din pag. 1)

Grumezescu, campion european de canotaj în proba de schif 2 f.c. Bineînțeles că nu lipsea nici celălalt component al echipajului, Ilie Oanță, trecut de această dată de pe postul de stroc pe cel de... invitat. „Comenzile” le dădea acum Dumitru Grumezescu, gazdă ospitalieră și antrenantă.între glume și clinchet de pahare (Ilie Oanță ne-a rugat să specificăm că el și cu Grumezescu își permit „luxul” de a bea un pahar de vin o singură dată pe an — de Revelion), tema principală de discuție nu putea fi alta decît... canotajul. Rudele, prietenii apropiați, grupați în jurul mesei, întrebau și aflau (pentru a cita oară ? !), cum a fost la Moscova, în finala aceea palpitantă în care campionii olimpici se clasau pe locul IV, în timp ce Ilie și Mitică cîștigau o cursă splendidă, despre care aveau să spună cu modestie că n-a fost prea grea ! Tatăl lui Ilie Oanță, veșnic pus pe glume, a ripostat ca întotdeauna : „Dacă a fost așa de ușor, înseamnă că puteam să fiu și eu campion al Europei...”.în cîteva minute de trecere a glumei pe planul secund, i-am rugat pe cei doi valoroși schifiști să ne vorbească despre planurile lor pentru anul 1974. Din seriozitatea și căldura cu care ne-au expus speranțele lor, am înțeles că Ilie Oanță și Du
mitru Grumezescu sînt deciși să-și a- pere cu orice preț titlul cucerit. Anul 1974 aduce o puternică ediție a Campionatelor Mondiale și păstrarea titlului înseamnă, deci, transformarea medaliilor de campioni europeni cele de campioni ai lumii, (al. h.).

SUCCES IN CC.E. I

în

ale anului 1973 și ale luidinȘi unui an de muncă rodnică, sărbătorit pentru succesele dobîndite, pentru cele care vor veni în 1974. A devenit o tradiție a harnicilor constructori de mașini bucureșteni ca Anul Nou să-i găsească laolaltă. Aproape 650 de muncitori, ingineri și tehnicieni — în majoritate fruntași în întrecerea socialistă —. cu familiile, au petrecut Revelionul împreună.Cei de la „Locomotive”, grupați la mesele lor — peste o sută la număr — l-au avut printre ei pe Eroul muncii socialiste Gheorghe Buruc. Și în asemenea momente s-a discutat despre... fotbal. în tinerețe, tovarășul Buruc a fost un bun jucător al echipei Metalul. Continuatori ai ștafetei. Emil Floruț șl Emil Dumitru, au susținut că echipa metalurgiștilor poate aspira la mai mult în campionatul Diviziei B.— Veți vedea în retur, după acesi repaos binemeritat, ce se va întîm- pla ! Ați văzut cloar că „băieții noștri” și-au revenit după inceputul mai slab din această ediție.Și, pentru reviriment, se închină o cupă a speranței !La o altă masă, bineînțeles, un alt subiect sportiv. Dumitru Rizea susținea că Metalul a avut o echipă de box care „se bătea” de la egal la egal cu Dinamo și Steaua (și are dreptate ! !), iar tovarășii săi de muncă (și de au căutat reușit...Despre noaptea Anului Nou. Firesc, că el place tuturor la „Uzină”. Iată, bunăoară. Ion Ionescu, Constantin Pirvu, Florian Stoica și alții și-au întocmit, de pe acum, loturile cu care se vor prezenta în „Cupa tineretului”, la fotbal, în etapa de vară. Mai în glumă, mai în serios,. fiecare „amenință” că va cîștiga întrecerile.Au fost mulți iubitori ai sportului în această noapte-revelion. Unii, prac- ticanți în plină activitate, alții — susținători ai clubului din bulevardul Muncii. „Perinița” i-a adunat pe toți în jurul uriașului brad de aproape 6 metri...Cînd zorii au mijit, oamenii s-au

ce ultimele ore primele ceasuri tea era formată cluburilor I.E.F.S.București, componenți ai loturilor reprezentative de tineret ale țării. Patru dintre fete. Rodica Bunea, Natalia Alexandrescu, Maria Niță și Natașa Rublenco — coechipiere la I.E.F.S. — se gîndeau în acele momente la apropiatul lor debut în Cupa Campionilor Europeni (campioanele țării noastre pleacă în această dimineață in R.D. Germană, unde vor întîlni la 13 ianuarie puternica echipă S.C. Leipzig). Cealaltă „forță” a handbalului bucureștean, Universitatea, era și ea reprezentată la acest Revelion de doi jucători din noua generație — Ion Vărgălui și Carol Szabo —, precum și de experimentata conducătoare de joc a „universitarelor” — Steliana Diaconescu.în sfîrșit, printre atîția handbaliști am întîlnit și un... intrus, atletul di- namovist Vasile Dumitrescu, maestru al sportului, campionul țării la triplu salt pe anul 1973 ; nu e lipsit de interes să amintim că tocmai el, „intrusul”, era sufletul petrecerii, dînd tonul dansului, glumelor și... toasturilor. Și pentru că a venit vorba de toasturi, am reținut că în centrul a- tenției s-au aflat, firește, handbalistele de la I.E.F.S., cărora li s-a urat mult succes în Cupa Campionilor Europeni.în această atmosferă plăcută, tinerească și plină de veselie, reporterul și fotoreporterul nu se puteau simți decît bine, și poate că ar mai fi zăbovit, dar cum acele ceasornicului se învirteau cu repeziciunea atît de firească nopții de Anul nou, a trebuit să pornim din nou la drum, spre alte apartamente bucureștene, unde sportivi fruntași sărbătoreau — ca și aici — împreună, succesele obținute de-a lungul unui an, promițîndu-și altele în ’74.

’74. Majorita- handbaliști ai Universitatea

petrecere, în această seară) să-1... „contreze”. Dar, n-ausport s-a vorbit mult în pentru

Doi într-o barcă, fără a mai socoti ți... soțiile! Campionii europeni de 
canotaj, Ilie Oanță și Dumitru Grumezescu, ciocnesc o cupă cu vin pentru 
viitoarele Campionate Mondialeîndreptat spre casele lor. A fost frumoasă această petrecere care a marcat pragul dintre ani, și care i-a aflat alături pe mulți dintre cei care nu-și precupețesc eforturile lor pentru a realiza cincinalul înainte de termen.

Foto : Ion MIHAICĂ

D. DUMITRESCU

de Ia sine și demonstrează valoarea legăturilor afective ce se realizează intre sportivi și dascălii lor.Petre ARCAN, coresp. jud.
CHIAR LA LOCUL DE 

CONCURS...

IULIAN BALAN VISEAZĂ O 
TRIPLA PERFORMANTĂ

Ziua de 31 decembrie a găsit stațiunea Tușnad într-un adevărat decor de iarnă, dar mai ales în plină vervă... sportivă, datorate în mare parte concursului de pe pista lacului Ciucaș, competiție care a inaugurat noul sezon de patinaj viteză.Patinatorii — seniori, juniori și copii — unii bucuroși de rezultatele obținute în „Cupa Mureșul”, alții cu fețele puțin întunecate pentru că gustaseră din amărăciunea înfrînge- rii, au început noaptea de cumpănă intre ’73—’74 cu o voie bună tinerească, stăpînă în întregul hotel turistic Ciucaș din stațiune. La etajul I. dansau și beau... „pepsi” campionul absolut al țării, Vasile Coroș, Gheorghe Pop și mal tinerii lor colegi de la Dinamo Brașov, la etajul II petreceau bucureștenii de Ia Școala sportivă nr. 2, Dinamo și Constructorul. Intr-un apartament de la etajul III, veșnic tînărul antrenor Carol Gali conducea, în stilul lui caracteristic — cu grijă părintească — Revelionul micilor sportivi de la Mureșul Tg. Mureș, aflați aici ca și elevii — componenți ai secțiilor de patinaj din diferite asociații și cluburi sportive— în tabăra vacanței de iarnă.Iată cîteva gînduri : Ibolya Szat- mari (Mureșul Tg. Mureș .— careiși aniversa în noaptea Revelionului împlinirea a 20 de ani) : „Vreau să obțin în continuare rezultate mai bune decît... băieții de vîrsta mea”.Victor Sotirescu rești) : „< întorc in dominam rilorErnest Brașov) : tru clubul nostru la fel de fructuos ca 1973, iar elevul meu Vasile Coroș. să aducă recordul probei de 500 m la nivelul internațional”.Dan Lăzărescu (S.C. Miercurea Ciuc— maestru al sportului) : „Aș dori ceva Ia care pînă acum am fost cam deficitari : pregătirea temeinică a loturilor naționale ; iar noul birou al Federației române de patinaj să ne acorde atenția cuvenită”.
Tr. ANDRONACHE

Pe sportivii craioveni i-am găsit greu în noaptea Revelionului, în localurile unde de obicei se organizau petrecerile în grup cu ocazia acestui eveniment. Doar pe popularul fotbalist Lucian Strîmbeanu l-am întîlnit în frumoasa Sală Maură a restaurantului Minerva, alături de un grup de prieteni și admiratori.în rest ne-am. folosit de telefon și am dat foarte iute de Viorel Nicu- lescu,- care — în familie — îl avea ca invitat pe un fost „universitar" craiovean, piteșteanul I. Cîrciumăres- cu.Tot acasă, în familie, ne-a răspuns la telefon și actualul golgeter al diviziei A de fotbal. Iulian Bălan, care se gindea cu emoție, dar și cu justificate pretenții, la o triplă performanță : să se mențină în golgeterilor pină la sfîrșitul campionatului, să îmbrace, alături Ialți colegi, tricourile de campioni și să devină în această toamnă student.Antrenorul echipei divizionare A de volei, Radu Zamfirescu, ne-a spus că elevii lui petrec cu toții în familie, deoarece pe data de 2 ianuarie urmau să plece la Varșovia, unde sînt invitați de cunoscuta echipă Gvardia, la un turneu.
ȘT. GURGUI, coresp. jud.

Lampioane colorate, ghirlande, beteală, arome de portocale și de... șampanie, o muzică antrenantă răzbătînd dintr-un magnetofon și o veselie molipsitoare — iată atmosfera care ne-a intîmpinat în apartamentul unde s-au reunit mai mulți sportivi bucureșteni, colegi și prieteni, pentru a-și petre-
Șl IN ACEASTĂ NOAPTE 

DESPRE... SPORT(Constructorul București) 46,7, 3. V. Sotirescu (Dinamo Buc.) 47,0 ; 1500 
m: 1. V. Sotirescu 2:29,0, 2. V. Coroș 2 :32,3, 3. Gh. Pop (Dinamo Brașov) 2 : 35,7 ; 5000 m : 1. V. So
tirescu 9 : 30,6, 2. Gh. Pop 9 : 36,5,3. V. Coroș 9:49,0. Și acum iatăcîștigătorij celorlalte probe: 500,
1000 și 3000 m senioare: Liana Cardaș (Mureșul Tg. Mureș) 53,7, 1 : 56,7 și 6 : 25,0 ; 500, 1000 și 3000 
m juniori mari: L. Focht (Dinamo Brașov) 48,0, 1 : 40,6 și 5 : 47,0 : 
500, 1000 și 1500 m junioare mari: Eva Szigheti (Șc. sp. M. Ciuc) 51,7, 1 : 52,3 și 3 :03,1 ; 500 m juniori 
mici: A. Varga (Dinamo Brașov) 48, 8 ; 1000 și 1500 m juniori mici: M. Marian (Dinamo Brașov) 1 : 46,4 și 2 : 46,0; 500 m junioare mici: Agneta Rus (Șc. sp. M. Ciuc) 57,0: îooo poș (S.C.M. Ciuc) 1 :58,6 ; 500 
1000 . ............................Adorjan (Mureșul Tg. M.) 52,4 și
1 :52,4; 500 și 1000 m — 13—14 
ani fete: Viorela Scurtu (Șc. sp. 2 Buc.) 59,8
— 11—12 (Dinamo 
200 și 500 m — 11—12 ani fete: Tereza Costache (Constructorul București) 24,7 și 60,4 ; 100 și 200 
in — 9—10 ani băieți: G. Iatan (Șc. sp. 2 Buc.) 13,3 și 26,9 ; 100— 
200 m — 9—10 ani fete: Ibolya Szatmari (Mureșul Tg. M.) 13,5 și 26,5.

Clasamentul pe echipe : 1. Mureșul Tg. Mureș 101 p. 2. Șc. sp. M. Ciuc 95 p, 3. Dinamo Brașov 83 p.4. Agronomia Cluj 80 p, 5. Șc. sp2 Buc. 44 p.

Atmosferă sărbătorească la Uzinele „23 August” din Capitală, la finele

TOAST PENTRU 
DASCĂL

Cinci handbaliste (Rodica Bunea, Natalia Alexandrescu, Maria Niță, Natașa Rublenco și Steliana Diaconescu), 
doi handbaliști (Ion Vărgălui și Carol Szabo), un atlet (Vasile Dumitrescu) și un fost canotor (Dan Diaconescu) 
închină un pahar pentru realizările lor din 1973 Foto : Dragoș NEAGU

îndimensiuni de pe lacul totuși în trecut colectiv stare practi- de gheață —
dem)Tușnad,zile ale anului intens efort punerea' în ilă a inelului organizat aici un destul de re- concurs, „Cupa Mureșul”. A- ă la a șasea ediție, competiția 'ășurată timp de două zile, sub la C.J.E.F.S. Mureș, a reunit a- ape 150 de viteziști de toate ca- >riile. Deși gheața nu a avut un ’icient superior de alunecare, și unii dintre alergătorii con- ați, cît și o serie de tineri pa- tori au reușit să obțină cifre nițătoare. Liana Cardaș, Vic- 

Sotirescu și Vasile Coroș, la ori, Eva Szigheti, Attila Varga, 
aii Marian, Zoltan Adorjan și 
lya Szatmari, la juniori și copii, i detașat evident de adversarii în probele respective. La aceas- ' primă evoluție au mai lăsat o ă impresie și Augustin Deme- 

Nicolae Terzanovicl, Maria 
h, Ion Moldovan, Iudith Balint 
,idia Vaszi, care se anunță prin- favoriții concursurilor viitoare probele rezervate celor mai ti- i viteziști.
EZULTATE TEHNICE — seni- 
500 m: 1. V. Coroș (Dinamo 

tșov) 45,7 2. Gh. Dumitrescu

â n perfor- frunteade cei-

m junioare mici: Ileana Tom-
Ș> 
Z.m 13—14 ani băieți:

și 2 : 09,0 ; 300 și 500 m 
ani băieți: R. Niculicoiu Brașov) 34,9 și 56,4 ;

Tr. IOANIJESCU

PRIMUL

au fost plecați la pregătire în cadrul București lotului re-
(Dinamo Bucu- ,Cred că în 1974 am să mă... i urmă cu cîțiva ani, cînd autoritar poliallonul senio-pentruprezentativ, doi sportivi au ținut să întîmpine noul an în orașul de Bega, acolo unde au fost lansați, cu cel care i-a inițiat în primele taine ale sportului. Luptătorii Valentin Mi- hăilă și Petre Brîndușan au poposit, deci, în strada Gheorghe Doja, la nr 23, pentru a ciocni o cupă de șampanie cu primul lor dascăl. Dumitru Dana.împreună cu Agneta Dana, soția antrenorului, și cele două fetițe. Claudia și Angela (mari suportere ale sportului luptelor), ei au toastat pentru noi succese profesionale și sportive in anul 1974.Acest episod timișorean . vorbește

pe Ulrich (antrenor la Dinamo „Noul an vreau să fie pen-
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RETROSPECTIVA TURULUI DIVIZIEI A di)

TEHNICA DE JOC, ACTUALMENTE MEDIOCRA,
SE CERE REPUSĂ ÎN DREPTURILE SALE

este determinat de însăși conținu
tul intim al jocului, ca și de fap
tul că întreaga gamă de deprinderi 
motrice, cuprinse în sfera noțiunii 
de „procedeu tehnic", se execută 
numai în contact nemijlocit cu ba
lonul.

Dobrin unul dintre puținii jucători 
de excepție de la noi în privința 

tehnicii.

In ansamblul factorilor antrena
mentului sportiv, pregătirii teh
nice îi revine rolul cel mai im

portant, fiind destinată a deține 
principala pondere în cadrul pro
cesului de instruire. Acest lucru

Teoretic, toată lumea este de acord în această privință. Pe alocuri se disting și unele lăudabile eforturi care încearcă să acorde tehnicii nu o prioritate formală, ci una de fond, peală și consistentă. în practică însă, rezultatele nu mai confirmă ceea ce este susținut în realitate mai mult de intenții Și vorbe. De aceea și nivelul tehnicii în fotbalul nostru, după consumarea primei jumătăți a actualei ediții de campionat, nu depășește calificativul de „mediocru". Ceea ce, firesc, ne face să ne punem, chiar dintr-un început. întrebarea :

INTRE WEMBLEY ?! BRASILIA

UNDE GREȘIM, DEr -'Pfeii definiția sa, tehnica presupune e^cuții corecte, mare precizie, rapiditate, utilitate, varietate și surpriză. Toate acestea se însușesc și se perfecționează în antrenament și în jocul competițional. Acesta din urmă constituie și mijlocul de stabilire, la un moment dat, a nivelului la care se exprimă pregătirea tehnică individual sau în ansamblu. De obicei, atunci cînd ne propunem în diferite ocazii să testăm acest nivel, gradul de tehnicitate al unei formații oarecare, atenția se îndreaptă, aproape exclusiv, asupra calității paselor, con- siderînd acest element complex construcție a jocului un criteriu bază în dimensionarea valorică unei echipe.Și constatările noastre ne duc concluzia că, în acest tur de campionat, pasa a constituit, poate mai mult decît oricînd în ultimii ani, obiectul unor aprecieri care se înscriu fără rezerve în limitele unui calificativ de „slab". Făcînd 
o asemenea afirmație, ne gîndim în primul rind la faptul că media greșelilor în transmiterea mingii, din situați; simple, este de 40 de echipă, adică de aproape trei ori znai mult decît întîlnim la formațiile din elita fotbalului internațional, elită către care tindem și noi să ajungem cîndva. Și dacă, să zicem ,0 astfel de cifră s-ar părea exagerat de mare, ne întrebăm atunci ce s-ar mai putea spune, de pildă, despre cele peste 80 de pase greșite ale formației Steaua, în meciul cu F. C. Argeș de la București, ale Rapidului, în partida de la Petroșani cu Jiul, sau ale A.S.A.-ej în întîlnirea cu Steagul roșu la Brașov? De bună seamă că în aceste cazuri ca și în altele asemănătoare lor va trebui să recunoaștem că fotbalul, în esența sa, 
a avut cel mai mult de suferit.Pe de altă parte, mai trebuie menționat că și atunci cînd pasa, ca execuție tehnică, a fost corect

FAPT, MAI MULT?utilitatea sa practică în

de de ala

realizată, _ _ _construcția și mai ales în finalizarea unei acțiuni s-a resimțit într-o mică măsură. Lipsa de oportunitate, în acest caz, a făcut ca foarte multe degajări ale apărătorilor să nu mai constituie elemente de declanșarea contraatacurilor, deschiderile pe extreme să apară ca simple pretexte de circulație a balonului, iar centrările în suprafața de pedeapsă un fel de pasă la... portarul advers. De asemeni va mai trebui să reamintim și cu acest prilej că în ceea ce privește arsenalul procedeelor de lovire a mingii, sărăcia formelor de exprimare tehnică a jucătorilor noștri și sterio- tipia execuțiilor au avut darul să reducă sau să anuleze chiar, efectele surprizei. Pasa cu exteriorul sau cu călcîiui, devierea sau șutul fără pendulare continuă, în aceste condiții, să rămînă încă ceva de domeniul inaccesibilului pentru mulți dintre divizionarii A. Ca să nu mai vorbim că mai sînt jucători — și printre ei, din lotul reprezentativ — care atunci cînd le vine mingea la piciorul sting, de exemplu, fac o mișcare de rotație în jurul axei proprii, pentru a-Și pregăti piciorul drept în vederea execuției unei pase sau a unei preluări.Și pentru că am amintit de acest al doilea element de bază al tehnicii, preluarea mingiî, să facem și mențiunea — nu lipsită de amărăciune — că expresia „sare mingea 
din el ca din perete", folosită adeseori pentru a sugera imaginea jucătorului neputincios a stăpîni balonul, își mai găsește și astăzi sensul în caracterizarea tehnicității unora dintre fotbaliștii noștri fruntași. De aceea, poate, ajungem în situația de a ne entuziasma atunci cînd un jucător execută un stop frumos, undeva la mijlocul terenului, fără ca nimeni să fie în jurul său. Deși așa ceva face parte din abecedarul tehnic, în timp ce

pretențiile marei performanțe reclamă execuții perfecte și utile în condiții de mare dificultate (pe spații aglomerate, cu marcaj strict, din mișcare) și într-o foarte variată gamă de procedee (cu pieptul, cu coapsa, cu capul) impuse de acțiunea de joc la un moment dat.Considerații asemănătoare se pot face și referitor la celelalte elemente componente ale tehnicii de joc. Adică la conducerea balonului 
și protejarea sa, la mișcarea înșe
lătoare. la deposedarea adversaru
lui .precum și la lovirea mingii cu 
capul și aruncarea de la margine. Pentru fiecare dintre acestea, luate în parte, există multe de spus, suficiente observații desprinse din partidele acestui tur de campionat, care să ne oblige a privi situația numai prin prisma realității și a responsabilității față de viitorul soccerului nostru. Dar pentru că, în fond, nu este vorba de ceva nou, atît în ce privește mijloacele de concretizare în domeniul acestor elemente ale tehnicii, cît și din punct de vedere al decalajului față de fotbalul avansat pe plan internațional, nu vom mai repeta lucruri care, ne place să credem,

FINALE ALE „CUPEI JUDEȚELOR ' LA ÎNOT
După Jrel zile de concurs, au luat 

Sfirșit t.1» la trei centre — Reșița. Plo
iești șl tsîs! — întrecerile primei ediții 
a „Cupei județelor", competiție care a 
angrenat 11 selecționate. Locul I, în fie
care centru, a fost ocupat de formațiile 
Caraș-Severln, București șl, respectiv, 
Cluj.

La Reșița, întrecerile înotătorilor pen
tru „Cupa județelor" s-au încheiat cu 
succesul reprezentanților echipei gazdă. 
Sportivii din Caraș-Sevcrin au totalizat 
319 p. fiind urmați de cei din județul 
Bihor 258 p șl județul Timiș 163 p.

învingătorii au dominat întrecerile se
niorilor, juniorilor și copiilor din grupa 
B, înotătorii din Bihor s-au dovedit mai 
buni în probele copiilor din categoriile 
A și C, iar cei din Timiș au acumulat 
cele mai multe puncte în cursele junioa
relor.

In ultima reuniune am avut din nou 
prilejul de a urmări cu plăcere evolu
țiile lui Dietmar Wcttcrneck, în mod 
cert cel mai bun înotător al competiției. 
Beșițeanul a parcurs distanța de 200 m 
spate în 2:14,5 — nou record național 
pentru bazin scurt, iar apoi a înotat 
200 m bras în 2:41,6 (rec. personal). Alte 
rezultate : Lavinia Donla 2:38,9, Kann 
Parutsch 2:39,9 și Mariana Filip 2:51,5 la 
200 m spate: D. Gropșan 2:21,6 H. Ha- 
betler 2:27,0 la 200 m spate; Lucia Nonu 
3:09.6. Judit Hunyadi 3:09,7 la 200 m bras; 
A. Birini 2:50.1 la 200 m bras.
• Ultima reuniune din cadrul „cupei

județelor" a consfințit superioritatea e- 
chipel Bucureștiulul clasată pe primul loc 
înaintea selecționatelor județelor Pra
hova, Galați, Brăila și Constanța. Dintre 
rezultatele înregistrate s-au detașat cele 
două noi recorduri ale țării înregistrate 
de Dragoș Aldea (promițătoare reintrare 
In activitatea competițională; cu 2:38,8 
la 200 m bras — record național de ju
niori și Valeria Vlăsceanu 2:39,7 la 200 
m spate — record de fete categoria B. 
Alte rezultate : E. Hempel 2:38,2 — 200 
m bras; Camelia Hoțescu 3:01,5 — 200 m 
bras; Mihaela Georgescu 3:04,3 — 200 m 
bras fete B; M. Mandache 2:25,0 •— 200 
m spate. (A. Vasilescu-coresp.).
• Sportivii clujeni (431 p; au dominat 

categoric întrecerile competiției dotată 
cu „Cupa județelor" in fața înotătorilor 
din județul Mureș (251 p) și Sibiu (219 
p). Selecționata clujeană a cîștigat ma
joritatea probelor în special la juniori și 
seniori. în ultima reuniune au fost în
registrate și două noi recorduri republi
cane ; Al. Szabo 1:19,9 Ia 100 m bras 
categ. B șl Anca Cîmpeanu 1:13.7 la 100 
m liber fete categ. C. Alte rezultate: D. 
Nagy 2:50,6 șl Al. Szabo 2:55,8 la 200 m 
bras; Anca Bobohalma 3:10,5. Carmen 
Bunaciu 3:13.3 și Eniko Rezsegh 3:14.4 
la 200 m bras: H. Lucadu 2:39,6 la 200 
m spate (P. Radvany-coresp).

Incepind de vineri, ln sala Floreasca

BASCHLTUL
OIN NOU ÎN ACTUAIITATLTimp de trei zile, începînd de vineri dimineață, sala Floreasca din Capitală va găzdui întrecerile ultimului turneu (al IV-lea) al primului tur din cadrul campionatului republican de baschet masculin. Fără îndoială, meciul Dina
mo — Steaua, „capul de afiș" al turneului (se dispută sîmbătă), este așteptat cu multă nerăbdare, rezultatul lui avînd multă greutate în stabilirea formației campioane. Pe lingă tradiționalul derby turneul bucureștean mai programează o serie de partide hotărîtoare pentru configurația mentului 1- 2—.

Timp de trei

.1 clasa- i la încheierea primului tur al campionatului, cînd echipele participante vor fi împărțite, după cum se știe, în două grupe: 1 6și 7—12. Interesantă de urmărit va fi lupta formațiilor „U“ Cluj, Farul. Politehnica București și I.C.H.F, pentru ocuparea locurilor 
5 și 6.

Acum cinci ani, spre sfîrșitul lui august, în colțul din stînga-sus al acestei pagini, un cronicar scria un mic articol cu titlul :„Anglia vine și joacă !" Era în acele rînduri speranța că venirea campionilor mondiali la București și, mai ales, revanșa de pe Wembley, care urma să aibe loc în ianuarie, ar putea da un start nou echipei naționale, care revenise „decimată" din Portugalia lui Eusebio. Cronicarul își încheia rîndurile cu o febrilitate care dorea să forțeze puțin destinul: „Aceste jocuri cu Anglia reprezintă șansa unei 
întregi generații de fotbaliști".Intîmplarea a făcut ca lucrurile să se întîmple aidoma. Meciul de pe Wembley a fost un adevărat start sufletesc, creînd o echipă 
care avea să fie mai bună decît... fotbalul nostru.în aceste zile, o nouă echipă națională se pregătește de start. Numele care circulă amintesc întrucîtva de tînăra echipă de pe Wembley. Mircea Sandu și Anghelini au vîrsta de atunci a lui Dumitrache și Dinu. Marcu și Nistor au vîrsta de atunci a lui Lucescu și Deleanu. Ca și atunci, noua formulă de întinerire in bloc întîmpină destule rezistențe.Dar, mai presus decît orice, ca și atunci, echipa cea nouă are în față un examen capabil, în viziunea multora, să o zdrobească, încă din start (așa cum se spunea și despre echipa de pe Wembley). Acest mare obstacol se numește Brasilia, adică orașul în care tînăra echipă națională a României va juca în cursul lunii aprilie.Acest meci cu Brazilia poate și trebuie să fie marea șansă a unei generații. Iar „marea șansă" înseamnă tocmai înfruntarea unui obstacol atît de impunător cum este cel al echipei lui Jairzinho, 
ale cărei isprăvi sînt cîntate seară de seară în golful Guanabarei.Acum cinci ani, pe Wembley, „tricolorii" lui Mircea Lucescu au reușit să înfrunte copleșitorul templu al fotbalului pentru că și-au acordat temerile și speranțele, fără să se lase zdrobiți de tropăitul înfricoșător al crampoanelor lui Bobby și Jackie Charlton pe poteca de asfalt a tunelului care îi purta spre „gazonul sfînt".Astăzi, în preajma startului din Brazilia — meciul cu Franța poartă evident amprenta rodajului — „tricolorii" cei noi ar trebui să privească spre țara lui Pele ca spre un obstacol cum nu se poate mai potrivit, într-un moment în care Wembley-ul lasă impresia că traversează, pentru prima oară în istoria sa, o perioadă de oboseală.După cinci ani, „tricolorii" cei noi sînt avantajați de lecția tricolorilor cei vechi, predată la Guadalajara și Budapesta. Este adevărat, se spune pe alocuri că lotul de astăzi nu întrunește valo rile de acum cinci ani Nu este exclus să fie așa, dar comparați? defavorabilă celor de astăzi provine și din aureola trecerii anilor Dacă în lotul 1974 figurează cîteva nume lipsite de sonoritate, sâ nu uităm că la 15 ianuarie 1969, pe Wembley, un Sătmăreanu, un Radu Nunweiller, un Dembrovschi și chiar un Lucescu ajunseseră să fie jucători contestați. Dar, efectul miraculos al startului de pe Wembley a fost acela că echipa născută în meciul cu Bobby Charlton a trăit în primul rind din rîvna și abnegația celor contestați. Cronicarul își permite acest scurt memento, în speranța că Brasilia va putea naște o nouă echipă...

adeseori de utilitate și deci ineficientă. Pentru că întotdeauna a- proape, ea are o mișcare în plus care anulează efortul reușitelor anterioare. Și aici nu este vorba de un caz chiar izolat. Adepții acestui stil sînt de fapt mai numeroși, îi întîlnim și pe la F. C. Argeș, Politehnica Iași, A.S.A., Rapid sau chiar F. C. Constanța. Ceea ce ne face să credem că avem de-a face cu o mentalitate, deloc ușor de combătut, împotriva căreia trebuie luptat cu perseverentă.în sfirșit, la același capitol care se referă la aprecierea pregătirii tehnice în turul acestui campionat, cîteva cuvinte și despre volumul de 
muncă in antrenamente. Recent, cu ocazia discuțiilor la consfătuirea antrenorilor echipelor de Divizia A, au ieșit în evidență două teorii, aplicate de altfel și în practică. Prima, aceia prezentată de antrenorul Universității Craiova, C. Cer- 
năianu, care a afirmat că obișnuiește în ciclul săptămînal de instruire un regim de lucru mai redus, intrucît în cazul elevilor săi nu este vorba decît de perfecționare. Cealaltă variantă aparține antrenorului N. Proca și presupune o cantitate de muncă foarte mare, jucătorii Steagului roșu avînd ne voie de învățare în principal a procedeelor tehnicii de joc. Unde este adevărul ? Greu de spus, acum. Reținem totuși că, deocamdată, poziția fruntașă a studenților craio- veni este un punct de sprijin al „rețetei" lor sub raportul pregătirii. Dar să nu uităm nici modestele realizări tehnice ale acelorași jucători în meciurile cu Fiorentina si Standard Liege,lucru care ne face să punem firesc problema compa
rației cu valoarea fotbalului euro
pean avansat .atunci cînd vrem să 
stabilim nivelul real atins și ce avem de făcut în consecință. Mai reținem de antrenorului fapt speram caz izolat și ____ _ ___________________
fotbaliști ajung în Divizia A fără 
să-și fi însușit la timpul potrivit 
abecedarul tehnic. Și de aceea este nevoie acum, la seniorat, să învețe ce nu au învățat ca juniori și copii. Așa stînd lucrurile — și comportarea In general a jucătorilor noștri în acest sezon de toamnă o confirmă — credem că aprecierile antrenorului brașovean sînt ceva mai aproape de realitatea din fotbalul nostru și de aceea, poate, mai utile în perspectivă.

★
Și acum, cînd am văzut unde ne plasăm cu pregătirea tehnică in con

textul general al competiției și în raport cu nivelul fotbalului avansat pe plan 
internațional, normal este sâ ne punem și întrebarea : „Ce-i de făcut Aici 
răspunsul este unul singur, simplu și concis : repunerea tehnicii in drepturile ce 
i se cuvin. Aceasta înseamnă acordarea unei priorități de fond a acestui fac
tor în cadrul procesului de antrenament ; perfecționarea tuturor procedeelor 
numai în condiții de joc ; orientarea către o tehnică aptă să îndeplinească 
in primul rind condiția utilității majore și bineînțeles multă, foarte multă 
muncă.

Pentru că numai în acest fel este realmente posibilă emanciparea fotba
lului nostru și sincronizarea sa la cadența fotbalului modern internațional.

Mihai IONESCU

sînt și în atenția antrenorilor. Vom face în schimb o remarcă în legătură cu penuria de jucători cu o 
mare eficacitate în lovirea mingii 
cu capul și mai ales în aruncarea de la margine. In prima categorie, grupului cindva destul de numeros avînd ca lideri un Dumitrache, Do- mide, Adam, Neagu, Dinu, Boc sau Voinea generațiile mai tinere i-au adăugat pînă acum prea puține nume de valoare: D. Georgescu, M. Sandu, Bălan și... cam atît! In grupa aruncătorilor la mare distanță, a acelora care reușesc să convertească un inofensiv aut într-o periculoasă situație în careul advers, Cîmpeanu (Universitatea Cluj) și Czako (A.S.A.) rămîn deocamdată — aproape de vîrsta abandonului competițional — fără succesori de marcă, care să promită o reeditare, cel puțin, a posibilitățilorAcestea „punctele vului de „ , ,dent cu multă bunăvoință, pregătirii tehnice a fotbaliștilor noștri momentul de față. Să ne oprim, continuare .asupra cîtorva ...

lor.au fost doar o parte din de sprijin" ale calificați- „mediocru", acordat evi-

SCURTE EXPLICAȚIIMai întîl va trebui să facem precizarea că din „careul" factorilor principali ai jocului pregătirea teh
nică manifestă în prezent cea mai 
pronunțată răminere în urmă. Și nu este cu nimic exagerat cînd afirmăm acest lucru, atîta vreme cît pe celelalte planuri — fizic, tactic și psihologic — progresele sînt, indiferent de dimensiunile îor, destul de evidente. De unde un asemenea decalaj ? Răspunsul la c astfel de întrebare l-ar putea da numai antrenorii. Mai bine zis acei dintre antrenori care, mer» gînd pe linia celei mai ușoare rezistențe, insistă numai în ideea îmbunătățirii condiției fizice, și a însușirii unor manevre de joc ce se realizează, în mod normal, într-o perioadă mai scurtă, mai ușor, putînd duce, ce-i drept, la uneîe succese de suprafață, care nu rezolvă însă problema fotbalului în esența sa. Acei ce procedează în acest fel știu foarte bine că a lucra pentru perfecționarea tehnicii presupune o mare cheltuială de timp, energie și multă pricepere.Vorbind de valoarea scăzută a tehnicii în contextul general al comportării formațiilor noastre din primul eșalon divizionar socotim necesar a reaminti, cu această ocazie, de o mai veche insuficiență manifestată în instruire pe plan metodic. Avem în vedere faptul că, de regulă, în antrenament se exersează foarte multe procedee de mare dificultate, dar în condiții 
ușoare, cînd de fapt necesitățile jocului impun execuții simple în 
condiții grele. Adică exact invers. Așa se explică de ce adeseori, Ia pregătire, unii jucători fac numere
0 ÎNTRECERE

(Urmare din pag. 1)egalitate dictate în meciurile dintre P. Manole — Farul și N. Boșcu — Galați, V. Lehăduș — Galați și I. Dascălu — Farul, mulți susți- nînd că primii ar fi meritat victoria), trebuie tida finală constituit pugilistică, a stat sub la ultima decizie a juriului și care a făcut o bună propagandă acestei competiții, sportului cu mănuși din țara noastră.întîlnirea a început sub semnul echilibrului și al luptei acerbe încă din partida de debut. „Semi- muștele" Aurel Mihai (Farul) și 
Petre Canea (Box Club Galați) și-au disputat cu ardoare șansele și au realizat un meci cu faze electrizante pe tot parcursul _ celor nouă minute de luptă, la sfîrșitul cărora arbitrii au fost inevoiți să consemneze egalitate pe buletinele

să afirmăm că par- „Cupei F.R. Box" a frumoasă întrecere care rezultatul final semnul întrebării pînă
a o în

MASCULIN

Intr-o evidentă revenire în formă, gălățeanul Mircea Tone (dreapta) l-a 
învins prin abandon pe luseim Mustafa (Farul)

loan CHIRILAîn în
de adevărată „jonglerie", dar undeva izolați, detașați de cadrul tactic, iar în joc aceeași fotbaliști — puși în situația de angajament cu adversarul sau de stare emoțională specifică întrecerii — nu mai sînt capabili să facă o preluare, să dea o pasă la cîțiva metri, să facă o fentă. în acest caz, diferența dintre 
tehnica pură și tehnica de joc in
dică o opțiune în favoarea simțu
lui practic și al realității, pentru că numaj așa este posibil un progres fotbalistic în adevăratul înțeles al cuvîntului.Mai există însă, în felul de manifestare al multora dintre jucătorii noștri fruntași și o anumită 
predilecție exagerată pentru esteti
ca mișcării. Să luăm bunăoară exemplul lui M. Răducanu, poate cel mai reprezentativ în această privință. Atacantul de la Steaua reușește execuții bune, uneori foarte spectaculoase în condițiile luptei directe cu principiile în această potrivă. Și canu, deși calitate competițional,

adversarul. In aparență tehnicii de joc nu sînt, situație, ignorate. Dim- totuși tehnica lui Rădu- încadrată în baremul de este lipsită
* ★

5 minute cu antrenorul Vasile Copil

DELTA TULCEA NU A DEPUS ARMELE
A

ÎN LUPTA PENTRU PROMOVARE ÎN DIVIZIA ALL

asemenea din spusele N. Proca ceea ce de să mai fie ici-colo un 
anume că foarte mulți

Zilele trecute, în Capitală, pe șos. Giulești, l-am întîlnit pe antrenorul Vasile Copil, aflat acasă pentru puțin timp.•— Cum explicați pierderea de către Delta Tulcea a contactului cu plutonul fruntaș, deși startul foarte bun de la începutul campionatului făcea din această echipă O pretendentă la șefie ?
— Punctul pierdut pe teren pro-

FRUMOASĂ. DE MARE LUPTĂ

prlu (0—0) în etapa a IV-a, în fața 
noii
ne-a frînt elanul. Formația s-a re
dresat mai greu, ca apoi să vină o 
altă sincopă (0—1, la Tulcea, cu 
Gloria 
care a 
chipei, 
cătorii 
cescu, 
rendea), in care îmi pusesem 
speranțe, s-au redresat mai— Chiar dacă a evoluat lanț, formația tulceană v-a și satisfacții...

— Da. Am și așa ceva. Califica
rea in sferturile de finală ale 
„Cupei României" unde, alături de 
Chimia Rm. Vilcea, am rămas sin
gurele reprezentante ale diviziona
relor B, reprezintă un succes deo
sebit pentru noi, chiar dacă pină 
în sferturi n-am eliminat nici o 
formație de Divizia A.— Care echipă, din seria în care jucați, are cele mai mari șanse de a promova în prima divizie?

— Lupta se va da, cred, între 
echipele Gloria Buzău și C.S.M. 
Suceava, pe care le consider cele 
mai puternice, dar să știți că nici 
Delta Tulcea nu a depus armele 1 
Poate mă considerați subiectiv, dar 
șanse mai păstrăm și noi, deși la

promovate, C.S.M. Suceava,

Buzău, în etapa a Xl-a), 
zdruncinat total moralul e- 
Culmea este că tocmai ju- 
cu experiență (Tufan, Stoi- 
N. Constantinescu sau Co- 

atitea 
greu, 
osci- 

oferit terminarea turului am ocupat po
ziția a Vil-a în clasament.— Noutăți pentru anul 1974 ?

— Intrucît atacul, în care doar 
Tufan și Răuț au dat satisfacție, 
rămîne punctul nevralgic al echi
pei, am în vedere promovarea în 
lot a jucătorilor Șerban (C.F.R. 
Cluj), proaspăt inginer stagiar pe 
meleagurile tulcene. Bădescu (Du
nărea Tulcea) și Milicenco (Grani
tul Babadag) care, sper, vor schim
ba în bine fața atacului. In rest, 
ce-aș putea să sper 
care în semifinalele 
mâniei" și, chiar, o 
teatru în... frunteaAcestea sînt speranțele cu care antrenorul Vasile Copil va porni la lucru în noul an...

Pavel PEANA

decît o califi- 
„Cupei Ro- 
lovitură de 

clasamentului.

lor de punctaj (2—2). Campionul național al „muștelor", Faredin 
Ibrahim, a adus avantaj echipei constănțene (5—3) prin victoria la puncte realizată în fața talentatului (dar lipsit de experiență competițională) junior Traian 
Boșcu. în acest meci, spre deosebire de cel din semifinală, con- stănțeanul a fost mult mai activ, dovedind că știe să și lovească, nu numai sâ se apere excelent (am dori să-1 vedem luptînd astfel cu un adversar mai valoros).

Mircea Tone (Galați), din nou într-o formă bună, l-a învins prin abandon, în repriza secundă, pe 
Mustafa luseim, aducînd echilibrul pe foaia de concurs (6—6).în partida „penelor", dintre Ni
colae Boșcu (Galați) și Petre Ma- 
nole (Constanța), s-au schimbat lovituri cît în trei meciuri, în ultima repriză amîndoi combatanții fiind în situația de a fi numărați. Ni s-a părut că Manole a lovit ceva mai mult și mai eficace, dar așa cum s-a încheiat lupta „meci nul" era decizia cea mai potrivită. Deci, 8—8. Octavian Amăzăroaie l-a învins fără drept de apel (a- bandon în repriza secundă) pe tî- nărul constănțean Cornel loniță (înlocuitorul lui Augustin Iacob, care a depășit categoria la primul meci și nu și-a ajutat echipa nici în meciul final!), și astfel gălă- țenii au luat conducerea cu 11—9. La categoria ușoară, Adrian Guțu (Galați) — practicînd un box mai eficient și dovedindu-se mai bine pregătit — I-a învins clar puncte pe Constantin Lică și mărit avantajul formației sale 14—10.într-un meci extraordinar, care tînărul gălățean Dumitru 
Bute a etalat calități excepționale (valorificate, acestea pot face din el un mare boxer), puternicul Valerin Filip a reușit, totuși, tige și să reducă ceva din capul ce se crease: 13—15. mat apoi partida ce avea dovedească hotărîtoare, cea categoria mijlocie mică, dintre Pa
vel Istrate (Galați) și Marcel Lupu. Prima repriză s-a disputat în nota de dominare categorică a gălățea- nului, care se părea că nu poate rata victoria. Decis să lovească mai mult și mai puternic, dar dis- punînd de un bagaj sărac de cunoștințe tehnice, Istrate a atacat deseori periculos cu capul și a

primit un prim avertisment justificat. Au urmat al. doilea și al treilea (ultimul, cam repede, după părerea noastră), reprezentantul Galațiului fiind descalificat, decizie care priva echipa sa și de punctul ce se acordă pentru simpla prezentare pe ring. In aceste condiții, Constanța a luat conducerea cu 16—15.
Sandu Tîrilă (Galați) — acest temut puncheur — l-a învins prin k.o. 2 pe Mișu Banu, în urma unei contre de dreapta cu care l-a trimis pe acesta la podea pentru mult mai mult de zece secunde, făcînd ca echipa din Galați să ia pentru ultima oară conducerea : 18—17. în urma unei stingi la ficat, Petre Pîrvu (Constanța) l-a făcut k.o. în primul rund pe 

Constantin Cojocaru, schimbînd din nou rezultatul : 20—19 pentru Constanța. Meciul greilor, Vasile Le- 
hăduș (Galați) — Iile Dascălu — așa după cum apreciau cei mai mulți specialiști — urma să fie cîștigat de Dascălu. Dar, n-a fost așa. întrecerea lor s-a încheiat la egalitate și a lipsit extrem de puțin ca Lehăduș să întoarcă soarta partidei în favoarea echipei sale.

„POLI" DĂ SEMNALUL PE ’74
Lotul fotbaliștilor timișoreni se reunește astăzi pentru vizita medicalăDupă o bine meritată vacanță (totuși relativă, deoarece majoritatea fotbaliștilor au avut sesiune de examene, absolvite cu succes), componenții alb-violeților timișoreni se adună azi la stadionul „1 Mai". După vizita medicală amănunțită pe care dr. Ernest Mesinger o va efectua în zilele de 3—5 ianuarie, se va da startul pregătirilor la Timișoara, unde elevii antrenorilor 

Ion Ionescu și Nicolae Godcanu vor face cite două antrenamente zilnice, al căror gătirea fizică.Intre 13 și 22 rile Politehniciistațiunea balneară Buziaș, la 40 de km de Timișoara. Atît jucătorii, cît și antrenorii sînt hotărîți să se pregătească cu multă seriozitate,

deoarece ei sînt conștienți că returul se anunță destul de greu pentru Politehnica Timișoara.Petre ARCAN, coresp. județean
A APĂRUT NR. 397

AL REVISTEI

obiectiv este pre-ianuarie, pregătl- vor continua în

LOTO-PRONOSPORT
rezultate 

etapa

DIN CUPRINSUL CĂREIA 
VA RECOMANDĂM :

• O pagină de considerații pe 
marginea turului campionatului Di
viziei A

la 
a 

laîn
să cîș- handi- A ursă se de la

Așa arată o variantă cu 13
exacte la concursul Pronosport, 
din 30 decembrie 1973.

I. Bologna — Foggia
II. Cagliari — Cesena

III. Internazlonale — Roma
IV. Lanerossi — Fiorentina
V. Lazio — Milan

VI. Napoli — Verona
VII. Sampdoria — Juventus 

VIII. Torino — Genoa
IX. Palermo — Varese
X. Perugia — Avellino

XI. Reggina — Reggtana
XU. Taranto — AscOli 

XIII. Ternana — Spal
Fond de premii lei 360 736.
Plata premiilor pentru acest

se va face astfel :
In Capitală de la 8 ianuaxie 1974 pînă 

la 2 martie 1974.
în țară de la 11 ianuarie 1974 pînă la 

2 martie 1974.

PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 26 DECEMBRIE 1973

1 variantă 25% 
a 45 987 lei; Cat. 
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; cat. 6 : 2 738,15
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Extragerea a II-a : Cat. B : 11,10 va

x 
x
1
1
1
1
2
1
1
1 
X
1
2

concurs

Extragerea I ; Cat. 1: 
a 100 000 lei; Cat. 2 : 1,35 
3 : 7,55 a 8 223 lei ; Cat. 
iei ; Cat. 5 : 82 a 757 lei 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA

riante a 4 972 lei; Cat. C: 49,60 a 1113 
lei; Cat. D; 2 136,80 a 60 lei; Cat. E : 
97,15 a 200 lei; Cat. F : 2 290,60 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 55 187 lei.
Premiul de categoria 1 a revenit par

ticipantului ION TURNAGIU, din Cra
iova, care cîștigă 100 000 lei sau 1 auto
turism „Dacia 1300“ și diferența în nu
merar, la alegere.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
extraordinara loto 

DIN 1 IANUARIE 1974 
A REVELIONULUI

Fond de premii provizoriu : 
lei.

Extragerea
4 52.

Extragerea ;
25 36 51

Extragerea .
10 56 72 36 53

Extragerea a IV-a : 7 II 29 39 50 17 6 
79 26 73 22 88

Extragerea a V-a : 20 89 70 75
Extragerea a Vl-a : 35 13 64 4
Plata premiilor va începe în Capitală 

de la 17 ianuarie pînă la 1 martie, in 
țară de la 21 ianuarie pînă la 1 martie 
1974, inclusiv.

Rtibrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT
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4 945 OOO

30 71 23

82 39 60

• Clasamentul european, pe 
1973, al reprezentativelor de fotbal 
de pe continent

• La „Interviul săptămînii” un 
dialog imaginar cu anul 1974

• Două pagini de analize ale 
echipelor Universitatea Craiova, 
F. C. Constanța, Steaua și Dinamo
• „Cărțile de vizită" ale primi

lor trei clasați în Trofeul „Balonul 
de aur" ol publicației France- 
Football

Concluzii la ancheta „Junio
rii — la ordinea zilei I"

• De vorbă cu Z. Rasici, antre
norul care a condus Australia în 
turneul final al campionatului 
mondial — corespondență specială 
din Iugoslavia

• O prezentare a turului seriei 
a doua a Diviziei B

• Rubricile obișnuite : Subli
nieri, Dialog cu cititorii, Din fot
balul internațional, Carnet extern, 
Campionate naționale din Europa

• Și : numele participanților la 
ancheta „Fotbal '73" care au in
dicat ordinea primilor cinci fot
baliști.



După C. M. din Iugoslavia

TENDINȚE DE DEZVOLTARE
In handbalul feminin id

’Aprecierea unanimă a tehnicienilor 
ți gazetarilor sportivi de specialitate este că cea de a V-a ediție a campionatului mondial feminin de handbal, recent încheiată, s-a ridicat, în mod cert, la un înalt nivel, depășind celelalte ediții din toate punctele de vedere.La startul întrecerii s-au reunit de această dată cele mai bune echipe de handbal din lume. La celelalte ediții, din ,,jocul" calificărilor, sau din alte motive, 1—2 echipe de valoare au lipsit din turneele finale.Publicul, care a umplut pînă la refuz fiecare sală. în fiecare zi, a putut urmări dispute palpitante, de un bun nivel tehnic. Nu au lipsit nici surprizele și chiar „loviturile de teatru", care măresc interesul față de o competiție : echipa Poloniei a învins pe marea favorită Iugoslavia. Danemarca a smuls un „egal" la U.R.S.S., Japonia a întrecut R.F. Germania.Am mai dori să menționăm că toate echipele s-au prezentat cu loturile complete, care au cuprins cele mai bune jucătoare din lume la ora actuală.Pregătirile efectuate de toate formațiile au fost mai temeinice și mai îndelungi ca oricînd. Atenția pe care fiecare federație națională a acordat-o acestui campionat mondial a fost dublată de perspectiva Jocurilor Olimpice de la Montreal, unde handbalul feminin își va face debutul.Desigur, au existat și echipe ceva mai slab pregătite (Olanda), sau cu valori sub nivelul maxim (Japonia. R.F.G.), au fost și jocuri mai puțin spectaculoase (in turneul pentru locurile 9—12 sau jocul Ungaria—Norvegia), s-au făcut și greșeli tehnice, au existat scăderi aparent inexplicabile și unele „bilbîieli" provocate în special de încărcătura emoțională excesivă a unui C.M.. căruia jucătoarele, prin specific, îi plătesc un tribut mai mare decit de obicei.Dar toate acestea nu ne schimbă părerea că ediția a V-a a C.M. a fost cea mai reușită din punct de vedere tehnic și spectacular.Acum, Ia puține zile după dramatica finală din sala Pionir și după a- tîtea zile de tensiune nervoasă, ne este încă greu să lămurim toate aspectele și să desprindem esențialul Vom încerca, totuși, în speranța că experiența noastră va putea eventual folosi și altora.

★în ultimii ani, handbalul feminin a înregistrat în întreaga lume, în mod cert, un salt valoric considerabil, sub toate aspectele.Reamintindu-ne cu nostalgie de e- diția din anul 1962, cîștigată de echipa țării noastre, trebuie să recunoaștem sincer că fetele joacă astăzi un alt handbal, mult apropiat — la proporțiile respective — de cel masculin.începe să se desprindă mai clat tipul constituțional optim, cu o sta-

tură mai înaltă decit media obișnuită : Intre 1,72 m șl 1,84 m ; tip solid, musculos, armonios dezvoltat. Calitățile dominante sînt forța și viteza, dublate de 6 rezistență deosebită, necesară manifestării plenare a primelor două și menținerii unui grad optim de tehnicitate.Forța generală care se degajă din orice acțiune este evidentă în stabilitatea și putința de a acționa eficace in condițiile, unei lupte directe din ce în ce mai aspre. Așa cum spunem noi uneori : o jucătoare bună „stă tare pe picioare".Jucătoarele fragile — ușoare —fără masă musculară, puțin înalte, oricît de îndemînatice și rapide ar fi, nu pot rezista angajamentului fizic. Dar nici opusul lor, jucătoarele prea masive și greoaie, chiar dacă sînt înalte, nu au șanse de reușită maximă.Forța de aruncare este dominanta tuturor jucătoarelor. Este vorba. însă, de o forță explozivă combinată cu viteză.Toate aceste calități au valoare atit timp cit. se pot manifesta la maximum în condițiile contactului direct și aspru cu adversarul și ale trecerii permanente și rapide din atac in apărare.Pregătirea fizică și atletică a jucătoarelor se apropie de perfecțiune, calitățile de mai sus, grupate evident pe un fond natural, sînt cultivate și ridicate la maximum. Din ce în ce mai multe jucătoare privesc pregătirea fizică în totalitate ca pe o problemă personală, executînd singure antrenamente atletice sau de forță. Jucătoarele de performanță vor trebui să treacă la executarea anroape ritmică a unor antrenamente individuale (chiar fără prezența antrenorului) și să înțeleagă că valoarea și forma sportivă reprezintă suma orelor de antrenament și a orelor de pregătire individuală, precum și a unei vieți sportive bine echilibrate.în ceea ce privește tendințele de evoluție a tehnicii, n-am constatat nici o. noutate senzațională : doar perfecțiune și eficacitate maximă. Poate chiar am remarcat o simplificare a tehnicii, folosindu-se cu precădere tehnica de bază și foarte rar un procedeu „special".în schimb, se dau sute și sute de pase si se aruncă la poartă cu mare precizie chiar în condiții de luptă cu adversarul.Desigur, tehnica nu mai are secrete pentru marile jucătoare, dar miza jocului oficial exclude artificiile, „cerînd eficacitate maximă" și siguranță.Toate jucătoarele de valoare au o tehnică de bază generală extrem de bine pusă la punct, fără artificii și jonglerii, însă stăpînesc, în același timp, un vast bagaj de mijloace tehnice specifice postului.
prof. CONSTANTIN POPESCU 

antrenor emerit

In zorii primei zile a noului an, aclamați de mulțimea din centrul orașului brazilian Sao Paulo, au urcat pe 
podium laureații „Corridet", in frunte cu columbianul Victor Mora, cîștigătorul tradiționalului cros Telefoto : A.P.-AGERPRES

VICTOR MORA ClȘTIGĂ „CORRIDA" 
PENTRU A DOUA OARĂ CONSECUTIV

într-un lot puternic
SAO PAULO, (Agerpres). — Tradiționala cursă internațională de cros, care se desfășoară în fiecare

de concurenfi, N. Mustafa a sosit al 21-leaan în noaptea Anului Nou pe străzile orașului brazilian Sao Paulo — „Corrida Sao Silvestre” — a
LAUREAȚII SPORTULUI SOVIETIC

ÎN SEZONUL 1973
MOSCOVA, 30 (Agerpres). — în urma tradiționalei anchete întreprinse în rîndul ziariștilor de specialitate din U.R.S.S., titlul de cel mai bun sportiv sovietic pe anul 1973 a fost atribuit Irinei Rodnina, multiplă campioană mondială, olimpică și europeană la patinaj artistic în proba de perechi. Pe locu-

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

DEBUT TN „CUPA 
MONDIALA" LA HOCHEI

La BLOOMINGTON (statul Min
nesota) se desfășoară un turneu in
ternațional de hochei pe gheață, dotat cu „Cupa Mondială". în primele meciuri ale competiției s-au înregistrat următoarele rezultate: Cehoslovacia—S.U.A. (selecționată alcătuită din jucătorii Universității din Minnesota) 7—1 (3—0, 3—1, 1—0); Cehoslovacia—Canada 5—3 (3—1, 1—2, 1—0) ; U.R.S.S.—Cehoslovacia 5—2 (1—0, 2—1, 2—1).La BUDAPESTA au continuat meciurile pentru competiția de juniori dotată cu „Cupa celor 6 na
țiuni". Iată rezultatele: Elveția— 
România 5—3 (2—0, 2—0, 1—3), Bulgaria—Austria 5—2 (2—0, 2—2,1— 0), Ungaria—Italia 10—1 (3-1,2— 0, 5—0), Elveția—Austria 11—3 (6—1, 1—1, 4—1), Bulgaria—Italia 12—3 (4—0. 6—2, 2—1).La LENINGRAD, în cadrul turneului internațional rezervat echipelor de tineret (jucători sub 21 de ani), selecționata Suediei a învins cu 11—1 (6—0, 1—1, 4—0) echipa S.U.A., Finlanda a dispus de Canada cu 4—3 (2—1, 0—2, 2—0), iar meciul dintre echipele reprezentative ale U.R.S.S. și Cehoslovaciei, unul dintre derbyurile competiției, s-a încheiat cu victoria tinerilor hocheiști sovietici, cu scorul de 7—5 (1—0, 6—2, 0—3).Da DAVOS (Elveția), în „Cupa

Wosipowo (R. D. Germană) — 22. p și Hans Schmidt (Elveția) - 222,8 p. în al doilea concurs, dis putat la Garmisch Partenkirchen învingător a fost elvețianul Walte 
Steiner, care a totalizat 240,9 ț (sărituri de 95,5 și 95 m). După dis putarea a două probe, pe primu loc în clasamentul general se afli 
Hans Georg Aschenbach, cu 484,1 p, urmat de Hang Schmidt — 450,! 
P.

Proba de sărituri cu schiurile dir cadrul concursului de combinați nordică desfășurată la Nesselwanj (R. F. Germania) a fost cîștigatf de sportivul japonez Fuji Katsuri cu 226,1 p și sărituri de 78 m ș 78,5 m. Pe locurile următoare s-au clasat schiorii vest-germani Robert Rosenfelder — 220,5 p și Ton Guggemoos — 199,1 p. Cunoscutul campion vest-german Franz Keller nu participă la acest concurs, fiind accidentat.
HANNY WENZEL

(LICHSTENSTEIN) DIN NOU 
ÎNVINGĂTOAREConfirmînd forma excelentă manifestată în acest sezon, tînăra schioară Hanny Wenzel (Lichtenstein) a terminat învingătoare în proba de slalom uriaș, din cadrul „Cupei Europei", desfășurată în a- propiere de localitatea elvețiană St. Gali. Ea a parcurs pîrtia în lungime de 950 m, cu o diferență

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE HANDBAL MASCULIN 

DIN R. D. GERMANATradiționalul turneu masculin de handbal ce se desfășoară în capitala R. D. Germane în ajunul Anului Nou a fost cîștigat de selecționata orașului Leipzig (7 puncte), urmată de selecționata orașului Berlin (5 p) și selecționata de tineret a orașului București (5 p).
TELEX

Intr-unui din primele concursuri atletice 
ale sezonului de iarnă, desfășurat în 
sala sporturilor din Vilnius, campionul 
european la săritura în înălțime, Kes
tutis Șaplta, a obținut rezultatul de 2.20 
m.■
Continuîndu-și turneul în Grecia, e- 
chlpa masculină de baschet a Angliei, a 
jucat din nou la Atena în compania for
mației țării gazde. Baschetbaliștii greci 
au terminat învingători cu scorul de 
72—67 (39—37). Jocul a fost urmărit de 
peste 1 500 de spectatori.■
Finala turneului internațional de tenis 
(juniori), dotat cu trofeul „Orange Bowl“, 
de la Miami Beach (Florida) s-a disputat 
între jucătorii americani Billy Marfin și 
Butch Walts. A învins Martin (17 ani) 
CU 6—1. 6—2, 1—6, 6—1. In semifinale, 
Martin l-a întrecut cu 6—2, 6—1 pe com
patriotul său Gene Mayer, iar Walts a 
dispus cu 3—6, 6—3, 6—4 de spaniolul 
Javier Soler.■
In turneu! internațional de baschet (ju
niori) de la Poznan, selecționata Polo
niei a obținut a doua victorie, cîștigînd 
cu scorul de 91—55 (37—30) partida sus
ținută cu formația locală Leh. Intr-un 
alt joc, echipa K.P.v. Halle (R. D. Ger
mană) a învins cu scorul de 85—72 (43— 
37) formația maghiară P.V.S.K. pecs.■
Ziaristul sportiv finlandez Matti Hannus 
a terminat cartea „Secretele atleților 
finlandezi". In cuprinsul lucrării, auto
rul arată, printre altele, că atlețli fin
landezi au sțabilit 75 de recorduri mon
diale în probele incluse pe distanțe 
între 1 500 m șl 5 000 m, cucerind 51 de 
medalii olimpice, dintre care 26 de aur. 
Atleții finlandezi — 'scrie 'Matti Hannus 
în cartea sa — s-au remarcat mai ales 
în probele de 1 500 m, unde au excelat 
Nurml, Salsola, Salonen, 5 000 m (Koleh- 
mainen, Lehtinen, Nurmi, Maeki, viren) 
și 10 000 (Nurmi, Ritola, Salminen, Maeki 
și Viren).■
La 22 ianuarie va începe la Paris tra
diționala competiție internațională de 
lurxte „Memorialul Roger Coulon“. La 
actuala ediție a competiției și-au anun
țat participarea sportivi din 10 țări. în 
programul concursului figurează între
ceri la lupte greco-romane si libere. ■
Ultimul concurs internațional de golf 
al anului s-a încheiat la Lake Park 
(Florida) cu victoria sportivului austra
lian Bruce Crampton. Pe locul secund 
s-a clasat americanul Lee Trevino, ur
mat de compatriotul său Dan Sikes. Trei 
dintre marii favoriți ai competiției : Ar
nold Palmer, Jack Niklaus și Tom Weis- 
kopf au evoluat modest, ocupînd locuri 
In a doua jumătate a clasamentului. De 
remarcat că din anul 1937, cînd vic
toria a revenit englezului Harry cooper, 
acest concurs a fost cîștigat numai de 
jucători americani.

Cu puține zile înainte de startul in primul turneu internațional de tenis 
al anului, se anunța logodna dintre două vedete ale sportului alb : Jimmy Connors și Chris Evert. Cei doi au fost prezenți în finalele de la Mel

bourne, dar numai Connors a terminat victorios...

JIMMY CONNORS ÎNVINGĂTOR 
In primul turneu de tenis

MELBOURNE, 2. — Pe terenurile clubului „Kooyong" din Melbourne s-au încheiat campionatele internaționale ale Australiei, prima competiție de anvergură a sezonului de tenis 1974. Lipsit de o serie întreagă de campioni ai rachetei, turneul părea a indica drept mare favorit pe deținătorul titlului, asul australian John Newcombe. Acesta a capotat însă surprinzător, fiind învins în sferturi de finală de tîriărul său compatriot Ross Case, cu 7—6, 6—2, 7—5.în schimb, la valoarea sa recunoscută a continuat să se comporte tînărul tenisman american Jimmy Connors. După ce în „sferturi" el îl eliminase pe cehoslovacul VI. Zednlk (3—6, 7—5, 6—3, 6—4), seria sa a continuat cu victoria a- supra australianului John Alexander (7—6, 6—4, 6—4), iar apoi — în finală — Connors învinge pe un alt australian, Phil Dent, cu 7—6, 6—4, 4—6, 6—4. Dent eliminase pe Ross Case (6—4, 6—1, 2—6, 6—2) și Colin Dibley (6—4, 6—4, 6—4).Comentînd rezultatele turneului de la Melbourne, marele învins. John Newcombe a declarat că înfrângerea sa se datorează, în mare parte, faptului că după „Turneul campionilor" de la Boston (în care,

dupâ cum se știe, a abandonat o semifinală practic cîștigată în fața lui Okker) el a fost împiedicat, de leziunea sa la genunchi, să se antreneze cu maximum de intensitate.Proba feminină s-a încheiat cu succesul jucătoarei aborigene Evonne Goolagong. în formă excelentă, Goolagong a dispus cu 7—6, 4—6, 6—0 de americanca Chris Evert, în semifinale : Evonne Goolagong— Kerry Melville 7—6, 5—7, 6—1 ; Chris Evert—Julie Heldman 6—2, 6—3.
„CUPA DAVIS"

TURCIA - LUXEMBURG 5-0La Istanbul. în cadrul preliminariilor „Cupej Davis" (zona europeană), echipa de tenis a Turciei a eliminat cu 5—0 formația Luxemburgului. Iată rezultatele partidelor: Aydin—Neumann 6—0, 6—4, 6—4 ; Gursoy—Logelin 6—4, 6—3, 7—5 ; Aydin, Gursoy—Neumann, Logelin 6—1, 6—4, 7—5 ; Ozdemir—Logelin 6—2, 8—6, 6—1 ; Koak—Neumann 6—0, 6—2, 6—3.
ILIE NASTASE MAI ARE CEVA DE SPUS!

(Urmare din pag 1)Cum sînt celelalte grupe ?
— De forțe foarte apro

piate, Grupa albastră este 
condusă de Smith și New
combe, în cea verde se 
disting Laver, Ashe și Ko- 
des.Privim încă o dată lunga listă de nume :— Văd că Țiriac joacă în grupa verde. Despărțirea continuă..

Năstase are un zîmbet jucăuș în cuta ochilor.
— Poate că nu-i place 

grupa mea... Dacă vrei 
să știi, și eu cred că 
despărțirea asta durează 
prea mult1Moment de „suspense" Rezolvat tot de Ilie Năstase :

— Te rog notează a- 
tent. Ceea ce sigur va 
dura e respectul ce-l port 
acestui mare jucător de

tenis care este Ion Ți
riac. Am jucat împreună 
șase ani și mai bine, am 
împărțit victorii și biru- 
inți de neuitat, am băut 
citeodată din cupa înfrîn- 
gerii amîndoi. Pe placa 
de marmoră de la intra
rea în stadionul Roland 
Garros stau scrise numele 
noastre alături — cam
pioni de dublu, în 1970. 
Am cîștigat împreună Ro
ma, Philadelphia, dublul 
de la Charlotte în finala

„Cupei Davis". Cred că, 
la un moment dat, am 
fost cel mai bun cuplu 
din lume. Cum aș putea 
să uit ? Cum ar putea să 
uite el ?— Deci...— Deci, să avem în
credere. Nu-i mai bine 
așa ?Prin geamurile înalte, cerul pare mai limpede acum. Avionul poate decola în liniște, spre depărtări.

rile următoare au fost clasați Ludmila Turișceva — campioană mondială și europeană la gimnastică sportivă, Faina Melnik — deținătoarea recordului mondial în proba de aruncarea discului, Calina 
Șugurova — campioană mondială la gimnastică artistică, Nadejda Cijova — recordmană mondială in proba de aruncarea greutății, Va
leri Harlamov — cunoscut internațional de hochei pe gheață, Pavel 
Pervușin — campion mondial și european la haltere, Levan Tediaș- 
vili — campion mondial la lupte libere și lupte „sambo", Pavel Led
nev — campion mondial la pentatlon modern și Anatoli Karpov — mare maestru internațional la șah.

reunit la această ediție 180 de atleți din 12 țări ale lumii. Cursa s-a desfășurat pe ploaie, oferind participanților dificultăți deosebite.A cîștigat, pentru a doua oară consecutiv, atletul columbian Vic
tor Mora. El a parcurs 8,900 km în 23:25.02, dominînd clar aceas'ă probă, care a reunit la start cîteva vedete ale fondului european în frunte cu dublul campion olimpic, finlandezul Lasse Viren. Mora a fost tot timpul la conducerea plutonului, la mijlocul cursei avînd un a- vantaj de 50 m, ca apoi să și-l mărească la 100 m.în clasament, pe locul doi s-a situat mexicanul Rafael Tadeu Palomares — 23:48,02, urmat de portughezul Carlos I.opez — 23:50,04. Perez (Costa Rica) s-a clasat pe locul 4 în 23:50,08, iar finlandezul Viren a ocupat locul următor cu rezultatul de 23:51,06. Un alt favorit, belgianul Gaston Roelants a sosit pe locul 9.Atletul român Nicolae Mustață a ocupat locul 21, înaintea cunoscu- ților alergători Brown (S.U.A.), Mayer (R. F. Germania), Thys (Belgia), Batista (Brazilia) și alții

Excelentul săritor pe schiuri Hans-Georg Aschenbach (R. D. Germană) 
planează victorios deasupra trambulinei de la Garmisch Partenkirchen

UN LIDER SURPRINZĂTOR
ÎN TURNEUL DE LA HASTINGSTurneul internațional de șah de Ia Hastings (Anglia) a continuat în ultimele zile, fără întrerupere, conform tradiției. în runda a 3-a, desfășurată în noaptea Anului Nou, partida dintre marii maeștri Ghe- nadi Kuzmin și Paul Benko a revenit șahistului sovietic la mutarea a 46-a. Fostul campion mondial Mihail Tal a cîștigat în 30 de mutări la Pytel. Szabo l-a învins pe Rellstab, iar Suttles pe Garcia. A fost consemnată remiza în partidele Adorjan—Keene și Hartston—MilesCîteva rezultate mai importante din runda a 4-a: Szabo—Suttles 1—0 ; Kuzmin—Adorjan >/t—*/s; Pytel—Rellstab */,—; Garcia— Hartston 0—1 ; Gligorici—Stean 1—0 ; Keens—Tal >/r—1/a- In runda a 5-a : Timman—Gligorici 1—0 ; Tal—Kuzmin */,—>/, ; Adorjan— Benko i/2—t/a.; Hartston (Anglia)— Szabo (Ungaria) */2—Va-După desfășurarea a 5 runde pe primul loc se află olandezul Tim

man cu 4 puncte, urmat de Kuz-

min (U.R.S.S.) și Szabo (Ungaria) cu cîte 3>/p, Gligorici (Iugoslavia) și Tal (U.R.S.S.) cu cîte 3 p.

Spengler". Slovan Bratislava a învins pe Traktor Celiabinsk cu 4—2 (1—0, 0—0, 3—2), iar S.K. Fiissen (R. F. Germania) a dispus cu 2—1 (0—0, 2—0, 0—1) de H. C. Davos.Echipa cehoslovacă VJKG Vit- kovice, aflată în turneu în Polonia, a jucat cu formația KTH Krynica, pe care a învins-o cu scorul de 12—2 (2—1, 6—1, 4—0). Din formația oaspete s-au evidențiat Dudek și Belik, care au înscris cîte trei goluri fiecare.
A ÎNCEPUT „trofeul celor 

4 TRAMBULINE"

în R. F. Germania și Austria se desfășoară în momentul de față marea competiție de sărituri cu schiurile dotată cu „Trofeul celor 4 trambuline". In prima manșă, disputată pe trambulina de la Oberstdorf (Bavaria), victoria a revenit lui Hans Georg Aschenbach (R. D. Germană), cu 245,1 p (săriturile sale au măsurat 110 și respectiv 99 m), urmat de Heinz
AGENDA SĂPTĂMÎNII

3 SCHI Ai treilea concurs pentru „Trofeul celor 
4 trambuline", la Innstrruck.

3—4 Concurs internațional de fond, la Bohinj 
(Iugoslavia).

3-5 BOB Concurs internațional, dotat eu „Cupa 
națiunilor", la KBnlgssee (R.F. Germa
nia).

TENIS Turneu internațional, la Sydney.
8 SCHI Al patrulea concurs conțin d pentru „Tro

feul celor 4 trambuline", la Bischofsho- 
fen (Austria).

FOTBAL Tragerea la sorți a grupelor turneului 
final al celei de-a X-a ediții a C.M., la 
Frankfurt pe Main.

5-8 HANDBAL nouă meciuri amicale între selecționatele 
masculine ale U.R.S.S. șl R.F. Germania.

SCHI Probe de coborîre și slalom (bărbați) și 
de coborire și slalom uriaș (femei) pen
tru „Cupa mondială", la Garmisch Par
tenkirchen șl Pfronten (R.F.G.); slalom 
și slalom uriaș femei pentru „Cupa Eu
ropei", la Les Contamlnes (Franța). 
Concurs internațional de fond. Ia Oslo.8 SCHI

CAMPIONATE DE FOTBAL
ITALIA. — în etapa a 11-a au foșt înregistrate următoarele rezultate : Bologna—Foggia 0—0 ; A. S. Roma—Intemazionale 0—2 ; Lane- rossi—Fiorentina 2—1 ; Lazio—Milan 1—0 ; Neapole—Verona 2—0 ; Juventus—Sampdoria 2—1; A. S. Torina—Genova 1—0 ; Cagliari—Cesena 0—0.în clasament conduce Lazio cu 17 p, urmată de Juventus și Na

poli cu cite 15 p. Intemazionale se află pe locul 4 cu 14 p.
ANGLIA. — Rezultatele înregistrate în etapa a 23-a: Birmingham— Leeds 1—1 ; Burnley—Wolverhampton 1—1 ; Chelsea—Liverpool 0—1;

Everton—Derby 2—1 ; Leicester— Arsenal 2—0 : Manchester United— Ipswich 2—0 ; Newcastle—Sheffield United 1—0 ; Norwich—Manchester City 1—1 ; Southampton—Coventry 1—1 ; Stoke City — Gueen’s Park Rangers 4—1 ; Tottenham Hotspur —West Ham 2—0.In clasament, după disputarea a 23 de etape, continuă să conducă neînvinsă formația Leeds United cu 39 de p (16 victorii și 7 meciuri nule), urmată de Liverpool — 31 p 
și Burnley — 29 p.

PORTUGALIA. — După 15 etape pe primul loc se află Sporting cu 25 de puncte, urmată de Vitoria Se-
ȘTIRI, REZULTATE

• Federația braziliană de fotbal l-a 
numit pe Carlos Alberto Cavalhelro, fost 
internațional, în postul de șef al comisiei 
tehnice care se ocupă de pregătirea se
lecționatei Braziliei pentru noua ediție a 
campionatului mondial. Antrenorul șei 
al echipei este Zagalo, Iar membrii co
misiei tehnice sînt Hirol, Parreira, Car- 
lesso și Claudio Coutinho, care va răs
punde de pregătirea fizică a selecționa- 
bililor.

• La Lecce se desfășoară un turneu 
internațional pentru echipele de juniori. 
Rezultatele înregistrate: Lanerrosî Vi
cenza — Bari 3—0: Kufstein (Austria) — 
Monteroni 1—1: Foggia — Odra Opole 
(Polonia) 1—1: Grass Lecce — Dechy 
(Franța) 2—0. în finală se vor întîlni 
echipele Lanerrosî Vicenza și Foggia,

• Comitetul de organizare a campio
natului mondial de fotbal din anul 1978, 
care se Va desfășura în Argentina, a de
semnat orașul Buenos Aires ca sediu 
principal al competiției. Pe marele sta
dion al orașului se va disputa și finala 
„Cupei Mondiale". Jocurile din grupe 
sînt programate în orașele Rosario și 
Corrientas, care dispun de stadioane cu 
o capacitate între 45 060 și 65 000 de

locurl. Corrientes se află la o distanță 
de circa 1006 km de Buer.os Aires. Co
mitetul de organizare a campionatului 
studiază în prezent posibilitatea organi
zării unor meciuri din grupe și în ora
șele Salta, Mar del Plata. Mendoza. Cor
doba și Tucuman. O hotărîre definitivă 
In acest sens va fi luată după 20 ia
nuarie.

ÎN EUROPA
tubal — 24 p, F.C. Porto — 22 p și Benfica — 21 p. Cîteva rezultate tehnice : Benfica—Setubal 2—3 ; Porto—Leixoes 2—1 ; Sporting— Barreinensg 6—1 ; C.U.F.—Oriental 4—2.

GRECIA. — în etapa a 13-a a campionatului. Olimpiakos Salonic a dispus cu 2—1 de A.R.I.S. Pana- thinaikos a cîștigat cu 3—0 jocul cu Apoel, iar P.A.O:K. a învins cu 1—0 pe Appolon.în clasament conduce Olimpiakos cu 22 p, urmată de Panathinaikos — 21 p și Aris — 20 p.
OLANDA. — în meci restanță, la Amsterdam a avut loc meciul dintre echipele Haarlem și F. C. Amsterdam. Oaspeții au obținut victoria la limită 1—0 (1—0).
ALBANIA (etapa a 12-a): Dinamo — 17 Nendori 2—0, Naftetari —Fliamultari 0—0, Besa—Beshidia 1—1, Labinoti—Lufetari 1—0, Vlaz- nia—Lokomotiva 2—1, Sekhender- beu—Tranhtori 0—0, Skendia—Partizani 0—3.în clasament conduce Vlaznia cu 21 p. urmată de Partizani 20 p și Dinamo cu 16 p.

Telefoto : A.P.-AGERPRES de nivel de 305 m, în 1 : 17,38, fiind urmată de elvețianca Lise-Marie 
Morerod — 1 : 18,78 și de americana Sandy Poulsen — 1 :19,40.Proba masculină de slalom special din cadrul concursului de la Pfronten (R. F. Germania) a fost cîștigată de sportivul vest-german 
Christian Neureuther, cu timpul de 100,62 sec. Cursa similară feminină S-a încheiat cu victoria schioare! vest-germane Christa Zechmeister, cronometrată în 107,04 sec. La Schliersee, în cadrul competiției internaționale pentru cupa oferită de federația vest-germană de specialitate, proba masculină de slalom uriaș a fost cîștigată de Wolfgang 
Junginger (R.F.G.), care a realizat în cele două manșe timpul total de 86,80 sec. (traseul a măsurat 600 m).Proba feminină de 8 km, din cadrul concursului de schi fond desfășurat la Krasnogorsk, a fost cîștigată de campioana olimpică 
Galina Kulakova. învingătoarea a realizat timpul de 29:48,2, fiind urmată de Zinaida Amosova — 30:05,2 șl Nina Seliudina — 30:16,0.
TABARLY A ABANDONAT!

SYDNEY, 2 (Agerpres). — „Cursa în jurul lumii” a ambarcațiunilor cu pînze parcurge acum cea de-a treia etapă : Sydney — Rio de Janeiro (15 000 km). A fost înregistrat abandonul yachtului francez „Pen Duick VI", condus de Eric Ta- barly. Principalul catarg al ambarcațiunii s-a rupt în noaptea de 31 decembrie, Tabarly fiind nevoit să renunțe la cursă.în clasamentul neofjcî.i'3 la timpul compensat, pe prirrrfl loc a trecut yachtul mexican „Sayula", urmat de „Adventure" (Anglia), „Klipper" și „Grand Louis" (Franța).

Anastasi, unul dintre „tunarii" Ju- 
ventusului

CLASAMENTUL CELOR MAI BUNE ECHIPE NAȚIONALE
alcătuit de revista „France-Football"

PARIS, 2 (Agerpres). — Revista săptămînală „FRÂNCE-FOOT- BALL" a alcătuit clasamentul celor mai bune echipe europene pe anul 1973. Primul loc a fost atribuit echipei Italiei care în 8 meciuri internaționale n-a primit nici
un gol (15—0 golaveraj). Reprezentativa României a fost clasată pe locurile 15—16 la egalitate cu selecționata Cehoslovaciei.Iată cum se prezintă acest cla
sament : 1. Italia ; 2. Suedia ; 3 
Iugoslavia ; 4—5. R. D. Germană. 
Polonia ; 6—7 ; Belgia, Olanda :

8—9. Anglia, R. F. Germania ; 10. 
Bulgaria ; 11—12. Spania, Turcia ; 
13—14. Irlanda, Portugalia ; 15—16. 
România, Cehoslovacia ; 17—18. 
Scoția, U.R.S.S. ; 19—20—21. Irlan
da de Nord, Franța, Elveția ; 22— 
23. Austria, Ungaria etc.
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