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PRIND VIATĂ ÎNDEMNURILE MOBILIZATOARE 
ALE CONGRESULUI PARTIDULUI

Angajată plenar intr-o amplă bătălie cu timpul, avind in 
urmă trei decenii de luptă și muncă creatoare, ce au rodit civi
lizația socialistă de azi, și în față imaginea minunată a României 
viitoare, așa cum se desprinde clar din prevederile documentelor 
elaborate de cel de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, națiunea noastră își pune prin fapte semnătura unanimă, 
așa cum se arată in Rezoluția Congresului, pe Program, pe 
Directive.

„Avem — arăta secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEALȘESCU, in cuvîntul rosut la închiderea lucrărilor 
Congresului — o linie generală politică, marxist-leaiaistâ, veri
ficată in focul unei lupte și munci îndelungate. Acum este nece
sar să trecem cu holărire la munci, in toate domeniile de acti
vitate, pentru realizarea in cele mai bune condițiuni a tuturor 
hotăririlor, care vor asigura ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație socialistă".

Tineri și vîrstnici, sportivi și educatori ai acestora, antrenori 
și tehnicieni, activiști pe acest tărîm social, au convingerea 
profundă, nutrită din istoricele documente programatice ale Con
gresului XI, că printr-o muncă exemplară, de zi cu zi, vizînd 
totodată perspectiva marilor afirmări ale sportului românesc în 
arena internațională, vor urca noi trepte valorice. Tineretul aces
tei țări, sportivii României socialiste, cutezind spre înaltele per
formanțe umane, propunîndu-și cu luciditate și realism planuri 
de viitor, sînt în consonanță deplină cu întregul popor ce-și pune 
întreaga energie și putere de creație în slujba istoricului program 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara 
noastră.

LA CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI, STEAUA

AVÎNT ÎN MUNCĂ, NUTRIT 
DIN ISTORICELE DOCUMENTE

însuflețiți de înaltele idei ale 
Documentelor celui de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R., plini de bucu
rie pentru realegerea în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU,! comuniștii, toți 
oamenii muncii, au pornit cu spo
rită încredere, cu neabătută vo
ință la îndeplinirea mărețelor sar
cini trasate de înaltul forum. 
Printre ei, se află și sportivii 
fruntași ai patriei noastre. O vi
zită la clubul Steaua, unul din
tre cele măi puternice centre ale 
sportului românesc de performan
ță, ne-a convins despre preocu
pările tuturor celor ce activează 
aici de a transpune în fapte în
demnurile mobilizatoare venite 
de la înalta tribună a Congresu
lui.

După ce au urmărit cu toată 
atenția și emoția lucrările mare
lui sfat al comuniștilor români, 
conducerea, tehnicienii și sporti
vii clubului militar au trecut cu 
hotărîre la muncă, pregătind cu 
o sporită grijă și competență 
anul competițional 1975, an preo- 
limpic, care pune tuturor celor ce 
activează pe tărîmul educației fi
zice și sportului sarcini deosebite. 
Eă clubul bucureștean, prima eta
pă a acestei campanii susținute, 
de organizare perfectă a anului 
preolimpic. a constat în alcătuirea

AZI, BASCHET FEMININ ÎN SALA FLOREASCA

POLITEHNICA - HAPOEL TEL AVIV, 
ÎN „8“ - IMILE C.C.E.
în deschidere.

Campioana feminină de baschet 
a țării noastre, Politehnica Bucu
rești, își încheie participarea în 
„8“-imile C.C.E. jucînd astă sea
ră, în sala Floreasca (la ora 18,15), 
în compania echipei Hapoel Tel 
Aviv. Cîștigătoare în partida de 
la Tel Aviv (85—46), studentele 
sînt net favorite și în meciul de 
astăzi și- urmează ca din luna ia
nuarie să participe la întrecerile 
grupelor sferturilor de finală ale 
C.C.E.

★
Divizia feminină A programea

ză astăzi etapa a 9-a, care cu
prinde întîlnirile I.E.F.S. — Ra
pid (sala Floreasca, ora 17), C.S.U. 
Galați — Constructorul București, 
Universitatea Iași — Voința Bucu
rești și Universitatea Timișoara — 
Universitatea Cluj-Napoca. Parti- 

amănunțită si exactă, pe secții 
si grupuri de sporturi, a întregu
lui program de pregătire pentru 
anul viitor. „Tehnicienii și spor
tivii noștri, ne declara col. Mo- 
canu Romeo — secretarul clubului 
Steaua, sînt deciși să obțină in 
anul viitor, atît de important 
pentru bătălia olimpică, o creștere 
substanțială, pe toate planurile, a 
pregătirii și să se afirme în toa
te disciplinele în care țara noas
tră va fi reprezentată la J.O. 
Așa cum se desfășoară, întregul 
plan de măsuri garantează că 
sportivii clubului Steaua vor în
registra, în viitorul an competi- 
țional, o ascensiune pe scara re
zultatelor, a performanțelor, care 
să-i situeze printre fruntașii lo
turilor olimpice. O spunem cu 
toată hotărîrea : vrem să realizăm 
un mare pas înainte, și nu vom 
avea odihnă pînă nu vom ridica 
nivelul contribuției noastre pe 
planul reprezentării olimpice si 
pe celelalte planuri ale activității 
de performanță la nivelul pre
tins de poziția clubului în an
samblu) activității de educație fi
zică și sport din țara noastră".

Etapa elaborării planurilor 
pentru întreg anul 1975 odată de
pășită, s-a și trecut la aplicarea 
complexului și temeinicului pro
ces de pregătire. Atît secțiile de 
sporturi olimpice, cît și celelalte

/. E. F. S. — Rapid
dele Olimpia București — Crișul 
Oradea și Politehnica — Inst. Pe
dagogic Tg. Mureș vor avea loc 
duminică 8 decembrie și dumini
că 29 decembrie. Toate ce'e patru 
jocuri de azi se dispută Intre e- 
chipe apropiate ca valoare, iar 
rezultatele lor vor influența in 
mare măsură clasamentul compe
tiției. care se prezintă astfel :

1. I.E.F.S. 8 7 1 560—470 15
2. Politehnica 8 6 2 611-438 14
3. Olimpia 8 6 2 547—483 14
4. Rapid 8 6 2 55C-4Q6 14
5. Cri&ul 8 6 2 500-4'1 14
6. ,,U“ Timișoara 8 4 4 512-473 T2
7. „U" Cluj-Napoca 8 4 4 519-52f 12
8. Voința București 8 3 5 480-532 H
9. I.P. Tg. Mureș 8 2 6 468-551 “O

10. Constructorul 8 2 6 455-557 M
11. C.S.U. Galați 8 I 1 501-539 »
12. „U" iași 8 1 7 364-546 S

secții ale clubului militar, aflate 
sau nu în competiție, marchează 
un salt de calitate al munca lor. 
In plus, acțiuni speciale cum sînt: 
schimburi de experiență cu clu
buri prietene de peste bctare (la 
haltere — eu sportivii bulgari ; la 
atletism cu eei din Ungaria ete.J, 
organizarea săpțămînală a unor 
reuniuni metodice cu toți tehni
cienii clubului, noi amenajări în 
sălile de antrenament, aduc un 
impuls în viața secțiilor, contri
buie la informarea promptă a an
trenorilor și îmbunătățesc condi
țiile de pregătire.

Tehnicienii și sportivii clubu
lui Steaua se mîndresc eu antre
nori și sportivi de faimă, precum: 
Ghcorghe Șuteu, Alexandru A- 
posteanu, Nicolae Navasart, llie 
Năstase, Andrei Vilcea, Constan
tin Stelian, Mihai Nedef, Alee 
Năstac, Alexandru Gruiescu, Stan 
Dinică. Dumitru Constantin, Ion 
Pop, Suzana Ardelcanu, Ileana 
Gyulai, Ecaterina Stahl, Ana Pas- 
ro, Alexandru Istrate, Paul Sza
bo, Cristian Gațu, Ștefan Birta- 
lan, Gavrilă Kicsid, Ion Terente. 
Pavel Erast, Alexandru Constan
tin, Ion Corneliu, Carol Corbu, 
Anghel Gigei, V. Tudor, Eugen 
Lakatos ș.a. și doresc ca tot mai 
mulți dintre ei să le urmeze e- 
xemplul, obținînd în viitoarele 
luni frumoase performanțe, care 
vor fi rodul luminoaselor che
mări lansate de la înalta tribună 
a Congresului al Xl-lea al P.C.R. 
îmbînînd activitatea lor pro
fesională cu cea sportivă, imbu- 
nătățindu-și neîncetat pregătirea 
politico-ideologică, acțiune afla
tă în centrul preocupărilor clu
bului militar, purtătorii culorilor 
roș-albastre doresc din toată ini
ma să închine cît mai multe suc
cese iubitului nostru partid, pa
triei dragi!

Eftimie 1ONESCU 
Mircea TU DORAN

PARTIDELE DIN „SFERTURILE" 
CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

Timpul este, se pare, în aju
torul fotbalului. Și, implicit, și 
in sprijinul iubitorului de fotbal 
căruia, iată, în prelungirea aces
tui sezon competițional, i se ofe
ră un atractiv program in .Cupa 
României*.

Este vorba, de etapa sfertu
rilor de finală, programată 
miercuri, 11 decembrie, de la ora 
13.30 în patru orașe ale țării.

în prezența membrilor comisiei 
de competiții, precum și a dele- 
gaților echipelor rămase în în
trecere, marți dimineața la sediul 
F. R. Fotbal a avut loc tragerea 
la sorți. S-a apelat la o -mină 
neutră", aceea a antrenosplui e-

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH ASPIRANȚII LA TITLU
AU ÎNTRERUPT PARTIDELE DECISIVE

Ultimele două zile de concurs 
nu au avut darul să ni-1 facă 
cunoscut pe noul campion de 
șah al țării. Desprinzindu-se de 
restul concurenților încă de la 
jumătatea turneului. Urzică și 
Mjjitelu au mers aproape ne
contenit umăr la umăr, supra- 
veghindu-se cu strășnicie/ adop- 
tînd o tactică prudentă, fără 
riscuri. în formă sportivă de zile 
mari, ambii concurenți au trecut 
cu bine de adversarii cei mai 
periculoși, fără să sufere vreo 
înfrîngere. în penultima rundă. 
Urzică a reușit să cîștige o par
tidă cu negrul, la Ilijin, la ca
pătul unui atac dus cu măies
trie, în timp ce Mititelu împăr

Fază din cea mai recentă intilnire dintre echipele Dinamo și „U“ Cltij- 
Napoca (Vdișteanu trimite mingea peste blocajul studenților). Cele două 
echipe se vor găsi din nou față in față, in cadrul turneului de la Timișoara

De astăzi interesante meciuri

de velei în sălile din Timișoara și lași

ÎNCEPE 0 NOUĂ EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR DIVIZIEI A

Astăzi se dă startul într-o nouă 
ediție a campionatelor de volei 
ale primului nostru eșalon, cea 
de a 26-a la masculin și cea de-a 
25-a la feminin.

După cum se știe, pentru a- 
ceastă ediție a fost adoptată o 
nouă formulă de desfășurare, ca 
urmare a faptului că precedenta 
s-a dovedit nestimulativă pentru 
pregătirea echipelor și neintere
santă pentru publicul amator de 
volei. Sistemul competițional ac
tual prevede disputarea unui tur 
de campionat sub formă de tur
nee, pentru desemnarea echipelor

----------- PROGRAMUL
MASCULIN

Sola Olimpiu din Timijoora

De la ora 8.30

Petrolul — Unlv. Crotovc 
„U* Cluj-Nopoco — Explorări 
C.S.M. Suceava — Rapid

De la ora 15.30 :

C.S.U. Galați — Steaua 
Politehnica — Viitorul 
Dinamo — I.E.F.S.

chipei naționale. V alealio Stă- 
nescu. care a tras aic urnă ur-

CEAHLAUL PIATRA NEAMȚ
STEAUA
„UT CLLJ-NAPOCA 
A. S. ARMATA TG. MUREȘ

Se observă că divizionarele A 
își vor disputa intre ele dreptul 
de a juca partidele semifinale ca, 
de altfel, și divizionarele B, Ceah
lăul și Rapid, scoase primele <fin 
urnă.

Sferturile se vor disputa pe te
renuri neutre. Să reamintim si 
regulamentul Cupei i in caz de 

țea punctul eu Stanciu. lăsindu-se 
astfel întrecut de Urzică numai 
cu o jumătate de punct.

în runda a XVIIa, ultima, cei 
doi fruntași ai clasamentului au 
făcut tot ce le-a stat în putință 
pentru a obține decizia in timpul 
regulamentar de joc. Dar atît 
Buză, in partida cu Mititelu. cit 
și Georgescu, in aceea cu Urzică, 
și-au disputat șansele cu ardoare 
și deplină sportivitate, pozițiile 
rezultate la întrerupere nefiind 
concludente pentru o parte sau 
alta. Așadar, lupta pentru titlu 
se va încheia astăzi dimineață, 
sau poate vom asista la un meci 
de baraj. 

ce vor continua competiția în gru
pe valorice, cea dintîi compusă 
din primele 4 clasate Ia sfîrșitul 
acestui tur, iar a doua din res
tul formațiilor (opt), care vor fi 
angajate apoi într-o întrecere de 
regularitate. Fruntașele vor con
tinua campionatul in turnee, găz
duite pe rînd de către fiecare 
dintre eele 4 competitoare. Cele
lalte 8 vor juca tur-retur după

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2-3)

DE AZI ------------
FEMININ

Sala sporturilor din Iași

De la ora 8.30

Univ. Craiova - Spartac 
Rapid — C.S.U. Galați 
Medicina — Dinamo

De Io oro 15.30 :

Farul — Univ. Timișoara 
Constructorul — Penicilina 
C.S.M. Sibiu -„I.E.F.S.

mă’.oarele perechi de echipe, în 
ordinea aceasta >

— RAPID BUCUREȘTI, Ia Buzău
— ST. ROȘU BRAȘOV, la Pitești
— UNIV. CRAIOVA, la Timișoara
— F.C.M. REȘIȚA, la București 

egalitate, jocurile se vor prelungi 
cu două reprize a 15 minute. 
Dacă egalitatea va persista, se 
va apela la penalty-uri (cite 5, 
trase alternativ) ; apoi, dacă ega
litatea se va menține, se vor exe
cuta lovituri de la 11 m, cite una, 
pină la departajare.

Alte rezultate : Ungureanu— 
Ghindă 0—1, Kertesz—Georgescu 
1—0, Macarie—Vaisman 0—1,
Partoș—Șubă r/r—'l2, Radovici— 
Buză l/z—'/t, Pușcașu—Pavlov
1—0 (runda a XVI-a) ; Pavlov— 
Ungureanu '/»—7z, Stanciu—Puș
cașu '/z—'It, Voiculescu—Rado
vici >/2—‘/z, Șubă—Griinberg
i/z—7i, Vaisman—Partoș ’/2—V2. 
Ilijin—Macarie 1—0, Ghindă—
Kertesz 1—0. CLASAMENT :
Urzică Îl1,z (1), Mititelu 11 (1), 
Partoș, Vaisman 10, Ilijin. Stan
ciu a'/j, Pavlov, Ungureanu 9, 
Radovici. Șubă 8V2, Ghindă 8, 
Pușcașu, Voiculescu 7*/j. Griin- 
berg 7, Georgescu (1), Buză d), 
Kertesz 6‘/2, Macarie 5 puncte. ,



ÎN NOII SUCCES AEDOMODELISÎIC
în tabelul recordurilor republi

cane stabilite în acest an de con
structorii de modele se înscrie o 
nouă performanță — a 42-a — de 
curînd omologată de către fede
rația de specialitate. Ea a fost 
realizată de tînărul sportiv Con
stantin Apăvăloaie (A. S. Aripile 
Brașov), în spațiul aerian al cu
noscutului centru de planorism de 
la Sînpetru. Este vorba despre 
iun zbor de durată, realizat cu 
«n aeromodel planor radio-co- 
mandat : 2 ore 56:47 (v.r. 2 
25:15). Performanța este cu 
mai valoroasă cu cît ea a 
realizată într-un anotimp cu 
diții atmosferice destul de 
cile.

Constantin Apăvăloaie este
■profesie tehnician, iar în timpul 
liber constructor de aeromodele. 
El a realizat un mare număr de 
tipuri de aparate, de la machete
le unor avioane și planoare ro

mânești la modele originale, . de 
un înalt nivel tehnic. în acest an, 
C. Apăvăloaie a cucerit titlul de 
campion republican la „lupte 
aeriene”, este un maestru în do
meniul modelelor de acrobație, a 
celor pilotate prin radio, succese 
care l-au făcut să se numere 
printre cei mal buni zece aero- 
modeliști din 1974.

Viorel TONCEANU

LA BALCANIADA DE LĂ SOFIA

SCRIMERII ROMANI
ȘI-AU RECONFIRMAT PRESTIGIUL!

ore

con-
difi-

de

• LA ORADEA, in codrul con
cursului 
chipelor județene, 
orașul de pe molurile 
au stabilit 11 
dețene. latâ cîteva dintre 
B. Birin, 2:44,8 la 200 m 
juniori, '
100 m spate tete cat. C, 
Neagrâu 9:37,0 la 800 r 
juniori. • CJ.E.F.S. GALAȚI 
inițiat o interesantă 
de durată la lupte, rezervată ele* 
vilor din școlile generale, „Cupa 
începătorului". Concursurile se 
tin din doua în două săptămîni 
in sala Dunărea, sub îndrumarea 
antrenorilor din oraș și la ele 
participa zeci și zeci de tineri.
• SCHIORII BAIMARENI au ie
șit pe pîrtiile acoperite din a- 
bundență cu zăpadă. Grupele de 
la probele alpine, de la C.S. 
Baia Mare și Oțelul, precum și 
fondiștii de la Liceul Baia Sprie, 
Școala generată Nistru și C.S. 
Baia Mare se antrenează pe Mo- 
goșa. • LA ASOCIAȚIILE SPOR
TIVE ROMAȘCANE I.M.R., Cera
mica și Voința sînt în plină des
fășurare întrecerile ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului". Zi
lele trecute, peste 300 de concu- 
renți au fost înregistrați la parti
dele de șah și ping-pong. • E- 
CHIPELE DIVIZIONARE A și B 
de handbal, de pe meleagurile 
brașovene participă în această 
perioadă la două competiții. Fe
tele își dispqtă întîietatea în ca
drul trofeului „Rulmentul", iar 
băieții în „Cupa 30 Decembrie".
• COMISIA JUDEȚEANĂ DE PO
PICE SATU MARE a inițiat o ine
dită întrecere, campionatul mu
nicipal al școlilor 
La confruntare iau 
echipe de popice, 
cele ale școlilor

pentru selecționarea e- 
î notă tor ii din 

Crișutui 
noi recorduri ju- 

ele : 
bras 

lldico Zaborski 1:23,0 la 
Ș> H. 

m liber 
a 

competiție

profesionale, 
parte șase 
printre care 
profesionale. 

Un io, C.F.R. și Forestieră. • CEI 
MAI MICI HANDBALIȘTI din 
Vaslui și-au desemnat echipele 
campioane municipale pe 1074. 
Ele sînt formațiile Școlii gene
rale nr. 1, la fete și Școala ge
nerală nr. 3, la băieți. La cam
pionat au luat parte 10 echipe. 
• TREI DUMINICI la rind. tu
riștii ejevi din Tg. Mureș s-au în
trecut în cadrul „Cupei Mure
șul" la orientare turistică. Din 
cele 25 de echipe, o comportare 
remarcabilă au avut cele ale Li
ceului industrial lemn. Școala 
generală nr. 12 și Giupul școlar 
construcții. • SCHIORII BUȘTE- 
NAR| se pregătesc intens pentru 
noul sezon. Cunoscuta pîrtie de 
coborîre și slalom, „Caraimanul-, 
în lungime de peste 1200 m, a 
Fost curățată, nivelată și I s-au 
lărgit unele culo.Ve, • „CUPA 
MUSCELUL- s-a ' încheiat. In 
nala tradiționalei, competiții 
box rezervată juniorilor 
Cîmpulung, Box Club “ 
dispus de Progresul 
25-19.

I. Ghișa,
I. Marinescu, G. 

Gruia, M. Moga, I.

„CUPĂ PI 11101111“ IĂ TIR

Nota dominantă a celei de-a 
Vil-a ediții a Balcaniadei de scri
mă a fost tinerețea. Preocupate 
să-și verifice loturile pentru 
C. M. din anul viitor și, în pers
pectivă, x pentru J. O. de la Mont
real, toate federațiile naționale 
ale țărilor participante au adus 

trăgători a- 
limitele ca-

OPINII ÎN FAVOAI
POLIVALENȚEI ÎN SCHIUL

CORESPONDENȚI : 
T. Siriopol, 
Groapă, C. 
Toth, I, Păuș, V. Zbarcea 
Radulescu.

ZIARE Șl REVISTE
PE ANUL 1975
PENTRU TOATE

CATEGORIILE
DE CITITORI

Pentru
blicațiilor
ianuarie, . ..................... ..
abonamentele la oficiile si 
factorii poștali, 
difuzorilor de 
întreprinderi, j 
de la sate.

Consultați catalogul pre- 
.. sel editate în Republica So

cialistă România (8538).

ca primirea 
să înceapă din 

achitați din timp

Sîmbătă și duminică s-a disputat 
la Ploiești tradiționala competiție la 
arme cu aer comprimat, „Cupa Pe
trolul-, competiție onorată prin pre
zența a aproape 180 de concurenți, 
printre care și componenți ai lotu
rilor naționale. întrecerile au fost 
reușite, la ele s-au obținut cîteva 
rezultate valoroase, ca, de exemplu, 
și un nou record republican pe e- 
chipe la pușca' juniori (C.F.R. 
Arad). Printre principalii performeri 
s-au numărat pușcașii Dan Pantazi 
(Șc. sp. 1 București) — 382 p, la 
juniori, Ionel Trăscăveanu (Steaua)
— 383 p, la seniori, Mariana Feodot 
(Dinamo) — 381 p, la senioare și 
pistolarul Petru Ilie (Olimpia Bucu
rești) — 376 p, la juniori. în cele
lalte probe au terminat învingători :

* Eva Olah (Activul Brașov) — 377 p, 
la pușcă junioare, Alina Jerca (O- 
limpia Buc.) — 358 p, la pistol juni
oare. L. Stan (Steaua) — 374 p, la 
pistol seniori și Anișoara Matei 
(Dinamo Buc.) — 374 p, la pistol 
senioare. Pe echipe au cîștigat : la 
pistol-juniori ; Olimpia București
1099 p ; seniori : Steaua 1481 
nioare : Dinamo Buc. 1095 
pușcă juniori : C.F.R. Arad
— nou record (v.r. 1102 p) ; _ 
re : Activul Brașov 1093 p ; seniori : 
Steaua I 1505 p. „Cupa Petrolul* a 
contat ca o primă selecție In vede
rea alcătuirii loturilor pentru C. E.

. de sală ediția ’75.

P : se- 
P ; Ia 
1114 p 
junioa-

la Sofia foarte mulți 
flați ca vîrstă între 
deților.

România n-a făcut 
la acest deziderat. E 
nivelul unor probe au luat parte 
și scrimeri cu un stagiu mai în- 

(Țiu, Suzana Ardeleanu, 
Duțu, Al. Istrate), însă 
reprezentanți ai țării 

(în proporție de 70 la 
fost trăgători sub 20 de 
fapt demn de remarcat,

excepție de 
drept că la

delungat 
Pongraț, 
ceilalți 
noastre 
sută) au 
ani. Și, lapi uemu ue rauarvai, 
toți tinerii noștri scrimeri au con
firmat așteptările, oferind 
de resort și antrenorilor 
nădejdi îndreptățite pentru

Evident, unii dintre ei, 
cazul campionilor mondiali 
neret din acest an, floretistul Pe
tru Kuki și sabrerul Ioan Pop, 
aproape că nu mal aveau nevoie 
de a fi testați, ei fiind deja in
tegrați și titularizați în echipele 
de seniori. Oricum, însă, Balca
niada a avut menirea să-i soli
cite mult și, intr-un fel, să le 
sporească experiența. Pentru toți 
ceilalți, Balcaniada a constituit 
un examen real, determinat atît 
de creșterea valorică a multor 
scrimeri din această zonă geogra
fică, cît și de exigența arbitraje
lor. Prezența ca arbitru principal, 
neutru, a cunoscutului specialist

forului 
de lot 
mîine. 
ca în 
de ti-

0 problemă stringentă după „Cupa Carpați la popice

SELECȚIONAREA Șl PREGĂTIREA
JUNIORILOR PENTRU C.E

Seniorii și-au confirmat valoarea internațională

continuare programul de pregăti
re indicat de forul de resort.

Dar pînă la „mondialele" din 
1976, tinerii popicari vor trebui să 
treacă, mai întîi,’ un serios exa
men internațional. Este vorba de 
campionatele europene de juniori, 
programate între 4—11 mal 1975 
la Budapesta, unde fetele și băie
ții noștri au de apărat un bine
meritat prestigiu, cucerit la edi
ția trecută, cînd echipa feminină 
a României (Vasilica Pințea și E- 
lisabeta Szilaghi) a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
laureatelor. Cu 5 luni de zile 
înainte de C.E., în ce stadiu de 
pregătire se aflau sportivii vizați 
a face deplasarea la Budapesta ? 
Echipele reprezentative de juniori

O dată cu încheierea ediției a 
8-a a „Cupei Carpați“, care s-a 
bucurat de participarea unor au
tentice vedete de peste hotare, și 
care a fost dominată autoritar de 
popicarii români (clasați pe pri
mele trei locuri în toate probele), 
se cuvine să subliniem cîteva as
pecte reieșite cu ocazia desfășură
rii acestei prestigioase competiții.

Desfășurate pe arena Voința 
din Capitală (o sală cu piste pre
tențioase), întrecerile au eviden
țiat faptul că marea majoritate 
a popicarilor noștri fruntași au 
dat deplină satisfacție în dispu
tele cu redutabilii lor adversari 
din Iugoslavia. R. D. Germană, 
Ungaria, Cehoslovacia, Franța, 
Polonia și Bulgaria. Cu gîndul la _ .
viitorul campionat mondial (1976 au susținut în ultimele săptămîni 

meciuri de verificare cu selecțio
natele similare ale Ungariei și 
R. D. Germane, concluziile ne- 
fiind — din păcate — îmbucură
toare pentru toți componenții. La 
sfîrșitul săptamînii trecute, junio
rii s-au aliniat, alături de valoro
șii lor adversari, la startul pro
belor care au figurat în progra
mul „Cupei Carpați*. Cifrele rea
lizate de tinerii selecționabili, cu 
unele excepții, au arătat unele 
deficiențe mai vechi sau mal noi 
care, neremediate în timp util, 
pot produce multe neajunsuri. 
Totuși, unele concurente, Ioana 
Buradel, F. li sa be ta Badea și Ele
na Lupoaie, au evoluat, de data 
aceasta, dezinvolt, obținind re
zultate pe măsura posibilităților 
lor reale. în schimb, cu numai o 
săptămînă în urmă. în confrunta
rea cu reprezentativa R. D. Ger
mane, de la Ploiești. aceleași 
sportive nu și-au regăsit ritmul 
normal, au acționat crispat, ma- 
nifestînd carențe în 
moral-volitivă. Apoi, 
nioare și unii juniori 
static și cînd pistele le 
o modificare a poziției
re, 
tat. 
că tinerii popicari nu au o sufi
cientă rezistență fizică de-a lun
gul manșelor și, în consecință, nu 
mai au spre final siguranță în 
mișcări. în sfîrșit, o lipsă aproa
pe generală imprecizia la „sin
guratice", ilustrată de numărul 
cam mare de- bile trase în... gol.

francez Christian Boitei, vorbește 
de la sine asupra pretențiilor în
trecerii. Este cu atît mai notabi
lă de aceea comportarea tinerilor 
noștri sportivi Buricea, Magda
lena Bartoș, Viorica Draga, Mar
cela Moldovan (floretă), Octavian 
Zidaru (spadă), Ion Pantelimones- 
cu, Mihai Frunză și Doru Mancaș 
(sabie).

Competiția de la Sofia a con
firmat ceea ce am întrezărit la 
recentele campionate naționale de 
tineret, faptul că noul val oferă, 
prin talent și muncă stăruitoare, 
o bază temeinică de optimism 
pentru viitorul apropiat, inclusiv 
J. O. 1976. Aproape toți sportivii 
menționați mai sus concurează a- 
cum cu mari șanse de titulari
zare în loturile de seniori. De 
bună seamă, că pentru a ajunge 
aici se impune ca ei să dove
dească o și mai mare ambiție de 
autodepășire, suplimentînd orele 
de pregătire, îmbogățindu-și ba
gajul cunoștințelor și, implicit, 
aflîndu-se mai aproape de antre
nori, de sfaturile, de recomandă
rile lor.

Alături de reprezentanții noș
tri au apărut în prim-plan cîți- 
va trăgători cu mari posibilități, 
în primul rînd bulgari (Begov, 
Gaidov, Gheorghieva — floretă, 
Genovski — spadă, Dudekov — 
sabie), apoi turci (Bakirdbș, Ci- 
lekar — floretă, Olker — sabie), 
iugoslavi (Drudaski — spadă) și 
greci (Vgenopoulos — spadă). Este 
limpede că federațiile din aceste 
țări sînt tot mai mult preocupate 
de un sport olimpic care le poate 
aduce multe satisfacții. Din dis
cuțiile purtate cu conducătorii de
legațiilor, cu antrenorii (și prac
tic, din ceea ce au arătat sporti
vii pe planșă) se poate concluzio
na că volumul de pregătire a 
crescut simțitor (media antrena
mentelor s-a dublat față de 
mele ediții ale Balcaniadei), 
merii au ajuns la un bun 
tehnic, acționează tot mai 
cu simț tactic, îndeosebi în 
bele de spadă și sabie.

Ceea ce ar putea face și 
vizibilă creșterea valorică a 
merilor din Balcani este perspec
tiva unor întîlniri sau a unor 
schimburi de experiență bilate
rale Intre reprezentanții scrimei 
noastre eu cei din țările din a- 
ceastă zonă geografică, în afara 
celei oficiale, a Balcaniadei, pro
gramată anual.

Schiul alpin masculin a cunos
cut în ultimii ani' ceea 
putea numi specializare 
be. Tonul ii dăduseră, cu peste 
două decenii în urmă, norvegianul 
Stein Erikssen, elvețianul Geor
ges Schneider (maeștri ai sla
lomului) și italianul Zeno Colo 
(un virtuos al coborîrii). Specia
lizarea era determinată de o în
clinație naturală spre o probă, 
de gabaritul schiorilor în cauză, 
de lipsa de condiții pentru pre
gătirea coborîrii, în esență de 
cauze subiective. De. 
țarea Cupei mondiale, 
specializare a căpătat ... 
importante în elita internaționa
lă a schiului și are cauze mai 
mult sau mai puțin obiective. 
Cupa mondială prevede cîte 7 
concursuri din fiecare disciplină i 
slalom, slalom uriaș și coborîre. 
Or, dată fiind asemănarea din
tre primele două (mai ales de 
cînd slalomul uriaș se dispută 
în două manșe), slalomiștii aveau 
o șansă dublă (14 concursuri) de 
a cuceri Cupa mondială, față de 
coborîtori (7 probe). Ca urmare, 
echipele șl antrenorii au început 
să specializeze unii schiori pen
tru coborîre și pe alții pentru 
slalom și, eventual, slalom uriaș. 
Așa s-a’ ajuns ca specialiști în 
slalom și slalom uriaș, ca 
Thoeni, Gros, Jean Noel-Augert. 
să cîștige Cupa mondială, în timp 
ce coborîtori excepționali ca 
Russi, Collombin, Varallo să fie 
lipsiți de șansă. Prin structura sa 
regulamentară, Cupa mondială 
impusese în mod artificial aceas
tă împărțire. Din lipsă de timp 
pentru pregătire, dar mai ales 
din rațiuni tactice de dobîndire 
a Cupei mondiale (stimulată de 
premii substanțiale), tipul schio
rilor 
Killy,

ce s-ar 
pe pro-

la înfiin- 
această 

proporții

compleți, cum au 
Sailer, Schranz,

fost 
Nancy

Green, Marielle < 
pe a dispărut.

Sesizați de < 
lucruri, organizat 
diale au introdu 
element de core 
punctaj și primilc 
combinata alpin 
marile concursur 
In felul acesta 
șansa schiorului 
asigură o opțiun 
cucerirea Cupei

Pentru schiorii 
blema este impo 
din două puncte 
în clasamentul ci 
șanse de a se cl 
șase la campiona 
rop.ene sau la Ji 
Brenci a și obțir 
combinatei la J 
iar Cristea. locul 
Moritz ’74 ; 2. di 
dere metodic, e> 
chiar și numai i 
te — să zicem si: 
terminată de 
deprinderi și 
rate și din < 
slalom uriaș 
exprimat, se 
specializarea | 
interveni rnurnai 1 
de valoare și pr 
ror probelor sch 
lizare prematură 
conduce la sm,» 
pierdere de vjfc 
se știe că și cei 
numai la slalom 
gătiri și la coborî 
Gros, Bachleda ș 
mele exemple.

Iată de ce, r 
schiorii alpini n 
pentru polivalență 
gătire complexă, 
valență nu excli 
sau presupune «i 
pentru una din p
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Tiberiu STAMA

CUPĂ FEDERAȚIEI 4

LA PREDEAL SIMPOZION
PE TEMA DE SCHI

organizarea și

— Viena), specialiștii federației 
noastre au înscris în concurs, 
alături de jucătoare și jucători 
consacrați, o serie de tineri care 
aspiră la un loc în loturile de 
seniori. Eugenia Holescb, Bălașa 
Mirica, Marin Grigore, Horia Ar- 
dac, ca să amintim numai cîteva 
elemente dotate pentru marea 
performanță, sînt capabili de re
zultate superioare, respectînd

Brăila 
Brăila

Gălățeanul Iosif Tismănar, infrun-' 
tind adversari redutabili, a cîștigat 
in extremis actuala ediție a „Cupei .

Carpa(i~ V

pregătirea 
alte ju- 
au jucat 
impuneau 
de lansa- 

n-au dat randamentul scon- 
De asemenea/- s-a constatat

Tr. IOANIȚESCU

■73 -

, precum și 
presă din 

instituții și

Săptâmînc aceasta, pati
noarul artificial »23 August" 
va fi deschis, pentru public, 
astăzi (intre orele 17—19), 
sîmbătă (17—20) si dumini
că (10—13 și 17—20).

La patinoar funcționează 
un' centru de închiriat, mon
tat și ascuțit patine.

La Predeal, în 
în localul Liceului experimental 
de schi, va avea loc, sîmbătă, al 
doilea simpozion național cu 
tema : „Metodica învățării și per
fecționării în schi". Vor fi pre
zentate lucrări, filme și va fi fă
cută o demonstrație de schi, în 
nocturnă, pe Clăbucet. Sînt invi
tați antrenori, profesori și 
structori ai Școlii naționale 
schi din întreaga țară.

CRISUl 0
Cfl

in- 
de

0 COMPETIȚIE DE VOLEI
CARE AR TREBUI SA DEVINĂ MAI STIMULATIVĂ
Organizată în scopul de a da 

posibilitate echipelor divizionare 
A de volei să-și completeze pro
gramul de pregătire în perioada 
necompetițională și prin jocuri 
cu miză, „Cupa Federației" s-a 
încheiat cu victoria formațiilor 
Steaua, la masculin, și Penicilina 
Iași, la feminin. De asemenea, a- 
ceastă întrecere a urmărit și a- 
firmarea unor elemente tinere, 
care în lipsa titularilor (selecțio
nați în loturile naționale) au pu
tut să cîștige un plus 
și încredere în forțele 
cadrul unor jocuri cu 
ficial.

Se poate afirma că, 
„Cupa Federației' 
pul. Ea a oferit, totodată, noilor 
promovate posibilitatea de a-și 
măsura forțele, într-o competiție 
premergătoare campionatului, cu 
o serie de echipe cu lungi stagii 
în A. In 
echipelor

de valoare 
proprii, în 

caracter o-

în general, 
și-a atins sco-

același timp, antrenorii 
care nu au avut jucă-

tori selecționați în loturile na
ționale au putut să lucreze mai 
mult la omogenizarea sextetelor 
de bază, la eliminarea unor nea
junsuri tehnico-tactice manifesta
te în campionatul trecut. De a- 

în noua ediție 
ce debutează 

roadele „Cupei

ceea, sperăm, ca 
a campionatului, 
azi, să se simtă 
Federației".

Sîntem, Insă, nevoiți să punc
tăm și cîteva aspecte negative. Ne 
referim la faptul că unele for
mații au tratat cu superficialitate 
competiția, făcînd simple acte de 
prezență, eâ nu întotdeauna me
ciurile s-au bucurat de un cadru 
organizatoric și de popularizare 
adecvat, în fine că ar trebui gă
site forme mai stimulative, care 
să facă din această competiție o 
întrecere, cu adevărat viabilă și 
de mai mare interes.

Emanuel FÂNTÂNEANU

0 NOUA EDIȚIE A DIVIZIEI A»
(Urmare din pag. 1)

sistemul etapelor săptămînale. 
Noua formulă are menirea de a 
crea grupe mai echilibrate valo
ric și de a determina echipele la 
o pregătire serioasă, continuă. De 
asemenea, are în vedere și pre
lungirea activității formațiilor 
care nu dau, în general, jucători 
loturilor naționale. Pe de altă 
parte, determină și echipele mai 
valoroase să-și sporească volu
mul de muncă.

Să sperăm că formula, după 
care astăzi participantele la pri
ma divizie își încep disputa se

"Va dovedi mai potrivită decît cea 
de anul trecut.

în ediția a 26-a, la masculin 
iau parte 12 echipe : DINAMO, 
EXPLORĂRI B. MARE, STEA
UA, C.S.U. GALAȚI, „U“ CLUJ- 
NAPOCA, VIITORUL BACAU, 
I.E.F.S., POLITEHNICA TIMI
ȘOARA, RAPID, UNIVERSITA
TEA CRAIOVA (în ordinea cla
samentului trecut), PETROLUL 
PLOIEȘTI și C.S.M. SUCEAVA 
(noile promovate). Tot atâtea și la

feminin : RAPID, DINAMO, PE
NICILINA IAȘI, FARUL CON
STANȚA, CONSTRUCTORUL
BUCUREȘTI, C.S.M. SIBIU, ME
DICINA BUCUREȘTI, -----------
SITATEA TIMISOARA, 
SITATEA CRAJOVA, 
C.S.U. GALATI si 
BUCUREȘTI (ultimele 
nou promovate).

Pregătirea echipelor pentru 
start s-a desfășurat atît prin an
trenamente specifice, cît și prin 
evoluțiile din cadrul Cupei Fede
rației, competiție ce a prefațat 
campionatul. Spre deosebire de 
alți ani, consemnăm un număr 
efescuț dș transferuri dg la .eșa
loanele inferioare. Deși ntT'S atins 
iiUmărul de promovări pe care 
divizia școlara le ..pferă „A“-ului, 
trebuie să remarcăm t'dHsuși că e-

UNIVER-
UNIVER-

I.E.F.S., 
SPARTAC 
două sînt

La sfîrșit de s 
trecere în revis 
fiecărei secții "di 
zultatele obținute 
republicane. Aprt 
celor 25 de unită 
înotului românes 
baza participării 
vilor la cele 4 
țării.

Pentru prima 
fruntea acestui c 
două cluburi din 
vorba de Crișul 
nori soții Georj 
Schier) și Petrol 
trenori soții Ane 
trofan), secții afl 
eensiune, cu gru 
mogene la toate 
vîrstă. Remarcai 
ierarhie, sînt și 
sportive din Plo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.

Crișul 3 
Petrolul 
Șc. sp. I 
Șc. sp. 
Școlarul 
Șc. sp. 2 
C.S.M. CI 
Steaua 
Dinamo 
Șc. sp. Tț 
Șc. sp. Ti 
Șc. sp. B 
Rapid Bu 
Lie. 4 Ga 
Șc. sp. C 
Șc. sp. 1 
Prahova 1 
C.N.U.Buc 
Șc. sp. Si| 
Șc. sp. 1 
Mureșul T 
Șc. sp. A 
Șc. sp. 2 
Gaz Meta 
Albatros I
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Această din uri 
dintre cele mai 
(doar trei an^f d 
drumată cu corn 
.astrul sportului 
cTortthlpit de o ma 
ca celo:
tători, to-taiizîlw 
baza primelor 8 
probă (502 p). m; 
tuturor cioburi!'

salonul nostru secund a furnTZTt" ^.gstru.1 sportului 
ceva mai multe elemente suscep
tibile de a evolua în rindul elitei : 
aproape 40 de jucători și jucă
toare. In total, peste 80 de spor
tivi noi, —*:
apar în 
lor A.

în majoritate debutanți, 
rîndurile divizionare-
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12 DECEMBRIE ÎNCEPE

CAMPIONATUL DE TINERET SPERANȚE
AGENDĂ

I UN NOU SI IMPORTANT SEZON!

MARELE OBIECTIV: DIVIZIA A
ȘI NU DISPUTA JUNIORILOR!
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Cu partidele din sferturile 
finală ale „Cupei României", 
miercuri -11 decembrie, va 
sfîrșit sezonul competițional 
și s-ar părea câ viața fotbalistică 
intră într-o hibernare totală. Dar, 
în orice 
văzută a 
nu poate 
deosebită 
1975, cu 
preocupările de 
pregătire a anului 
1975, trebuie să fie 
mai complexe 
tru motive pe 
pe scurt, mai

Prin natura 
terminată de condițiile climate
rice ale țării, calendarul compe
tițional al fotbalului impune ca 
toate acțiunile de organizare, toa
te operațiunile care pretind 
și muncă pentru a fi puse 
plicare să fie efectuate nu 
un campionat și altul, cînd 
treruperea e foarte scurtă, ci toc
mai în aceste săptămîni de iarnă 
cînd pe de o parte există răgazul 
oferit de pauza competițională iar 
pe de alta toate forțele de care 
dispune fotbalul nostru (ne gîn- 
dim prin urmare și la tehnicienii 
de la cluburi, asociații etc.) pot 
contribui electiv la conlucrarea 
cu F.R.F. pentru ducerea la bun 

șit a obiectivelor organizatori- 
Cum.spuneam, în mod special 
sezonul acesta există o serie

de 
de 

lua 
1974

condiții, activitatea ne- 
acestui sport nu trebuie, 
lua vacanță. In situația 
a inter-sezonului 1974/ 

atît mai mult ritmul și 
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mai intense și 
oricînd 
Ie vom

decît 
care 
jos.
așezării sale,

pen- 
aiăta,

de-

timp 
în a- 
intre 

în-

Șl PETROLUL PLOIEȘTI
OMOGENI SECȚII->

01» DIN JARA
scurtă 
vi; â ți' 
u re- 
Tițiik' 
iderei 
rnb’u;
ut pe 
porii - 
e ale

ir în 
inedit

Es4e

■nm
(an- 

i Mi- 
iă as- 
de o- 
e de 
rtualit 
Școlii

rești (!). In sfîrșit, mai merită a 
fi subliniate eforturile reprezen
tanților Școlii sportive din Tg. 
Mureș, clasați înaintea altor sec
ții din Timișoara, București, 
Cluj-Napoca, Galați și Sibiu, cu 
posibilități de pregătire mai 
bune.

Pe poziții cu mult sub aștep
tări se află secțiile Dinamo și 
Steaua. E drept, acestea oferă lo
turilor reprezentative mai mulți 
sportivi, dar sînt aproape total 

’descoperite la grupele de virstă 
mică, ca urmare a unei insufi
ciente preocupări pentru selecție 
și pregătirea copiilor. Chiar și re
prezentanții Scolii sportive din 
Reșița, care cu numai cîteva se
zoane în urmă dominau autori
tar înotul românesc, se află în 
regres. Situația este cu atît mai 

sec-l. regretabilă, cu cît la această

71 P

C-D

274

A-B

272

J

196

s

105
65 P 132 177 201 162
62 P 317 264 47 57
56 P 110 134 96 81
54 P 47 210 93 58
53 P 93 146 150 48
50 P 174 212 28 40
43 P 112 47 25 258
42 P 24 53 47 209
39 P 52 83 84 16
34 P 169 44 36 13
33 P 502 98 0 0
33 P 0 73 69 51
28 P 21 129 30 7
27 P 143 85 0 0
18 P 11 61 18 12
14 P 0 0 34 17
14 p 8 18 0 40
12 p 0 24 14 14
10 p 45 6 0 0
8 p 0 0 2 31
8 p 19 13 0 0
5 p 13 1 0 0
2 p 0 0 4 0
2 p 10 0 0 0

de probleme de baza pentru 
tivitatea fotbalistică, a căror 
zolvare se poate fie efectua, 
pregăti tocmai în săptămînile 
iarnă. Amintim cîteva dintre

unei forme 
de realitățile

ac- 
re- 
fie 
de 

ele;

— realizarea 
mai apropiate 
interesele fotbalului nostru a 
gulamentului de transferări, 
tuația din toamna aceasta, 
un important număr de jucători 
de toate categoriile au rămas în 
afara activității 
trebuie să dea de

cit
> și 

re- 
Si- 

cînd

competiționale, 
gîndit.

— găsirea celei 
soluții pentru definitivarea 
lendarului 1975, în special a celui 
de primăvară ; operațiune care a 
devenit foarte dificilă atit prin 
volumul foarte mare al jocurilor 
reprezentativelor — la program se 
vor adăuga, probabil, și ambele 
partide cu echipa Danemarcei din 
preliminariile olimpice — cît și 
prin obligativitatea de a asigura

mai potrivite
ca-

1

formațiilor de club un program
permanent, fără lungile întreru-
peri care se dovedesc așa de
dăunătoare.

— realizarea unei acțiuni de
activizare a tuturor forțelor fot-
balului nostru, dată fiind consta
tarea că, în vreme ce asistăm la 
nașterea unor centre noi, vii, 
promițătoare (Rm. Vilcea, Brăila, 
Buzău, Slatina, Plopcni, Suceava 
etc.) sau la renașterea spectacu
loasă a altora (Timișoara, Reșița, 
Sibiu, Hunedoara, Bacău, Plo
iești etc.) altele încep să piardă 
atît din potențialul obișnuit cît 
și al interesului publicului (Pi
tești, Petroșani, Constanța etc.).

— revederea principiilor de ba
ză ale organizării competiționale, 
mai cu seamă în privința acelor 
procentaje de participare pe di
ferite categorii de vîrstă care nu 
sint in totalitate binefăcătoare 
pentru avansarea pe scara compe- 
tițională (mai cu seamă la Divi
zia C).

Sînt doar cîteva dintre chestiu
nile de actualitate și importanță 
care pot găsi soluții bine justifi
cate, prin consultările celor com- 
petenți, prin examinarea judi
cioasă, șl cu răbdare, a fiecărei 
variante de rezolvare.

— Ef. 1. —

Se apropie vremea primei sca
dențe și în campionatul de tineret- 
speranțe. Concluziile sint așteptate 
cu real interes, acum, după pri
mul tur al experimentului cu 10 
juniori trecuți in mod obligatoriu 
pe foaia oricărei formații din în
trecerea speranțelor. Sigur, unele 
concluzii s-ar putea trage și acum, 
dar să lăsăm competiția să-și co
boare cortina peste cele 17 etape.

Nu ne vom referi, in principal, 
la rezultatele ca atare din ultime
le etape, scoruri așteptate sau sur
prinzătoare. Desigur, infringerea 
Universității Craiova pe teren pro
priu de către F. C. Constan
ța, poate fi socotită o surpri
za de proporții, Iar detașarea di- 
namoviștilor bucureșteni la patru 
puncte încununează pasiunea 
și eforturile ambițiosului an
trenor Lică NunweiUer, deocam
dată cu laurii de toamnă.

Am porni însă de la o sara
bandă a rezultatelor : Jiul pierde, 
la Iași, cu 0—7, pentru ca în 
etapa următoare să remizeze aca
să cu „Poli" Timișoara care cu 
patru ziîe înainte învinsese lide
rul. Ar părea, la o primă vedere, 
un simplu joc al 
totuși, realitatea 
alta. La Iași. Jiul 
fără cițiva din cei 
ponenți ai săi. Și 
că acei jucători talentați au fost 
lisați... echipei de juniori, aflată 
in fața unui examen dificil în 
campionatul național. Ar putea fi 
vorba de un lăudabil transfer (in 
limitele regulamentului), în funcție 
de necesitățile echipei de juniori 
sau ale celei de speranțe. Dar nu 
credem că rațiunea principală a 
formării unor jucători de perspec
tivă este împlinită într-o astfel de 
viziune cu sarcini duble. Nimeni 
nu poate acuza interesul antreno
rilor față de rezultate, chiar dacă 
este vorba de campionatul 
tineret-speranțe și, în special, 
cel de juniori. Considerăm, insă, 
că rezultatul final nu îl poate re
prezenta o victorie sau o remiză 
în deplasare. In aceste cazuri 
scopul suprem trebuie să fie for
marea viitorilor titulari ai echi
pelor din prima scenă. Iar din 
acest punct de vedere se pare că 
foarte puțini antrenori își fac so
coteli despre numărul c.elor pe 
care îi vor lansa în prima divizie.

Jiul a oferit și un exemplu po
zitiv. A lansat un junior talentat, 
Boloș, care în meciul cu „Poli" 
Timișoara nu numai câ a înscris 
la un minut după introducerea 
sa al cincilea gol al minerilor, 
dar a dovedit și calități de tacti
cian, servindu-și de 2—3 ori foar
te bine experimentații coechipieri. 
Exemplul dat arată că antrenorii 
echipelor de tineret-speranțe și

cei din prima divizie ar trebui 
să aibă mult mal multă încredere 
și curaj. Pentru că, nu vedem 
cine s-ar supăra, dacă o echipă 
de speranțe ar pierde un punct 
sau două datorită opririi a doi- 
trei componenți valoroși în... lo
tul echipei mari ! Dar pentru a- 
ceasta trebuie ca și antrenorii 
primelor echipe să dovedească un 
real interes și nu ei să fie cei 
care să se opună categoric (cazul ti
mișoreanului I. Ionescu) evoluției 
formațiilor de tineret în deschi
dere, în fața marelui public.

Meciurile ultimei etape a 
Diviziei A care vor avea loc 
în Capitală se vor desfășura 
după următorul program :

SÎMBATĂ :

stadionul Republicii, cxa 
14 : Sportul studențesc — 
F.C.M. Reșița ; în deschidere 
se va disputa partida de ti- 
neret-speranțe :

DUMINICA :

stadionul Dinamo, ora 14 : 
Dinamo — Steagul roșu ; în 
deschidere meciul de tineret- 
speranțe. •

Mircea M, IONESCU

CLASAMENTELE DIVIZIEI (,
DUPĂ ÎNCHEIEREA UIMIȚI

intimplării. Și, 
este cu totul 

s-a prezentat 
mai buni com- 
aceasta pentru

După 
Diviziei 
astfel :

disputarea turului campionatului 
C, clasamentele seriilor arată

SERIA

BOTOȘANI

l

de 
de

ARBITRII PARTIDELOR DIVIZIEI A
F. C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș : 

C. NICULESCU, ajutat la linie de 
Gh. Retezau (ambii din București) 
și C. Prusac (Dorohoi) ;

Jiul — „U“ Cluj-Napoca : A. 
MUNICH, ajutat de F. Coloși și 
S. Stăncescu (toți din București) ;

Sportul studențesc — F.C.M. Re
șița : N. RAINEA (Bîr.'ad), ajutot de 
F. Anuțescu și I. ChiUbăr (ami> 
din Pitești) ;

1. C.S.
2. Danubiana Roman
3. Unirea lași
4. Laminorul Roman
5. A.S.A. Cîmpulung
6. Constr. Botoșani
7. Constructorul lași
8. Min, G. Humorului
9. Foresta Moldovița 

JO. Dorna V. Dornei
11. Victoria Roman
12. Cristalul Dorohoi
13. Sp. nun. Suceava
14. Metalul Rădăuți
15. Avîntul Frasin
16. Nfcolina lași

SERIA

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
8
8
9
7
7
7
6
6
6
6
6
5
4
5
2

1
4
3
O
3
3
2
2
2
2
1
1
3
4
2
3

36-14
23-12
22-15
29-20
29-22
16- 14
18—18
17- 19
15-22
18- 26
19-16
19-23
14— 21
15- 22
17- 27
18- 36

21
20
19
18
17
17
16
14
14
14
13
13
13
12
12
7

Giurgiu

SERIA A IV-A

1. CIMENTUL Med. 15 12 2 1 31- 6 26
2. Ancora Galați 15 11 0 4 25-11 22
3. Marina Mangalia 15 10 1 4 22-12 21
4. Electrica Constanța 15 9 1 5 32-19 19
5, Rapid Fetești 15 7 2 6 14-13 16
6. I.M.U, Medgidia 15 6 4 5 19-20 16
7. Dunărea Tulcea 15 7 1 7 23-17 15
8. Comerțul Brăila 15 5 5 5 12-14 15
9. Viitorul Brăila 15 5 4 6 16-15 14

10. Granitul Babadag 15 6 2 7 15-17 14
11. Dunărea Cernavodă 15 5 4 6 14-18 14
12. Portul Constanța 15 5 2 8 26-19 12
13. Știința Constanța 15 4 4 7 17-18 12
14. Tehnometal Galați 15 4 3 8 13-25 11
15. Voința Constanța 15 3 1 11 22-37 7
16. Recolta Frecățel 15 2 2 11 6-46 6

SERIA A V-A

1. UN.^EA TRICOLOR 15 7’ 6 2 22-,2 20
4
3

19
17

15 8
15 7A U-A

1. VIITORUL Vaslui
2. Petrolul Moinești
3. Energ. Gh. Gh.-Dej
4. Constr. Gh. Gh.-Dej
5. Recolta Văleni
6. Constr. Vaslui
7. Textila Buhuși
8. Bradul Roznov
9. Cimentul Bicaz

10. Minerul Comănești
11. Letea Bacău
12. Rulmentul Bîrlad
13. CAROM
14. Oituz Tg. Ocna
15. Hușana Huși
16. Partizanul Bacău

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
15
15
15

10
9
8
7
7
6
5
6
6
4
3
4 5
6 0
5 2
5
4

4
5
2
2
2
4
5
2
1
5
7

24
23
18
16
16
16
15
14
13
13

SERIA A

1. PRAHOVA Ploiești
2. Chimia Brazi
3. Olimpia Rm. Sărot
4. Petrolul Teleajen
5. Poiana Cimpina
6. I.R.A. Cimpina
7. Carpari Sinaia
8. U.R.A. Tecuci
9. A.intut Mineciu

10. Chimia Buzău
11. Luceafărul Focșani
12. Victoria Fiorești
13. Petrolistul Boldești
14. Petrolul Berea 
ÎS. Bujorii Tg. Bujor 
16. Dmomo Focșani

1
1

1
i
5
6
6
5
5
7
8
6
4 18-21 13
6 9-14 13
8 19-18 12 

17-26 
22-31 
14-31

8
9

10

12
11

9

IHA

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
9 

10
7
8
7
7
7
6
5
4
3
4
4
5
2

0
3 
O
4
1
2
2
2
3
4
4
5
3
3
1
3

3
3
5
4
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
9

IO

21
21
20
18
17
16
M
16
15
14
12
11
11
11
11

7

2. Dunărea
3. T.M. București
4. Șoimii TAROM
5. Sirena București
6. Azotul Slobozia
7. Electronica București
8. Olimpia Giurgiu
9. Automatica București

10. Triumf București
11. Flacăra roșie Buc.

12. IPRECA Călărași
13. Voința Slobozia
14. I.O.R. București
15. Tehnometal ~
16. Laromet

Buc.
București

SERIA A

15
15
13
15
15
15

6
2
6
2
5
5

3
5
3
6
5
6 9-10

21-16
24-22
11-12
16—13
18-19

18
18
13
16
15
13

15 2

Vi-A

1. CHIMIA
2. ROVA

Oțelul Tirgoviște 
Lotrul Brezoi 
Chimistul Rm. Vilcea 
Recolta
Vulturii 
Unirea 
Cetatea 
Petrolul
Dacia Pitești 
Cimentul Fieni 
Chimia Gâești 
Vagonul Caracal 
Viitorul Scornicești 
Text i tistul Pitești

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.
11.
12.
11
14.
15.
16.

Tr. Mag. 
R. de Vede

15
15
15
15
15
15
15
15

4
4
5

9

19-26
11-17
14-18
8-21
13-36

13
12
11
6
8

Stoicanești 
C. Muscel 
Drăgășani 
Tr. Măgurele 15 
Tirgoviște 15

15
15
15
15
15
15

7 4 4
8 2 5 
7 3 5 
6 4 5 
6 3 6 
5 3 7 
4 4 7 
4 3 8 
4 3 8 
4 2 9 
2 
2

5 8
4 9

34-10
26-15
24- 17
30-26
25- 22
17- 17
22-13
18- 17
16-15
18-20 
15-21
22—26
18-24
18-24
8-21
9-27

7-12(Clasamentele seriilor 
bbca intr-un număr viitor).

le vom pu-

ci ți va dintre cei mai 
din țară.

A. VASIUU

Olimpia Satu Mare — Politeh
nica Timișoara : C. PETREA, ajutat 
de R. Stîncan și V. Toma (toți din 
București) ;

Chimia Rm. Vilcea — Politehnica 
lași : N. PETRECEANU, ajutat de C. 
Manușaride și Gh. Vasilescu I (toți 
din București) ;

COHIDII tftltfttW IS IUM DECEMBRIE

Capitală
AUTOBUZUL RAPID
Meci amical, astăzi după-amia- 

ză, pe stadionul Autobuzul : 
derul seriei a II-a a ~ 
Rapid București, va 
colega sa de serie 
Partida va începe la

li-
Diviziei B, 
întîlni pe 
Autobuzul.

ora 14,30.

U.T.A. — Steaua : N CURSARU, 
ajutat de M. Vosiliu (ambii din Plo
iești) și V. lacob (Oradea) ;

C.F.R. Cluj-Napoca — F. C Con
stanța : M. MORARU, ajutot de I. 
Marinau (ambii din 
Buzea (București) :

Univ. Craiova —
T. ANDREI (Sibiu), 
Cîmpeanu (Cluj-Napoca) și V. Goc 
(Mediaș)

Dinamo — Steagul roșu : 
ROTARU, ajutat de T. Oniga și I. 
Ciolan (toți din lași).

Ploiești) și M

F. C. Galați 
ajutot de

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ie ^ri
ma-

Corică 
’i îno-
U , pe 
iecare 
hcîit al 
Bueu-

lucrează
valoroși tehnicieni

r:

NOUTĂȚI LA LOZ ÎN PLIC ! LA 
SERIILE AFLATE IN VlNZARE, PE 
LINGĂ CÎȘTIG URILE IN AUTOTU
RISME „DACIA 1300” și PREMIILE 
VARIATE IN BANI DE 40.000 
30.000 lei, 20.000 lei, 10.000 lei 
S-AU INTRODUS ȘI ClȘTIGURI 
AUTOTURISME „TRABANT 601“ 
„SKODA S. 100“,

La Loz în plic zilnic numeroși par
ticipant din toate colțurile țării in
tră în posesia variatelor premii în 
bani. Pe lingă aceștia, numeroși 
participant se prezintă la Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport pen
tru a ridica autoturismele cîștigate. 
Jucînd și dumneavoastră puteți de
veni fericitul cîștigător al marilor 
premii de la acest popular sistem

Categoria a
2.758,05 variante de

Ill-a
69

(11 rezultate) 
lei.

lei, 
ș.a
IN

nuine, vineri 
avea loc la 

finanțe-

de
va

Clubului
Doamnei nr. 2 cu 

Rezultatele

Tragerea LOTO
6 decembrie 1974 
București in sala 
bănci, din strada 
începere de la ora 18. 
tragerii vor fi transmise ’a radio și 
televiziune in cursul

NUMERELE EXTRASE

PRONOEXPRES DIN 4

serii.

In prima, coloană 
secțiilor pe baza locurilor ocupate 
la fiecare categorie de virstă. în co
loanele următoare — punctele obți
nute de secții, în ordine. La cate- 
g oriile C~D (copii), A—B (copii), 
juniori șl seniori, x ~ secții înfiin
țate in ultimii trei ani.

■ premii de la acest 
clasamentul'' _pOZUL IN PJjIC.

- Numai cine joacă
PRONOSPORT : 

cursului din 1 decembrie 1974 : Cate
goria 1 : (13 rezultate) 9,30 variante 
a 11.354 lei ; Categoria a n-a (12 
rezultate) 2G4.30 variante a 479 lei ;

poate cîștiga !
cîștigurile con-

PRIN OEICIIIE JUOHIM DE TURISM

LA TRAGEREA

DECEMBRIE 1974

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 
1.583.708 lei din care 877.165 lei

EXTRAGEREA a ll-a : 5 39 2$ <

report

îs

IV
CapLPiața câștigurilor se va face în 

talâ începînd din 12 decembrie pînă la 
4 februarie 1975, In țară aproximativ din 
16 decembrie pînă la 4 februarie 1975 
Inclusiv, iar prin mandate poștala din 
16 decembrie 1974. ......... . .

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară oferă 
locuri la tarife reduse pentru odihnă in stațiunile Sinaia, Bușteni. 
Predeal. Poiana Brașov și in celelalte stațiuni balneoclimaterice 
din țară, cu cazare in vile și hoteluri, pînă la data de 20 decem
brie a. c.

Tot pină la această dată s-au pus în vinzare și bilete pentru 
cură balneară in stațiunile : Balvanyos, Borsec, Câlimănești-Căciu- 
lata, Covasna, Eforie Nord, Herculane (hotel), Moneasa, Mangalia 
(noul sanatoriu balnear), Singeorz, Slănic Moldova, Sovata, Tușnad, 
Vatra Domei, Vilcele.

Posesorii biletelor de odihnă sau cură balneară beneficiază și 
de o reducere cu 50* o la tariful de transport pe C.F.R. sau I.T.A.

Din stațiuni se organizează numeroase ji atractive excursii in 
TTnpr^imi- ____ -

Procurarea biletelor se face de La toate OFICIILE JUDEȚENE 
DE TURISM din țară și de la filialele întreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante din București. (8536)

PUBLITURISM



VINERI, ÎN TURNEUL FINAL

CU
O.S.C. BIWISTA

începînd de mîine seară, pis
cina acoperită a clubului Partizan 
din Belgrad, care poate cuprinde în 
tribunele sale aproape 5 000 de 
spectatori, va găzdui turneul fi
nal al celei de a XH-a ediții a 
Cupei campionilor europeni la 
polo. In disputa decisivă pentru 
trofeul oferit de redacția ziarului 
„Sport", care apare în capitala 
Iugoslaviei, au rămas patru din
tre cele mai bune 
tinentale : Partizan

Dinu Popescu, gol- 
geterul dinam oviș- 
tilor bucureșteni, in 

acțiune
Foto : 

Dragoș NEAGU

formații con- 
Belgrad, 

Robben Hilversum (Olanda), 
' O.S.C. Buda

pesta, fiecare avînd tn rîndurile 
sale numeroși internaționali, ju
cători de renume tn oolo-ul mon
dial. Dintre acestea, doar două 
nu au cunoscut înfrîngerea în 
actuala ediție. Este vorba, în pri
mul rînd. de Partizan, clasată pe 
primul loc atît în seria prelimi
nară de 
cît și în 
pesta și 
grupa de 
pe locul 
la Amersfoort.

Prin prisma rezultatelor ante
rioare. cît și a tradiției competi
ției. șansele cele mai mari apar
țin poloistilor iugoslavi. Echipa 
lui Sandici, Marovici, Perisici, 
Rudiei și Belamarici a dovedit o 
formă deosebită în acest sezon, 
reușind 5 învingă la 
cbiar oe campioana 
O.S.C. cu 7—6. Ea are 
avantai de a evolua în 
priilor susținători. De 
șase din cele 11 ediții anterioare, 
în care trofeul a fost atribuit la 
căpătui unui turneu final, gazde
le au triumfat fără excepție.

Formația dinamoviștilor bucu- 
resteni. ca și cea a medicilor din 
Budapesta (care nu de mult a 
împlinit 50 de ani de activitate) 
abordează întrecerea cu perspec-

namo București și

De
Di-

la Amersfoort (Olanda), 
semifinala de la Buda- 

Dinamo, învingătoare în 
la Stockholm și clasată 

secund la semifinala de

Budapesta 
Ungariei, 

și marele 
fata pro- 
altfel. în

PROFIL

acest Con-

DE CERINȚELE OMULUI VIITORULUI

tive aproximativ 
Campionii României 
la Belgrad cu formația completă 
cuprinzind pe Frățilă și Stancu — 
portari, Zamfirescu, Nastasiu, No
vac, Lazăr, D. Popescu, V. Rus, 
Răducanu, Popa și Teodorescu. 
Pînă la această oră este pusă sub 
semnul întrebării participarea la 
jocuri a lui Viorel Rus, acciden
tat recent
Din .7“-le

asemănătoare. 
s-au deplasat

la Cluj-Napoca. 
lui O.S.C. Buda-

LA

vor
Konrad

campioanei
Posibilitățile olan-

Szivos, 
com- 
lumii

pesta
Bodnar
ponenți
și a Europei.
dezilor de la De Robben sînt mai 
greu de apreciat, întrucît această 
echipă a evoluat anul acesta nu
mai pe teren propriu.

Vineri, dinamoviștii vor debuta 
în compania campioanei ungare, 
sîmbătă vor juca cu Partizan și 

duminică cu De Robben.

„MASTERS ’74“, LA MELBOURNE
A*

NĂSTASE IN CRUPA CU ORANTES,

în fruntea delegației române 
participantă la Congresul știin
țific mondial „Sportul în socie
tatea modernă" s-a aflat conf. dr. 
Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., căruia i-am solicitat, 
la întoarcerea de la Moscova, un 
scurt interviu.

— Ce concluzii generale s-au 
degajat din tematica și lucrările 
Congresului ?

— Reuniunea din capitala so
vietică a marcat o etapă impor
tantă în formarea științei sportu
lui. Aflată în plină constituire, 
știința sportului se caracterizează 
prin cîteva trăsături specifice i 
este o știință interdisciplinară, o 
știință biologică — pedagogică — 
psihologică — sociologică, o ști
ință a omului în acțiune, o parte 
importantă a științelor care vi
zează perfecționarea corporală și 
morală a omului, sănătatea, echi
librul său fiziologic și psihic. Pe 
de altă parte, s-a recunoscut că 
sportul, adevărat fenomen social 
— cultural, este adine implantat 
în viața societății contemporane, 
în acest context, sportul de masă, 
sportul pentru toți devine o ne
cesitate inexorabilă în complexul 
mijloacelor care țintesc dezvolta
rea armonioasă a omului, sănă
tatea sa. Pe de altă parte, spor
tul de performanță rămîne o acti
vitate cu numeroase valențe so
ciale, dacă este practicat pe baze 
științifice : el poate deveni o a- 
devărată școală a caracterelor, a 
calităților morale și de voință, a 
însușirilor cetățenești — patrioti-

ce, un laborator al perfecționării 
biologice a omului și nu în ulti
mul rînd un excelent propagan
dist pentru sport în general. A- 
bordînd perspectiva, participanțiî 
au căzut de acord că sportul va 
fi tot mai strîns legat de cerin
țele economice, sociale și cultu
rale ale omului viitorului.

— Care a fost contribuția jșpe- 
cialiștilor români la 
greș 7

— Ei au prezentat 
care s-au bucurat de 
precieri i „Principii și metode în 
modelarea antrenamentului spor
tiv" (conf. dr. Nicu Alexe), „Ști
ința activităților corporale" (prof, 
dr. Mihai Epuran), „Testarea ca
pacității de efort" (dr. A. Szogy). 
Broșurile Congresului au mai cu
prins și alte lucrări ale specialiș
tilor noștri i „Criterii de selecție 
a copiilor pentru sportul de per
formanță" (V. Mazilu, Al. Foc- 
șeneanu, E. Wilk), „Utilizarea u- 
nor indici ai capacității motrice" 
(I. Stupineanu, P. Hillerin) și al
tele.

— Cu același prilej și-a ținut 
reuniunea Comitetul executiv al 
C.I.E.P.S., al cărui membru ssn- 
teți. Ce noutăți au reieșit ?

— în afara cooptării unor noi 
membri i academicianul sovietic 
V. Davidov și cunoscutul atlet 
britanic dr. Roger Bannister, Co
mitetul a apreciat că activitatea 
organizației mondiale devine tot 
mai reprezentativă în problemele 
de esență ale sportului.

comunicări 
frumoase a-

I

<

RAMIREZ ȘI SOLOMON
MELBOURNE, 4 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, la 
10 decembrie vor începe la Mel
bourne întrecerile unei noi ediții 
a „Turneului campionilor* la te
nis. La această ediție participă 8 
jucători i G. Vilas (Argentina), 
B. Borg (Suedia), M. Orantes 
(Spania), L Năstase (România), K. 
Ramirez (Mexic), O. Parun (Noua 
Zeelandă), J. Newcombe (Austra
lia) și H. Solomon (S.U.A.). Cei 
8 participanți au fost împărțiți 
în două grupe, după cum urmea
ză i Vilas. Newcombe. Borg și 
Onny Parun (Grupa A) : Năsta-

LOTBAL

OLEG BLOHIN (U.R.S.S.)

se, Orantes, Ramirez și Solomon 
(Grupa B). Primii doi clasați 
din fiecare grupă (întîlnirile din. 
grupă se joacă după sistemul tur
neu) se califică pentru semifina
lele competiției. In urma stabilirii 
programului, jocurile se vor des
fășura astfel i

10 decembrie Vilas — Newcom
be, Borg — Parun, Orantes — So
lomon, Năstase — Ramirez :

11 decembrie î Vilas — Parun, 
Borg — Newcombe, Orantes — 
Năstase, Ramirez — Solomon ;

12 decembrie : Vilas — Borg, 
Parun — Newcombe, Orantes — 
Ramirez, Năstase — Solomon.

întîlnirile se vor desfășura pe 
terenuri gazonate, care constituie, 
desigur, un handicap pentru ju
cătorii europeni. Primul sosit în 
Australia este suedezul Bjorn 
Borg.

HANDBALIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE
MOSCOVA, 4 (Agerpres). — 

Turneul internațional de handbal 
masculin, organizat de federația 
unională de specialitate, a fost 
cîștigat de echipa U.R.S.S., care 
a învins în finală cu 20—18 (9—8) 
echipa Ungariei. în partida 
pentru locul 3, selecționata uni
versitară a României (care rea
lizase un rezultat de egalitate, 
13—13, în jocul precedent cu Un
garia) a învins formația R.S.S. 
Lituaniene cu 28—20 (14—10). Pen
tru locul 51 Cehoslovacia 
leeționata de tineret a 
23—22 (13—9).

victoria cu 21—19, după ce hand- 
baliștii băcăuani conduseseră la 
pauză cu 17—13.

PE
DE

— Se
ll.R.S.S.

— E- 
Bacău, 

în

BERLIN, 4 (Agerpres). 
chipa masculină Știința 
care întreprinde un turneu 
R. D. Germană, a evoluat la Rostock 
în compania echipei Empor din 
localitate. Gazdele au repurtat

PISTELE
GHEATA
ZAP ADA

In ultima vreme, din actuala 
generație a fotbalului sovietic, 
numele lui Oleg Blohin a deve
nit deosebit de cunoscut. Nu de 
mult s-a încheiat campionatul 
AJ.R.S.S. cu victoria echipei Dina
mo Kiev din a cărei formație

parte și Oleg Blohin, cel mai 
fotbalist din Uniunea Sovie- 
în 1973, iar în prezent golge- 

terul campionatului unional cu 
21 de goluri marcate. Firește, în 
dobîndirea succesului echipei 
sale, un aport remarcabil l-a a- 
vut și excelentul înaintaș al for
mației ucrainene. La numai 22 de 
ani Blohin are un frumos palma
res internațional. A debutat în 
echipa olimpică, după care a de
venit titular al primei repre
zentative sovietice. Activitatea 
fotbalistică și-a început-o la 10 
ani. Mai întîi în echipa de copii, 
apoi în cea de juniori și de tine
ret, debutînd în echipa națională 
de juniori la 17 ani, iar la 19 — 
în prima reprezentativă ! în 
scurta, dar bogata sa 
internațională, Blohin a 
peste 200 de goluri. Dintre 
țiplele sale calități, pe prim 
se situează viteza : aleargă 
11* secunde suta de metri 1 
fapt are cui să-i semene :
său a fost un cunoscut polisportiv, 
în timp ce mama sa, Ekaterina 
Adamenko a fost campioană a 
U.R.S.S. în probele de sprint !

activitate 
marcat 

mul- 
loc 
sub 
De 

tatăl

TENIS

GUILLERMO VILAS (Argentina)
Pînă rhai ieri, era doar un ..pe

riculos" out-sider. Mai exact, 
pînă la victoria sa de la Toronto 
(3—0 în finală cu M. Orantes), 
cea care l-a adus în fruntea Ma
relui Premiu FILT. Loc pe care, 
apoi, nu l-a mai cedat decît tem
porar, pentru a intra definitiv 
în posesia sa la finiș.

în afara turneului canadian, a 
mai triumfat în cinci : Gstaad, 
Hilversum, Louisville, Teheran, 
Buenos Aires. Nici un mare „cla
sic", e drept. Dar o prezență 
constantă printre super-ași (6 vic
torii, 1 finală, 5 semifinale), că
rora le poate fi asimilat de aci 
încolo. L-a învins pe Ilie Năstase 
la Boston, în august, dar cam
pionul nostru și-a luat o conclu
dentă revanșă în fața argenti
nianului, la Madrid.

S-a născut la 17 august 1952, la 
Mar del Plata, oraș cu rezonanțe 
șahiste. Prima oară remarcat pe 
plan internațional în competiția 
de juniori Orange Bowl, în 1970. 
Consacrat anul trecut prin titlul 
de campion al Americii de Sud, 
cu prima sa victorie la Buenos 
Aires. „Stîngaci", ca Laver, Ro
che, Taylor, Connors.

Pe Jimmy Connors îl întrece 
cu 83 p în clasamentul final al

Marelui Premiu. în replică, ame
ricanul afirmă că n-ar fi rămas 
pe locul 2, dacă FILT nu-i inter
zicea participarea la Roland 
Garros și Roma. Oricum, deși nu 
este un specialist al gazonului, 
Vilas rămîne un pretendent au
torizat la ultimul turneu din acest 
an. Masters-ul de la Melbourne, 
(rd. v.)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ȘI
ir Orașul 

ciul amical _ „____
dintre selecționatele de tineret ale 
Iugoslaviei și Austriei. ~
iugoslavi au terminat învingători eu 4 
scorul de 6—2 (3—1, 1—6, 2—1).

* în prima zi a turneului inter
național de hochei pe gheață de la 
Katowice : Avtomobilist Sverdlovsk 
a surclasat cu 19—3 (5—0, 6—3, 8—0) 
formația locală G.K.S.

Sezonul de schi fond din 
U.R.S.S. s-a deschis cu un concurs 
desfășurat la Sverdlovsk, la startul 
căruia au fost prezenți membrii lo
turilor unionale. Proba masculină de 
12 km a fost cîștigată de Vasili Ro- 
cev, în 33.20. în cursa feminină de 
6 km, victoria a revenit Raisei Sme- 
tanina — 18,23.

0» Au luat sfîrșit întrecerile con
cursului international de patinaj vi
teză, rezervat sprinterilor, desfășu
rat în Berlinul occidental. La femi
nin. pe primul loc s-a situat cam
pioana olimpică Monika Pflug-Holz- 
ner (R. F. Germania), cu un total 
de 180.460 p. 
fost 
Per

Jesenice a găzduit me
de hochei pe gheată

Hocbeîștii +

rile proiectate". Decizia forului spor
tiv italian a fost determinată în 
primul rînd de protestele opiniei 
publice față de prezența în Italia a 
unei echipe reprezentînd o țară 
unde se practică discriminarea ra
sială în sport.
Campionatul de cros al S.U.A. s-a 
desfășurat în acest an la Belmont 
(California) și a fost cîștigat de 
atletul kenyan John Ngeno, student 
la Universitatea din Washington. în
vingătorul, în vîrstă de 20 de ani, 
a fost cronometrat 
10 000 m în 29:58.8. 
al probei, campionul 
maraton Frank Shorter 
pe locul 11, cu timpul de 30:57,0.
După cinci runde, în turneul inter
național de șah de la Tbilisi con
duce campioana mondială, Nona Ga- 
prindașvili (singura femeie partici
pantă la acest turneu masculin), cu 
3,5 puncte. La o jumătate de punct, 
urmează în clasament Victor Cio- 
câltea (România), Keene (Anglia), 
Szmidt (Polonia). Gufeld și Geor
gadze cambii U.R.S.S.).

Adelaida : 
7—6, 6—4; 
5—7, 6—1 ;
6—1 ; Jo-
6—3 ; fe-

In turneul de tenis de la 
masculin : Borg — Savici 
Loyo Mayo — Ewert 6 
Spear — Singh 4—6, 6—3, 
hansson — Trickey 6—3, 
minin : Goolagong — Nomura .6—2, 
6—2 ; Morozova — Walker 6—2, 6—2 : 
Sawamatsu — Maxwell 6—1, 6—0.

4,

Meciul de tenis dintre echipele O- 
landei și Cehoslovaciei, disputat la 
Amsterdam în sferturile de finală 
ale competiției europene pe teren a- 
coperit, s-a încheiat cu scorul de 
3—2 în favoarea oaspeților. Echipa 
Cehoslovaciei s-a calificat pentru 
faza finală a competiției, programa
tă. între 13 și 15 decembrie. în lo
calitatea italiană Ancona.
La Calcutta s-au încheiat întrecerile 
campionatului
Indiei. Proba 
fost cîștigată 
Învingător cu 
nala susținută 
în finala probei 
fraților Anand și 
întrecut cu 6—4, 
deep Mukerjea —
Campionul european de box la ca
tegoria grea, englezul Joe Bugner, 
a susținut la Londra un meci ami
cal în comDania argentinianului Al
berto Lovell. Bugner a obtinut vic
toria prin abandon în . repriza a 2-a. 
La mecî a asistat și campionul mon
dial Cassius Clay, care a declarat 
că mai mult ca sigur viitorul 
șalanger va fi Joe Frazier.

* Concursul de gimnastică de la 
goya (Japonia) a fost cîșticat 
Nina Dronova (U.R.S.S.) — 38.25 p. 
urmată de coechiDiera sa Rusudar 
Siharulidze. La masculin. De primul 
loc s-a clasat japonezul 
1iama cu 57,25 p.

individual de tenis al 
de simplu bărbați a 
de Anand Amritrai, 
6—4. 6—4, 8—6 în fi- 
cu fratele său Vijay, 

de dublu, cuplul 
Viiay Amritrai a 

6—3 Derechea Jai-
Prernjitt Lall.

său

Na
de

Hiroshi Ka-

internațional 
a fost cîști-

A 5-a ediție a crosului 
de la Vanves (Franța) 
gată de atletul belgian Emile Put- 
temans, cronometrat pe distanta de 
8 km cu timpul de 23:56.0. Un alt. 
favorit al cursei, englezul Dave Bed
ford. s-a clasat pe locul 2. la 24 
secunde de învingător.
După disputarea a trei runde, 
campionatul unional masculin 
șah. care se desfășoară la Lenin
grad. conduc Ghenadi Kuzmin și 
Mark Dvorețki, cu cîte 2 p. ,
Federația italiană de rugby a hotă- 
rît să anuleze turneul echipei ” * 
publicii Sud Africane, 
rugby cunoscută sub 
„Springboks4*. * 
publicității 
„Federația 
posibilitatea

de

în 
de

Re
de 
de 

dat
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im-

echipă 
__  numele 

în comunicatul 
la Roma se arată 

italiană se află în 
de a organiza întîlnl-

11,

pe distanța de 
Marele favorit 

olimpic de 
s-a clasat

Germania), cu un 
Concursul masculin a 

cîștigat de patinatorul norvegian 
Bjoerang — 163,310 p.
Cursa masculină pe ÎS km la 
de la ITnasdalen (Suedia) a 

cîștigată de sportivul norvegian 
cu timpul de

schi 
fost
Oddvar Braa. cu timpul de 51:321. 
Tn proba feminină de 5 km. victoria 
a revenit schioareî suedeze Meeri 
Bodelid — 19:13.

Jan Hoffmann (R. D. Germa
nă), campion mondial la patinai 
artistic, a fost ODerat, cu succes, de 
menise într-o clinică de specialitate te* 
din Berlin. După terminarea conva
lescenței, Jan Hoffmann intențio
nează să-și reia pregătirile în ve
derea viitoarei ediții a J. O. de iar
nă.

o ultimele știri o ultimele rezultate*
Ieri, la Tel Aviv

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
' A ÎNVINS PE CEA A ISRAELULUI CU 1—0

TEL AVIV, 4 (prin telex). Partida 
internațională de fotbal dintre selec
ționatele divizionare ale Israelului și 
României s-a încheiat cu scorul de 1—0 
(0—0), in favoarea „tricolorilor" prin 
golul înscris de Sameș (min. 80). Echi
pa României a evoluat cu următorul

„11" : Răducanu — Cheran, Antones
cu, Sameș, Anghelini — Dinu, Bel- 
deanu, Bălăci — Lucescu, D. Geor
gescu, Kun II. După pauză, în locul 
Iul Răducanu, Beldeanu și Lucescu 
au intrat Iorgulescu, Nunweiller și 
Crișan.

ÎNTÎLNIRl INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
• Intr-un meci internațional a- 

mical de fotbal disputat la Szolnok, 
selecționata Ungariei a învins cu 
scorul de 1—0 (1—0) reprezentativa 
Elveției. Unicul gol al partidei a fost 
înscris în minutul 42 de Fazekas.

• Echipe de fotbal din U.R.S.S. în 
turneu. Ararat Erevan a susținut la 
Los Angeles o nouă întîlnire cu for
mația mexicană Jalisco Guadalajara. 
Scor : 2—1. ȚSKA Moscova a jucat 
la Damasc în compania selecționatei 
Armatei Siriene cu care a terminat 
nedecis (1—1). La Dublin, Torpedo 
Moscova a „făcut joc egal : o—0 cu 
selecționata Irlandei. La Bangkok.

cel de-al doilea meci dintre repre
zentativa Tailandei șl selecționata 
olimpică a U.R.S.S. s-a încheiat cu 
scorul de 2—0 (1—0) în favoarea 
oaspeților.

IN DIVIZIA A LA RUGBY
La Eîrlad, echipa lopală Rulmentul 

a învins cu 10—8 (3—4) pe Știința
Petroșani, prin punctele înscrise de 
T. Ciorici (încerc.) și L. Ciorici 
(l.p., drop.), respectiv Burghelea (2 
încerc.) E. SOLOMON — coresp. ju
dețean
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