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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

SPORTIVII DE LA „REPUBLICA", ÎN PRIMELE RÎNDURI ALE PRODUCȚIEI

TINERETUL RĂSPUNDE PRIN FAPTE

La întreprinderea bucureșteană 
de țevi „Republica^, ca de altfel 
în toate unitățile economice din 
Capitală, domnește, în aceste zile, 
cînd se apropie încheierea bilan
țului pe anul 1974, atmosfera 
muncii entuziaste,' pline de însu
flețire pentru traducerea în fapte 
a istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XI-lea al partidului. Har
nicul colectiv de aici, în frunte 
cu comuniștii, călit la fierbintea 
suflare a laminoarelor, a raportat 
Congresului valoroase succese, 
odată cu angajamentul de a de
pune toate eforturile pentru în
deplinirea planului cincinal în pa
tru ani și jumătate. în telegrama 
în care „dînd glas celor mai în
flăcărate gînduri ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din 
întreprindere" este exprima
tă „deosebit^ satisfacție, înal
ta mindire patriotică pentru rea- 
legorea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în înalta funcție de 
secretar general al partidului”, 
se arată că numai în zilele des
fășurării înaltului Forum al co
muniștilor, la „Republica" au fost 
realizate peste plan 1 200 tone țevi. 
Este un titlu de mîndrle faptul 
că, aici, planul pe primii patru 
ani ai cincinalului a fost înde
plinit la 1 noiembrie, reușindu-se 
ca, pînă la data cînd apar aceste 
rînduri, să se realizeze peste plan 
192 000 000 lei. Pînă la sfîrșitul 
anului se vor realiza circa 
400 000 000 lei peste plan, ceea ce, 
tradus în produse, va însemna 
importante cantități de țevi pen
tru numeroase ramuri ale econo
miei naționale, cît și pentru ex
port.

în obținerea acestor realizări o 
importantă contribuție a adus har
nicul și entuziastul tineret al 
zinelor, numeroșii sportivi care 
aliniază la startul producției 
același elan cu care se întrec 
stadion. După cum ne spunea
cretarul comitetului U.T.C., Mircea 
Ivan, colectivul întreprinderii se 
mîndrește cu sportivi ca 
dru Cătineanu, lăcătuș, 
mondial (pe echipe) la 
Ana Petrescu, tehniciană,

u- 
se 
cu 
pe 
se-

Alexan- 
carnpion 

popice, 
de ase-

menea campioană mondială, teh
nicianul Voicu Ivan, maestru al 
sportului la oină, lăcătușul Nico- 
lae Necula și tehnicianul Remus 
Luscan, talentați jucători de rug
by, Gh. Dumitrescu, maestru al 
sportului la popice, handbalistul 
Iosif Bahic, sau Mihai Șerban, 
inimosul antrenor al echipelor de 
copii și tineret-rugby, și lista ar 
putea continua. Cei mai buni 
Sportivi, comuniști și uteciști, ac
tiviștii voluntari — animatori ai 
sportului (Dumitru Mirică, Gh. 
Ursache, Petru Dima, Ion Vasi- 
lescu...) sînt cu atît mai stimați 
de către tovarășii lor, cu cît sînt, 
în marea lor majoritate, posesori 
ai titlului de fruntaș * în produc
ție.

Asociația sportivă „Gloria” — 
nume potrivit prestigiului de care 
se bucură întreprinderea „Repu
blica" — are șase secții afiliate 
la federațiile de specialitate, trei 
echipe în Divizia Â. Ea posedă o 
frumoasă și complexă bază spor
tivă, în bună măsură amenajată 
prin munca patriotică a tineretu
lui, a tuturor iubitorilor sportu
lui. Dar mai mult decît despre 
acestea, președintele asociației, 
comunistul Dumitru Tudor, spe
cialist în secția I.T.M., ne-a vor
bit despre activitatea sportivă de 
masă, despre întrecerile între sec
ții și acțiunile cultural-sportive, 
care și-au cîștigat o adevărată 
tradiție. La „Cupa Congresului al 
XI-lea al partidului”, de pildă, 
au fost angrenați sute de tineri 
— numai la handbal au participat 
8 echipe —, la cele trei duminici 
cultural-sportive, premergătoare 
mărețului eveniment, au luat par
te peste 12 000 de oameni, 1250 
tineri au participat la crosuri, a- 
proape 200 de tineri au trecut nor
mele complexului „Sport și sănă
tate". Ce-și propun pentru viitor?

„Din documentele Congresului — 
ne spunea Dumitru Tudor — am 
desprins și îdeea că trebuie să ne 
preocupăm îndeaproape de apăra
rea sănătății oamenilor muncii, 
asigurîndu-le petrecerea timpului 
liber în mod plăcut, prin sport 
și alte acțiuni. De aceeea atenția

noastră este îndreptată spre cu
prinderea unui număr cit mai 
marc de oameni în activitatea 
sportivă de masă". Am aflat, ast
fel, că obiectivul principal al con
ducerii asociației este acela de a 
cuprinde peste 80S din personal 
la acțiunile sportive de masă, de 
a extinde gimnastica în produc
ție în toate sectoarele, de a spori 
numărul acțiunilor turistice, ca și 
„țintirea” unor locuri fruntașe în 
ierarhia sportului de performan
ță. In prezent, se află în plină 

de iarnă a 
la șah, tenis, 

o seamă de 
inter-secții.

„Republica" 
ca și în pro-

desfășurare etapa 
.Cupei tineretului” 
popice; au început 
competiții sportive

Tineretul de la 
ține să fie, in sport 
ducție, in primele rînduri !

Viorel TONCEANU

AUREL URZICA-al 17-lea
campion de șah al României

Cele două partide întrerupte în 
ultima rundă a finalei campiona
tului național de șah, decisive 
pentru stabilirea învingătorului, 
au continuat ieri dimineața. La 
tablele de joc s-au făcut, însă, 
doar cîteva mutări. în momentul 
cînd Mititelu s-a convins că nu 
poate cîștiga la Buză, și a accep
tat remiza, același rezultat a fost 
consemnat și în partida Geor
gescu — Urzică.

Așadar, clasamentul final al 
celui de al 38-lea campionat na
țional de sah este următorul 1

1. AUREL URZICA (Politehni
ca București) 12 p (din 17 posi
bile) campion al țării pe anul

CAMPIONATELE DE VOLEI

ÎNVINGĂTOAREC.S.M. SUCEAVA
ÎN FAȚA BAPIDULOI

La Timișoara și Iași an început 
primele turnee ale campionatelor 
Diviziei A de volei, feminin și 
masculin. Iată amănunte de la 
jocurile desfășurate în ziua întîi.

MASCULIN

TIMIȘOARA, 5 (prin telefon).
Cele 12 divizionare A masculine 
au început întrecerea în sala O- 
limpia, fără ca întîlnirile să fie 
de înaltă ținută tehnică. Dar a- 
vînd * 
recte 
în 
după 
toate 
energie. Competiția a fost deschi
să de „U“ Craiova și Petrolul. 
Formația ploieșteană, nou promo
vată, s-a străduit să pășească cu 
dreptul în Divizia A, reușind să 
mențină echilibrată balanța dis
putei în primele două seturi. Dar 

. cu o formație neesențial modifi
cată față de cea utilizată în eșa
lonul secund, ploieștenii au fost 
învinși de o echipă mai omogenă 
și cu mai multe individualități.
Scor : 3—1 (11, —10, 7, 6) pentru 
Universitatea. în cea de a doua 
întîlnire, „U“ Cluj-Napoca, cam 
rigidă și neinspirată în acțiuni, a 
cedat în fața garniturii băimăre- 
ne, Explorări, care a practicat un 
joc coerent, degajat și bine or
ganizat, a combinat frumo.s la fi
leu Scor : 3—0 (5, 6, 6) pentru 
Explorări. Cea mai echilibrată în
tîlnire a dirnineții a opus forma
țiile Rapid și C.S.M. Suceava.

în vedere că rezultatele di- 
au o importanță deosebită 

desfășurarea 
noul sistem
formațiile au făcut risipă de

campionatului 
competițional,

Sucevenii au făcut un joc 
furnizînd prima surpriză a 
neului prin victoria cu 3—2 
11, 8, —11, 6). După ce rapidiștii 
s-au impus în prima parte a jo
cului, lăsînd impresia unei vic
torii facile, echipa suceveana a 
izbutit să egaleze situația și apoi 
să preia conducerea intr-o ma
nieră lejeră. Giuleștenii au făcut 
un ultim efort, soldat cu cîștiga- 
rea setului 4, dar în cel decisiv 
au cedat la

Programul 
fost deschis 
disputat și 
ridicat decît .
— C.S.U. Galați. La capătul a 
aproape trei ore de joc, victoria 
a revenit sportivilor bucuresteni 
cu 3—2 (—11, 10, —12, 7, 9). Gă- 
lățenii, de la care s-a remarcat 
trăgătorul Antonescu, au lăsat 
impresia unei bune pregătiri pre- 
competiționale și ar fi putut ob
ține victoria, dacă nu manifestau 
prea multă timorare în fața ad
versarilor. Fragilitatea lor psihică 
i-a făcut ca uneori să greșească 
mingile cele mai ușoare, alteori 
să renunțe la luptă. în celelalte 
meciuri : Politehnica Timișoara — 
Viitorul Bacău 3—0 (7, 13, 12) si 
Dinamo — I.E.F.S 3—1 (9, —8, 3,12).

în etapa a doua sînt programate 
următoarele meciuri : de Ia ora 
8,30 : Rapid — Petrolul, Steaua —

Aurelian BREBEANU

bun, 
tur- 
(-7.

mare diferență.
de după amiază a 
de un meci foarte 

cu nivel tehnic mai 
precedentele : Steaua

(Continuare in pag. 2-3)

1974, 2. Gheorghe Mititelu (Portul 
Constanța) ll>/i p, 3—4. Carol 
Partoș (Petrolul Ploiești) și Volo- 
dea Vaisman (Medicina Iași) 10 
P, 5—8. Neboisa Ilijin (Medicina 
Timișoara) și Traian Stanciu 
(Constructorul București) 9v, p, 
7—8. Mircea Pavlov (I. T. Bucu
rești) și Emil Uagureanu (Mure
șul Tg. Mureș) 9 p, 9—10. Miliai 
Șubă (Universitatea București) șl 
Corvin Radovici (Petrolul Plo
iești) 8i/, p, 11, Mîhai Ghindă (U— 
niversitatea București) 8 p, 12—13. 
Octavian Pușcașu (A.S.E. Bucu
rești) și Paul Voiculescu (Con-

CAMPIONII
FLORIN GHEORGHIU 

1962, 1964, 1965, 1966; 1967, 
VICTOR CIOCALTEA (1952, 
1961, 1969, 1970, 1971) ; OCTAV 
TROIANESCU (1946, 1954. 1956.
1957. 1968) ; ION BALANEL (1950. 
1953, 1955, 1958) ; ALEXANDRU 
TYROLER (1926, 1927. 1929) ;
ȘTEFAN ERDELY (1931. 1934.
1949) ; ION BALOGH (1930) : 
HENRIC SILBERMAN (1935), IVAN 
HALIC (1936), PETRE SEIMEANU 
(1943), TRAIAN ICHIM (1947), 
TOMA POPA (1948), GICA ALE- 
--------------------   FLON- 

GHIȚES- 
PARTOȘ 
(1974).

XANDRESCU TUDOR 
DOR (1951), THEODOR 
CU (1963). CAROL 
(1972), AUREL URZICA

(1960. 
1973);

1959,

structorul București) 7V» p, IA— 
16. Adrian Buză (C.S.M. Cluj-Na- 
poca), Vasile Georgescu (A.S.E. 
București) și Sergiu Griinberg 
(Universitatea București) 7 p, 17. 
Alfred Kertesz (Rapid Arad) 6vi 
p, 18. Emil Macarie (Petrolul 
Ploiești) 5 p.

Astfel, Aurel Urzică devine al 
17-lea jucător pe lista celor care 
au deținut titlul de campion de

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. 2-3)

PERFORMANTELE TRĂGĂTORILOR NOȘTRI
LA CAMPIONATELE LUMII

NU COMPENSEAZĂ SLABA EVOLUȚIE
• Motive
instruirii
atenției

obiective, dar calitatea
primează >• Dispersarea

și mijloacelor materiale
la diluarea conținutului
• Principalele direcții

viitoare

A

IN
duce

antrenamentelor
ale pregătirilor

Sezonul competițional internațional de tir 1974 a oul- 
mi not cu desfășurarea campionatelor mondiale din 
Elveția, din toamnă. Inregistrind un adevărat record 

de participare (peste 1000 de concurenti din 62 de țări), 
competiția supremă a adus un frumos succes tirului din 
țara noastră, sportivii români cucerind patru medalii : 
una de aur (DAN IUGA la pistol calibru mare), două de 
argint (ANIȘOARA MATEI și CORNEUU ION la pistol cu 
aer comprimat), una de bronz (echipa de pistol viteză — 
MARIN STAN, CORNEUU ION, MARCEL ROȘCA, VIRGIL 
ATANASIU) și alte locuri fruntașe.

Dovedind o pregătire superioară 
și o înaltă măiestrie, medaliatul cu 
argint de la J.O. ’72 (pistol liber), 
Dan Iuga, pregătit de Șt Petrescu, 
antrenor emerit a obținut o nouă 
performanță răsunătoare. El a de
monstrai totodată o polivalență 
deosebită dacă ne gîndim că pe 
cartea sa de vizită. Dan Iuga mai 
are înscris titlul de campion con
tinental la pistol cu aer compri
mat Celor amintiți, și în primai 
rind campionului lumii Dan Iuga, 
li se cuvin toate felicitările pentru 
contribuția lor la ridicarea și con
solidarea prestigiului internațional 
al tirului românesc.

Competiția pentru titlurile mon
diale nu a însemnat insă numai o 
cursă aprigă in desemnarea cam
pionilor lumii, ci ți etapa cea mai 
importantă de testare la jumătatea

In cadrul a două ședințe de 
cădere in cea ținută in

PROBELE OLIMPICE

I
Dan Iuga, campionul mondial la pistol calibra
.mare

ciclului olimpic *76. Și prin această 
prismă, evoluțiile trăgătorilor noț- 
tri la C.M. au fost ne satisfăcătoa
re, cei 12 participant! la cinci pro- 
hș olimpice : N. Rotaru, Șt. Caban, 
I. Olărescu (a.l.c.r. 60 f culcat și 
3X40 f), M. Ilca (a.l.e.r. 60 f cul
cat), P. Șandor (a.l.e.r. 3X40 f), M. 
Stan, C. Ion. M. Roșea. V. Atana- 
siu (pistol viteză — individual), D. 
Iuga, T. Mîhai (pistol ~
Sencovici (skeet) n-au 
cițtige nici o medalie 
realizeze vreun punct, 
rul nu ți-a îndeplinit 
prevăzute in Hotărirea 
C.N.E.F.S. din ianuarie 1974, rezul
tatele înscrise la probele olimpice 
ale C.M. fiind slabe. Ca urmare, 
în anul celui mai fructuos bilanț 
din istoria sportului românesc, ti- 
rul se află la periferia dasamen-

analiză, cu pre-
I cădere în cea ținută in Biroul executiv al 

C.N.EFS., s-au desprins citeva concluzii privind 
principalele direcții de pregătire pentru viitor.

1. Concentrarea tuturor forțelor umane și mate
riale pentru efectuarea unei instruiri în cele mai 
bune condițiuni la probele olimpice. Cunoscind 
efectivul de trăgători apți de a intra in posesia 
„pașaportului olimpic*1, s-a făcut mențiunea că Io
tul de 15 trăgători, propus de federație, este ma
ximal, iar numărul de 13 persoane care să se ocupe 
de pregătiri este exagerat. Nu -trebuie uitat fap-

Liber), Gh. 
reușit să 

ți nici să 
Astfel, H- 
obiecttoele 

Plenarei

tului performanțelor disciplinelor 
olimpice de la noi.

Sigur, pot fi evocate o serie da 
cauze obiective. Bunăoară, dacă 
am apela La unele daite statistice 
comparative privind ediția prece
dentă a C.M. 1970 și J.O. 1972, ar 
rezulta că : 50 la sută din frunta
șii competiției supreme de acum 
patru ani nu au fost selecționați 
la J.O. *72 ; că numai 12 la sută 
dintre aceștia s-au clasat în pri
mele trei locuri la Miinchen ; că 
dintre sportivii români nici unul 
din cei clasați în primele șase 
locuri la C.M. '70 nu s-a situat pe

Constantin COMARNISCHt

(Continuare tn pag. 2-3)

Ta pistol viteza (în primul rind)tul că in timp ce
ți la pistol liber există vreo 4—5 țintați capabili 
de performanțe Ia Montreal, la cele două probe de 
pușcă dispunem doar de 2—3 sportivi care ar pu
tea evolua la nivelul fruntașilor, tn sfirțit, la skeet, 
singur Gh. Sencovici are valoare, dar neconfirmată 
in 1974. Paralel, se impune și o pregătire intensă 
cu un lot de perspectivă pentru J. O. '80 ca și o 
restructurare a colectivului de antrenori, acordin-

(Continuare tn pag. 2-3)



I.EES-RAPID 71-70!

T. SIRIOPOL, coresp. jud.

I. CARAIMAN, coresp."

DIN HANDBALACTUALITĂȚI

Reprezentativa feminină de handbal a țării noastre va participa la 
importantul turneu din Polonia. Iat-o pe Doina Cojocaru, căpitanul 
formației, șutind la poartă cu succes in întîlnirea cu echipa U.R.S.S. 

din cadrul „Trofeului Carpați".

DUPA UN MEG SPECTACULOS

I.E.F.S. — RAPID 71—70 (36— 
32). A fost un meci interesant, 
care a reținut atenția spectatori
lor pînă în ultima secundă de 
joc. întîlnirea a debutat cu a- 
tacuri concretizate cu precizie de 
baschetbalistele rapidiste, care 
au condus pînă în min. 8 : 12—11. 
De aici, studentele au acționat 
mai sigure și cu un plus de vi
teză în acțiuni au egalat și au 
luat conducerea pe care nu au 
mai cedat-o pînă la sfîrșit Evo
luția scorului a fost foarte inte
resantă și ea redă fidel situația 
de pe teren. în minutul 10 : 19— 
18 pentru IEFS. La pauză : 36— 
32. După 30 de minute de joc 
studentele conduceau cu 10 punc
te si dădeau impresia că vor 
cîștiga lejer. O serie de inexac
tități, comise de elevele lui loan 
Nicolau și... cînd mai erau 2 se
cunde din meci ele conduceau 
doar cu un coș. In această situa
ție rapidista Ileana Gugiu a be
neficiat de 2 aruncări libere, dar 
netransformînd decît una, I.E.F.S.- 
ul a obținut o victorie in extre
mis. Cele mai bune jucătoare de 
pe teren au fost Balai (13 punc
te) L. Rădulescu (16) Capotă 
(16), de la învingătoare, respec
tiv Suliman (20), Vasilescu și 
Racoviță (cîte 10) de la Rapid. 
Au arbitrat bine V. Popescu și 
A. Atanasescu.

au fost pe punctul de a pierde 
partida. Cele mai multe puncte 
au înscris Bolovan 20, T, Radu
lescu 17, pentru C.S.U., respec
tiv Gugu 20 și Popescu 17 pen
tru învinse. Au condus bine M. 
Șerban și D. Crăciun.

UNIVERSITATEA IAȘI — VO
INȚA BUCUREȘTI 54-66 (21-41). 
Bucureștencele au condus în per
manență și au obținut un succes 
scontat. Au condus bine E. Sa
rosi și Em. Nicolescu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 63—60 (33—28). Un
meci echilibrat cu un final dra
matic. Salcu a înscris de la se- 
midistanță un coș extrem de 
prețios. Cele mai bune Goian 
(20), Salcu (17), Czmor (12) de 
la gazde, respectiv, 
Anca (cite 14) de la 
Excelent arbitrajul prestat 
L Dinescu și M. Dimancea.

Merca și 
oaspete, 

de

P. ARCAN, coresp. jud.

r. IOVAN

C.S.U. GALAȚI — CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 60—59 
(36—24). Cu toate că au condus 
la diferențe apreciabile, gazdele

CLASAMENT

1. I.E.F.S. 9 • 1 631-540 17
2. Rapid 9 6 3 620-567 15
3. Politehnica 6 6 2 611—436 14
4. Olimpia 1 6 2 547—432 14
5. „U" Timișoara ♦ 5 4 575-538 14
4- Cri ful 8 6 2 500-471 14
7. Cluj-Napoca 9 4 5 579-589 13
•. Voința Buc. 9 4 5 546-586 13
9. CS.U. Galați 9 2 7 541-598 11

ie. Constructorul 9 2 7 514-617 11
ii. Imt Ped. Tg. M. 8 2 6 468-551 10
12. r.LT la?i 9 1 8 438-612 10

• între 10 și 14 decembrie, e- 
chipa reprezentativă feminină de 
handbal a României participă la 
un important turneu in Polonia. 
Ea va face parte din grupa I, îm
preună cu selecționatele R. F. 
Germania, Poloniei A și Danemar
cei. Programul jocurilor echipei 
noastre : 10 decembrie, Romania 
— Danemarca ; 11 decembrie :
România 
decembrie. România 
A ; 14 decembrie, 
grupa a fl-a se 
Cehoslovaciei, K.
Ungariei și Poloniei (B). Antreno
rii C. Popescu și Dan Bălășescu 
au convocat la lot următoarele 
sportive i Lidia Stan, Elisabeta 
Ionescu și Viorica Ionică — por
tari, Cristina Petrovici, Elisabeta 
Șoș, Viorica Vieru, Monica Mihă- 
ilă. Doina Cojocaru, Magda Mi
klos, Simona Arghir, Nicu lina

11
R. F. Germania ; 12 

— Polonia 
finalele. în 

întrec echipele 
D. Germane,

PERFORMANTELE TRĂGĂTORILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

aceleași poziții la J.O. ; eă aici un 
campion mondial (1970) nu a de
venit șl campion olimpie ; tn rftr- 
șit, că la unele probe niri unui din
tre medaliații olimpici nu pvrua- 
pase și la C. M. TO. De aceea, 
după anumite opinii, determ marea 
potențialului olimpic in raport eu 
clasarea in primele șase locuri la 
C.M. nu este concludentă.

De asemenea, trecând ia revistă 
rezultatele fruntașilor J.O. "72 și 
cele obținute de ei, acum la CJ4. 
(la cinci probe olimpice unde au 
concurat și sportivii români), ce 
constată că numai americanul 
John Writer a cucerit medalia de 
aur în ambele competiții, că din cei 
15 medaliați cu aur, argint și bronz 
la J.O. *72, numai patru s-ou aflat 
pe podiumul premianțilnr dm E- 
veția și doar cinci (din 30 la MQn- 
Chen) aU ajuns intre primii free 
la aceste campionate ate hzmii. A- 
poi, este de reținut și faptul că 
numărul participanților la rt w a 
fost dublu față de J.O„ eeea ce 
sporește substanțial concurența. iar 
situațiile neprevăzute, impondera
bilele, pot apare și infiuența re
zultatele in proporții nebăouite.

Incontestabil, calculele și datele 
statistice iși au importanța tor, de 
care trebuie să se țină seama. Dar, 
ceea ce primează este tot calitatea

procesului de instruire, valoarea 
intrinsecă a sportivului, capacitatea 
sa de a se mobiliza la momentul 
oportun, știința de a concura. Ase
menea atribute sint caracteristice 
ți unora dintre țintașii noștri. Ne 
gind:m la tinărul și talentatul tră
gător Cornelia Ion. Crescut și pre
gătit — alături de un alt tinăr do
tat, M. Stan — de antrenorul 
Gheorghe Corbescu (care are me
rite in buna organizare Șl disci
plinare a instruirii în cadrul sec
ției clubului Steaua), Corneliu Ion 
(beneficiind de experiența și te
meinicele cunoștințe in materie ale 
coechipierului său. fostul campion 
Și recordman mondial Virgil Ata- 
nasiu) a marcat un salt impresio
nant. Și la C.M. din Elveția, Cor- 
neltu Ion a confirmai valoarea sa. 
riști gi nd medalia de argint la pis
tol cu aer comprimat, iar la proba 
olimpică de pistol viteză, s-a aflat 
in primul eșalon pină înaintea ul
timei serii de patru secunde din 
manșa a doua cind, o defecțiune 
care putea fi evitată (cu un plus 
de prevedere din partea sportivu
lui. a antrenorului și a armurie
rului) l-a imptedicat să-și fructifi
ce șansa. Neglijarea unei obligații 
elementare de verificare a armei 
a dus la ratarea posibilității de a 
cuceri un loc fruntaș, la irosirea, 
intr-o clipă, a atitor eforturi fizice, 
psihice și materiale.

In general, la o analiză mai a- 
tentâ se poate spune, insă, câ evo-

luția necorespunzătoare a trăgăto
rilor români la probele olimpice de 
la C.M. nu se datorează unor ac
cidente de genul celui intimplat 
•lui C. Ion. Cu prilejul a două șe
dințe, pe marginea comportării țin- 
tasilor noștri la C.M. — una cu 
sportivii și antrenorii și o alta la 
nivelul Biroului executiv al 
C.N.E.F.S. — s-a constatat că, in 
principal, cauzele sint următoarele:
a) dispersarea atenției federației 
și cluburilor pe prea multe probe;
b) îndrumarea și asistența de spe
cialitate in timpul pregătirilor a 
purtat deseori amprenta rutinei. 
Colectivul de tehnicieni a consti
tuit un punct nevralgic al instruirii 
(unii dintre antrenori complăcin- 
du-se mai mult in rolul de dis
tribuitori de muniție). Și vorbind 
despre cunoștințele profesionale 
ale antrenorilor, in concordanță’cu 
noutățile apărute pe plan interna
țional, s-a menționat faptul că fe
derația n-a reușit să-i determine 
să-și însușească și să aplice învă
țămintele ce se puteau desprinde 
din materialele documentar-meto- 
dice pe care le-au avut la dispo
ziție ; c) slaba muncă de îndru
mare și control a procesului de in
struire din partea forului de re
sort și ca urmare și lipsa de fer
mitate pentru a lua operativ mă
surile ce se impuneau (mai cu 
seamă in lungile perioade de pre
gătire la cluburi) ; d) unele greu
tăți de ordin material.

Iordache, Mariana Mihoc, 
Popa, 
tina Pițigoi.
Maria Boși și Doina Furcoi 
accidentate. ~ 
tant pentru tehnicienii noștri este 
testul ce va fi susținut în com
pania reprezentativei R. F. Ger
mania. Așa cum am anunțat, e- 
chipa vest-germană ne va fi ad
versară în prelimifiariile campio
natului mondial (meciul tur — 
la 16 februarie, iar cel retur — 
la 16 martie). Pe baza concluzi
ilor acestui meci va fi orientată 
pregătirea tactică a naționalei 
noastre.

• Selecționata feminină de ti
neret a țării noastre va pleca in 
Cehoslovacia Ia finele acestei 
săptămini, în vederea unei duble 
întîlniri cu echipa similară a ță
rii gazdă. Antrenorul Valeriu 
Gogâltan are la dispoziție urmă
torul lot : Muler și Man (portari) 
— Arnarandci, Vasile, Iacob, Che- 
resteș. Lăcustă, Andronache, 
nescu, Nițu, Hobincu, Văcaru, 
Cojocărița, Grigoraș, Osman 
Hohr. Cele două întîlniri 
programate în zilele de 
decembrie.

Formația masculină 
Timișoara a plecat 

unde va întreprinde 
de mai multe jocuri. 
Sîmbătă va avea loc la Basel 

la

HARVEY, 1RR1BAH, UAH MAI K
Din cîte aud, presa scoțiană 

de specialitate n-a emis canti
tatea de bocete și lacrimi la 
care i-ar fi dat dreptul neno
rocirea trăită în fața Spaniei, 
văzută și de noi duminică, noi 
aceia care încă nu ne revenim 
după punctul pierdut la Co
penhaga... In buna noastră lo
gică, scoțienii ar fi trebuit să 
rămînă cu toții cheli și 
glandele lacrimale secate,
zice că nici vorbă, Harvey, 
portarul lor, e încă întreg și 
mai apără. Să ne fi căzut nouă 
— ferească-ne cerul ! — în
năvodul nostru critic, două ga
fe ca ale acestui domn, cu 

se pierd două puncte a- 
și respectivul 
că nu 
de la

La

cu
Se

vedea și hotăra 
turii. Așa am I 
știu și nu mă I 
obsedat, cum I 
nul nostru la 1 
probabil se pol 
glezii, după ml 
galia și al qjr 
cest Damas -^] 
insularii, deși I 
nici ei nu se 
sură fiindcă și 
face parte din 
cui... — acest 
rul acelui gest 
nutul 90, cînd 
nai a sărit d 
pard asupra m 
tat-o nebun, q

mai 
psihia- 

drept 
gafele 

lovit

Maria 
Irene Oancea și Constan- 

După cum se știe, 
~ ‘ sînt

Deosebit de impor-

lo- 
l»

Și 
sînt 

9 și 11

Politeh- 
în Polo- 
un tur-

nica 
nia 
neu

•
tragerea la sorți pentru fa
zele superioare ale C.C.E. Rea
mintim că echipele Steaua (m) 
și I.E.F.S. București (f), cam
pioanele țării noastre, se află in 
competiție, urmind să participe 
in turul III și, respectiv, II.

• O selecționată masculină a 
țării noastre va întreprinde în
tre 11 și 22 decembrie un turneu 
de mai multe partide în Elveția 
și R. D. Germană.

• începind din ziua 
decembrie. 8 orașe din 
găzdui primele partide 
drul noii ediții a Concursului 
publican rezervat echipelor de 
niori II (fete și băieți).

de 
țară 
din

22 
vor 
ca- 
re- 
ju-

du-se încredere acelora care s-ou relevat prin „pro
ducția* de calitate și nu doar prin numărul elevi
lor lor.

2. Promovarea curajoasă a elementelor tinere in 
curs de afirmare și renunțarea la o serie de tră
gători plafonați care, de ani de xile, nu mai în
scriu rezultate notabile in concursurile oficiale.

3. Experimentarea in 1975 a modelului de pregă
tire și punerea in formă in condițiile perioadei în
trecerilor olimpice din 1976.

4. Sprijin medical și metodic mai consistent acor
dat antrenorilor in asigurarea echilibrului intre so
licitarea nervoasă și refacere ; in pregătirea fizică 
specializată și la alcătuirea planurilor individuale.

5. Elaborarea, impreună cu factorii de răspun
dere din cadrul organelor pendinte, a unui plan 
concret de sprijin și colaborare permanentă pen
tru angrenarea și perfecționarea, intr-o proporție 
mai mare, in tirul de performanță, a trăgătorilor

elită din rindunle militarilor noștri. Printre cam
pionii olimpici și mondiali se numără și multi mi
litari, ceea ce constituie evident un punct impor
tant de reper pentru a se pomi hotărit pe acest 
drum.

6. Ameliorări de ordin material, cu referiri, in 
special, la înlocuirea unor instalații învechite (in 
primul rînd la poligonul Tunari), la armament și 
muniție. Este necesar să fie efectuate permanente

testări pentru că fără asemenea verificări firești, 
oricit zel ar manifesta sportivii in pregătire, rezul
tatele sint condiționate și de buna funcționare a 
materialelor. Cit privește muniția, ea trebuie, intr-a- 
6e»ăr, să fie gospodărită cu grijă, fără nici un fel 
de risipă. Ceea ce impune fără îndoială și un plus 
de. exigență in selecționarea trăgătorilor și stabi
lirea precisă a probelor la care se va concura la 
Montreal. O sporire nemotivată a lotului olimpic 
și a probelor n-ar duce decit la cheltuirea inutilă 
a eforturilor și mijloacelor materiale, la diluarea 
conținutului antrenamentelor. Dar, asigurarea unui 
necesar de muniție trebuie avută in vedere (la tir 
problema materială este capitală și pe acest plan 
existind o concurență acută) pentru că, în caz con
trar, reprezentanții noștri se vor găsi în fața unui 
handicap extrem de greu de depășit.

lată, așadar, citeva puncte de referință de Ia 
care ar trebui să pornească orientarea in viitor a 
procesului instructiv-educativ. Important este ca în 
cadrul organizatoric adecvat, candidații olimpici să 
se pregătească la volumul superior necesar cerin
țelor performanțelor internaționale, antrenorii să-și 
îndeplinească integral și cu tot discernămintul atri
buțiile ce le revin, iar organele de resort și in pri
mul rînd federația de specialitate să-și exercite pe 
deplin rolul de îndrumare și control. Tirul româ
nesc dispune de sportivi talentați și valoroși, de 
antrenori calificați, astfel ca la Montreal să fie in 
măsură să cucerească noi medalii, așa cum a ob
ținut de fiecare dată la ultimele sase ediții ale J.O.
i
- 11 1.. ........ ............ .. ... 1 "■■■’

fâră asemenea verificări firești.

ieșea 
trie.
vorbind, 
lui m-au 
drept în inimă și
m-au indignat cît 
ratările noastre 
de la Copenhaga. 
Păi, se poate 
ne facă un 
tar. de clasa 
asemenea „dife
rență"...? Cîteva secunde mi-a 
revenit în întreaga ființă ob
sesivul nostru „ghinion la 
portari" care acționează săl
batic și pe invers, și indirect, 
și de departe : în ziua rrieciu- 
lui cu Spania — atît de im
portant.. pentru noi — îi vine 
domnului Harvey ideea 
concureze pe acel portar dîm- 
bovițean, de indiscutabilă 
loare mondială dar pe care un 
antrenor englez dorea, totuși, 
hapsîn și memorabil, să-l îm
puște. Ca atunci cînd joacă cu

cu 
Și 

.... Nu 
mai discut de „dracii" provocați 
de Irribar, în același meci 
fundamental de la Glasgow, 
Irribar care se mișca de-1 ve
deau și chiorii pe linia porții, 
ca-n ceasul morții, doar arbi
trul nu vede și acceptă ca 
Irribar să prindă mingea pe- 
naltyului. Un gînd tainic și 
sumbru îmi șoptește că dacă 
un portar de-al nostru făcea 
așa ceva, arbitrul îl prindea,

să-l

va-

noi, același Harvey să facă 
ță chiar unei comparații 
tocmai numitul Răducanu, 
să nu încaseze nimic...

socoteli 
despre 
portarii 
omagiez 

de 
Băiatul J 

la înălța

mai 
nenorc 
de f 
minui 

Orilizat 
bal. 
tic, 
a unui Dincă 
spune mai mu 
în care, comp 
plan • național 
pe cît de dijpt 
copleșitoare 'rt 
comparabil cu 
Mai ales cînd 
bogăția 
7“ —
trebuie 
Ferice

noastră 
un al 

să apJ 
de ha

corespon:
M. F. - Arai 

și dumneavoasu 
și lacrimile Iii 
tră, a „desuețj 
vedem în spor] 
pentru emoții I 
nu moare. Pre

Numeroase transferări in Diviz
în perioada de transferări au 

fost soluționate favorabil pen
tru echipele de volei din Divizia 
A 95 de cereri (45 la băieți și 
50 la fete). Dintre acestea cele 
mai importante ni se 
următoarele :

MASCULIN : pentru 
G. Enescu (Șc. sp. 2 
Kunkuti (Șc. sp. Timișoara), 
Băroiu (Electra “ 
EXPLORĂRI B. MARE : P. Stan- 
cu (I.E.F.S.), V. Balaș („U“_ Cluj- 
Napoca), S. Penciulescu 
V. Marian (Progresul Buc.) ; 
tru STEAUA : C. Chițigoi, 
Bădiță (Rapid), V. Manole 
sp. Oradea), S. Macavei („U“

par a ti

DINAMO :
Buc.), R. 

Șt. 
Buc.) ; pentru

-Napoca) ; pi 
BACĂU : V.
Buc.) ;
(Prcgre-s u u c
TEHNICA TI]
nescu (Steaua)
R. Shăffler (Cl 
tru C. S. M. 3 
loga (C.S.U. d

(Rapid), 
pen- 

C. 
(Șc. 

Cluj

CAMPIONATELE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

„U“ Cluj-Napoca, Explorări — 
C.S.M. Suceava ; de la ora 15,30 : 
Dinamo — C.S.U. Galați, I.E.F.S. 
— Viitorul, „U“ Craiova — Poli
tehnica Timișoara.

premature relaxări, un set 
partida cu C.S.U. Galați, astfel 
giulestencele au cîstigat doar 
3—1 (9, —11, 7, ’ “•

FEMININ

IAȘI, 5 (prin telefon). în sala 
sporturilor din localitate au în
ceput întrecerile primului turneu 
al campionatului feminin de 
lei. Meciurile s-au încheiat_
rezultate scontate. în jocul de 
debut, Universitatea Craiova s-a 
impus în fața proaspetei promo
vate Spartac București, cu 3—0 
(3, 12, 9), craiovencele fiind, evi
dent. superioare. Echipa campioa
nă, Rapid, a cedat, datorită unei

vo- 
cu

în 
că 
cu 

9). Dinamo a ter
minat învingătoare în fața Mc- 
dicinei cu 3—0 (6, 1, 9), SCOT care 
oglindește fidel diferența de va
loare.

în reuniunea de după amiază, 
Farul Constanța a depășit cu 3—1 
f—16, 14, 7, 11) pe „U“ Timișoara, 
iar Penicilina Iași cu 3—0 (6, 6, 1) 
pe Constructorul.

în ziua a doua sînt programate 
partidele : de la ora 8,30 : C.S.U. 
Galați — Spartac, I.E.F.S. — „U“ 
Craiova, Rapid — Medicina ; de 
la ora 15,30 : Dinamo — Construc
torul, „U“ Timișoara — C.S.M. 
Sibiu, Penicilina — Farul.

Iulian CARAIMAN, coresp.

AUREL URZICA 17-LEA
CAMPION DE SAH AL

(Urmare din pag. 1)

ROMÂNIEI
de la Stockholm setru juniori 

clasează pe locul 2—3, la egali
tate cu maghiarul Adorian, fiind 

șah al României, în istoria aproa- ■ întrecut de actualul șalanger 
pe semicentenarâ a 
(prima ediție, în 1926).

învingătorul are 
(născut în decembrie 1952, 
București), remareîndu-se ca 
jucător foarte dotat încă din 
copilăriei. Se‘ impune, apoi, 
competiții școlare și în jocul 
corespondență. în 1969, 
pînd la campionatul mondial pen-

competiției

22 de ani 
la 
un 

anii 
în 

prin 
partici-

„ ’ ia 
titlul suprem, Anatoli Karpov. în 
campionatul european pentru ju
niori (tineret) din 1973 a ocupat 
un onorabil loc 4. Aurel Urzică 
este un jucător foarte bine pre
gătit teoretic, cu un stil modern, 
în care simțul strategic se îmbi
nă armonios cu măiestria tactică. 
Este student la Institutul 
tehnic din București.

poii-

FEMININ ; 
Ioana Șiclova 
(Viitorul Buc.),l 
(Șc. sp. Bacăul 
(Medicina) ; pel 
STANȚA: J
(I.E.F.S.) ; pen 
TORUL : Mars 
namo) ;. pentru 
lena Țopa, Elij 
Timișoara) ; pi 
Iuliana Paul, 
(Rajțjg), Alina 
șov) : pentru 
Cristina Liuba 
Iuliana Săbăde 
mișoara) ; per 
VĂ: Marllena 
Iași) ; pentru '4 
Ileana Sabâu 
Focșa (Farul), 
namo).
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la halte

Zilele 
Vitebsk 
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Bieloruse și ld 
a revenit gazdl 
1575 kg. Pe cat] 
rezultat a fost 
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La cat. semigi 
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meciul 
de tin

simbAti 
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0 R.D.G.— I 
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meciuri 
putat în ani 
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1

1. Dinamo 16 12 2 2 40-13 26
2. Univ. Craiova 16 10 2 4 48-12 22
3. U.T.A. 16 10 2 4 41-19 22
4. „Poli* lași 16 9 1 6 33-27 19
5. ,,Poli“ Timișoara 16 8 3 5 31-32 19
6. F.C. Argeș 16 4 10 2 21-14 18
7. Steaua 16 7 4 5 30-24 18
8. F.C. Constanța 16 7 4 5 25-22 13
9. A.S.A 16 6 4 6 26-19 16.

10. Sportul studențesc 16 5 6 5 26-19 16
11. F.C. Calați 16 6 4 6 21-33 16
12. F.C.M. Reșița 16 6 3 7 27-26 15
13. Jiul 16 2 9 5 10-25 13
14. Olimpia 16 2 8 6 11-21 12
15. Chimia 16 5 1 10 23-58 11
16. „U" Cluj-Napoca 16 4 2 10 22-33 10
17. C.F.R. Cluj-Napoca 16 3 3 10 17-33 9
18. Steagul roșu 16 2 4 10 16-38 3

„CUPA A+r i

1. Dinamo 32 24 3 5 71-26 51
2. U.T.A. 32 17 5 10 57-33 39
3. Univ. Craiova 32 16 6 10 67-28 33
4. F.C.M. Reșița 32 16 6 10 53-40 38
5. A.S.A. 32 16 5 11 50-38 37
6. Steaua 32 14 7 11 56-41 35
7. 32

32
32
32
32
32
32
32

15
13
10
15
10
8
7

10
9

10
8
8

5
7

11
1
9 

12 
13
7
8
6
7
6

12
12
11
16
13
12
12
15
15
16
17
18

44-50
42-41
42-35
52-57
42-41
25-36
33- 40
36-51
31-43
27-54
39-53
34- 89

35 
33
31
31
29
23
27
27
26
26
23
22

9.
10.

7. „Poli" Timișoara
8. F.C. Constanța 

F.C. Argeș 
„Poli" lași

11. Sportul studențesc
12. Olimpia
13. Jiul
14. „U" Cluj-Napoca
15. C.F.R. Cluj-Napoca 32
16. F.C, Galați
17. Steagul roșu
18. Chimia

I

Un număr tot mai mare de ca
zuri — evidențiind în ultimă Vre
me supărătoare erori de arbitraj 
— ne-au Îndemnat a face cîteva 
succinte considerații pe 
ginea unui 
nerează în
discuții și,
interes. Este vorba de prevederile 
articolului 12 din regulamentul de 
joc pe care, pentru o mai deplină 
înțelegere a sensului său, îl vom 
reproduce integral. Așadar, „un 
jucător care comite în mod inten
ționat una din următoarele 9 gre
șeli : a) lovește sau încearcă să 
lovească cu piciorul un adversar ; 
b) pune piedică unui adversar, a- 
dică îl face să cadă sau încearcă 
să-i provoace căderea fie folosind 
piciorul, fie apleeîndu-se 
sau în spatele lui ; c) sare 
unui adversar ; d) atacă 
versar în mod violent sau 
los ; e) atacă pe la spate 
versar care nu face obstrucție ; 
f) lovește sau încearcă să loveas
că un adversar ; g) ține un adver
sar cu mina sau cu o parte oare
care a brațului 1 h) împinge un 
adversar cu mina sau cu o parte 
oarecare a brațului ; i) joacă min
gea cu mîna, adică o poartă, o 
lovește sau o aruncă cu mîna sau 
cu brațul — va fi penalizat cu o 
lovitură liberă 
echipei 
a fost 
jucător 
mite în 
fala de

subiect 
prezent 
firesc,

mar- 
care ge- 

multe 
suscita

numai de caracterul său inten
țional și de prezența balonului în 
joc- Penalizarea infracțiunilor, în 
general, nu ține seama de un a- 
numit grad de gravitate, ci pur 
si simplu de existența acesteia. 
In plus, in cazul loviturilor de la 
11 metri nu se are în vedere dacă 
una din cele 9 greșeli, enunțate 
mai înainte, a fost săvîrșită în 
cadrul sau în afara unei faze de 
gol.

Și totuși, dacă e să ne referim 
la ceea ce se întîmplâ în mod 
curent pe terenul de fotbal, la 
modul cum sînt puse în practică 
prevederile articolului 12 vom 
putea constata, nu( fără surprin
dere, o multitudine de cazuri în 
care arbitrii pedepsesc prompt o 
infracțiune oarecare la centrul te
renului, făcîndu-se că nu obser
vă o alta identică, comisă în ca
reu. La fel se procedează și a- 
tunci cind un jucător este faultat 
în. suprafața de pedeapsă, dar nu 
într-o situație periculoasă pentru 
adversar. După cum sînt destul 
de frecvente exemplele în care a- 
ceeași neregularitate este într-un 
fel apreciată în careul oaspeților 
(de regulă, sancționată cu penalty) 
și altfel în careul gazdelor, unde 
nu se dă nimic. Cel ce procedează 
astfel, în conducerea întîlnirilor 
divizionare, nesocotesc — cu sau 
fără intenție — atît esența preve
derilor regulamentare, cit și prin
cipiul imparțialității. Pe de altă 
parte, nu trebuie uitat că o ase
menea manieră de arbitraj gene
rează întotdeauna o stare de ten
siune in teren care influențează 
direct starea disciplinară a jucă
torilor și calitatea spectacolului 
sportiv. De aici, concluzia pe care 
este bine să o tragă în primul 
rînd arbitrii, și anume aceea de a 
respecta ei înșiși regulamentul.

Mihai IONESCU

Finalul de sezon îi solicită, 
mod firesc, pe fotbaliștii noștri, 
mai ales la capitolul consumului 
nervos. Acumulările de efort se 
fac simțite în reacțiile jucătorilor, 
care nu mai păstrează liniștea și 
dezinvoltura începutului de toam
nă. Dar asta nu scuză creșterea 
„geometrică" a mormanului de 
cartonașe care încearcă să facă 
puțină ordine în jocurile din ul
tima vreme.

Fără îndoială că fotbalul este 
un sport aspru. Șocul, care, în ul
timii ani, a cîștigat destule bătă
lii cu fenta, ceea ce se vede 
pină și în cazul unei echipe de 
superclasă ca aceea a Olandei, nu 
este, desigur, o floretă imaculată 
sau un badminton vaporos. De 
aici, însă, și pină la intervenția de 
boxer a lui Ologeanu asupra lui 
Marcu sau pină la placajul vio
lent al lui Vlad asupra lui Dudu 
Georgescu este o cale lungă. Ase
menea gesturi trebuie reprimate 
cu o asprime educativă. Iar dacă 
în cazul lui Ologeanu sancțiunea 
a fost cea așteptată, ieșeanul Viad 
a „scăpat" fără cartonașul galben, 
fapt care grevează arbitrajul, alt- 

, minted foarte bun, al lui Ion 
Rus.

In aceste două exemple deosebit 
de neplăcute există și o reacție 
plină de promisiuni. Este vorba de 
atitudinea antrenorului Ioan Rein
hardt, care a incriminat fără ezi
tare gestul jucătorului său, atrâ- 
gindu-i atenția că o asemenea 
conduită este incompatibilă cu 
spiritul echipei reșițene, în cadrul 
căreia Ologeanu are, in momentul 
de față, poziția unui proscris. A- 
titudinea experimentatului antre
nor reșițean reprezintă mai mult 
decîț cartonașul roșu, ea fiind ex
presia unei sportivități binecunos
cute.

Cazurile de duritate excesivă nu 
sint singurele momente de înfnn- 
gere a sportivității. Iată, de piidă, 
acum două săptămini, la Tg. Mu
reș, Boloni a avut o ieșire urită 
față de arbitrul de tușă C. Iofciu. 
Ce s-a întimplat, în fapt ? Arbi
trul în cauză dictase o aruncare 
de la tușă în favoarea echipei 
oaspete. Viteza fazei nici nu a 
permis de altfel înregistrarea ab-
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solută a justeței unei decizii 
site oarecum de importanță, 
acel moment, Boloni s-a repezit 
cu furie in direcția arbitrului, re- 
proșindu-i vehement această de
cizie. S-a văzut imediat că ochii 
injectați ai lui Boloni vădeau mai 
mult decit indignarea pentru o de
cizie care, chiar dacă ar fi fost 
greșită, nu merita reacția de-a 
dreptul penibilă a jucătorului mu- 
reșap.

In categoria gesturilor urite se 
mai inscrie și comunicarea tea
trală cu tribuna. Există jucători 
specializați, oarecum, in ațițarea 
tribunei, Împotriva deciziilor 
seori corecte ale arbitrilor, 
ceasta „metodă" a jucătorilor 
chipei gazdă, în general, deși 
poartă haina violenței, ci numai 
a zîmbetului superior și zeflemi
tor, trebuie dezaprobată cu aceeași 
tărie, pentru că instalează un cli
mat de neîncredere și de mînie 
nejustificată împotriva arbitrului 
de pe teren. Prin intermediul 
cestei „metode", jucătorii contri
buie deseori la dispariția obiecti
vitătii din tribună. Așa se face că 
o trimitere a mingii la portar, de 
către echipa oaspete, este huidui
tă îndelung, chiar dacă acțiunea 
e perfect justificată din punct de 
vedere tactic, în timp ce aceeași 
trimitere spre portarul echipei 
gazdă stîrnește o ciudată bună 
dispoziție în tribună, ba mai mult 
— reușește să provoace și cîteva...' 
aplauze.

Fotbalul e un sport aspru, 
ceastă asprime depășește 
aproape inevitabil, limitele 
lamentului. La urma-urmei, 
și Cruyff a fost gratulat cu 
cartonaș galben in finala de 
Miinchen. Aceste rinduri vor 
fie, insă, un îndemn pentru ade- 
vărații sportivi, care au datoria să 
se constituie intr-un matur „corp 
de reprimare" a tuturor gesturilor 
urite. Bineînțeles că în fruntea a- 
cestui corp trebuie să se afle An
trenorul.

NU NUMAI ARBITRII TREBUIE
SA CUNOASCĂ REGULAMENTUL!

Sportivita- 
lucru de 
învinșilor, 
cuvine cu

A Un arbitru — este vorba de 
Ion Rus — și un observator federal 
— Anton Ioniță — au fost plăcut 
impresionanți de atitudinea celor de 
la Politehnica Iași și, respectiv, Chi
mia Km. Vîlcea, care, deși afectați, 
bineînțeles, de înfrîngerile suferite 
de echipele lor și, mai ales, de re- 
percursiunile acestor insuccese pen
tru poziția lor în clasament, in lup
ta dramatică pentru evitarea ultime
lor trei locuri, care duc spre Divi
zia B, au acceptat rezultatele fără 
murmure, cu demnitate, 
tea este întotdeauna un 
preț. Venind -din partea 
o astfel de atitudine se 
atît mai mult subliniată.

flb Cunosc sau nu cunosc fotba
liștii noștri regulamentul ? O astfel 
de întrebare apare lipsită de sens, 
din moment ce ca nu se referă la 
jucători care sint la primii pași pe 
terenul de fotbal, ci la sportivi care 
acționează în eșaloanele de perfor
manță. Și, totuși, la Iași, deși arbi
trul Ion Rus dictase o lovitură li
beră INDIRECTA, semnalizată ca 
atare prin ridicarea brațului și men
ținerea lui în această poziție pină 
la executarea loviturii, Lucescu a 
șutat direct în poartă și apoi a pro
testat îndelung cînd arbitrul nu a 
acordat gol, ci repunerea mingii în 
joc, de la poartă. „Este surprinzător 
că un jucător internațional nu cu
noaște regulamentul de joc" — scrie 
I°n Rus. Fiind vorba de Lucescu, 
jucător cu o îndelungată și aprecia
tă activitate, sintem dispuși sâ cre
dem mai degrabă că n-a fost atent 
la semnalizarea arbitrului. Dar, poa- . . .. cîncj țn

de instru- 
și acestei 
de către 
de joc.

Constanța,

te că ar mai trebui, din 
cînd, în cadrul procesului i 
ire. să se acorde atenție 
probleme, a aprofundării 
jucători aj regulamentului

« Gol cu discuții, la i_______
cu cîteva minute înainte de fluierul 
final al meciului F. c. Constanța — 
Sportul studențesc. Descriind faza, 
arbitrul Otto Anderco arată că min-

■MICUL ECRAN
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—F.C.M. Reșița (Divizia A), transmisiune

aical), selecțiuni înregistrate de la Szolnok; 
ipionatul european), repriza Il-a, transmi- 
□zig.
EMBRIE ; ora 15,30 - MAGAZIN SPORTIV: 
LE. La polo pe apă : Partizan Belgrad—Di- 
;iuni înregistrate de la Belgrad. „Tine- 
enartaj de Corneliu Rusu Din marile 
coflHui : Jack Johnson—Tommy Burns (dis- 
ick Dempsey—King Levinsky (1932) și Kid 
125).

lip- 
în

de- 
A-
e- 
nu

a-

A- 
uneori, 

regu- 
pină 

un 
la 
să

în fața 
asupra 

un ad- 
pericu- 
un ad-

32
32
32

_____ directă, acordată 
adverse, de pe locul unde 
comisă greșeala. Dacă un 
al echipei în apărare co
mod intenționat, în supra- 

_ t___pedeapsă, una din- aceste 
9 greșeli el va fi sancționat cu o 
lovitură de pedeapsă".

Concis, clar și cuprinzător ! A- 
dică, noțiunea de infracțiune are 
aceeași formulare și sens, indife
rent <le zona terenului în care a 
fost comisă, ea fiind determinată

De ia comisia de competiții
șl disciplină

In urma abaterilor săvîrșite în 
ultima vreme, au fost dictate ur
mătoarele sancțiuni : două etape 
suspendare lui Colnic (U.T.A.) 
pentru atacuri dure, periculoase ; 
două etape lui Doboș (Minerul 
Baia Mare) pentru insulte aduse 
arbitrilor ; o etapă lui M. Nicu- 
iescu (Mureșul Deva) pentru 
bruscarea violentă a adversarului; 
ridicarea dreptului de joc lui 
Siklody (Oltul Sf. Gheorghe) pină 
la anchetarea cazului (lovirea in
tenționată a jucătorului Ciobota- 
ru, de la Tractorul Brașov) de 
către secția de fotbal a Clubului 
Oltul Sf. Gheorghe.loan CHIRILA

gea șutată de Iovănescu fusese de
viată de fundașul Cazan, iar „jucă
torul Mărculescu, care nu se afla 
în ofsaid în momentul șutului, a 
pătruns, s-a înălțat și a marcat cu 
capul“ Mai bine decît Otto Anderco 
(el fiind mascat de aglomerația de 
jucători din careu), faza fusese vă
zută în felul acesta de către tușie- 
rul V. Cătană, care și-a menținut 
ferm poziția de validare a golului. 
„Imediat după terminarea meciului, 
la cabine, observatorul federal, Ro
bert Cosmoc, a contestat opiniile 
conducătorului echipei Sportul 
dențesc, 2. - —
șierului Cătană^. 
Anderco ' " ’

A Traian Tomescu, observator fe
deral la meciul F.C.M. Reșița — U- 
niversitatea Craiova, condamnă ges
tul lui Ologeanu, care l-a lovit pe 
Marcu, cînd jocul era oprit și urma 
să se execute fault în favoarea echi
pei lui... Ologeanu. Faptul că Marcu 
a și jucat puțin teatru, în ceea ce 
privește efectele loviturii, nu schim
bă aspectul lucrurilor. De altfel, Co-

stu- 
dînd dreptate deplină tu- 

1- menționează Otto 
în foaia de arbitraj.

misia de disciplină l-a suspendat pe 
Ologeanu pe o etapă. De ce încearcă 
jucătorii să-și facă dreptate singuri, 
mai ales atunci cînd regulamentul 
și arbitrul le-au și dat-o ?

A Referindu-se la arbitrajul lui 
R. Stîncan, observatorul federal, prof. 
Traian Tomescu, consideră că aces
ta n-a condus cu siguranță, men- 
ționînd și faptul că a fluierat sflr- 
șitul meciului cu șase minute mai 
devreme, trebuind apoi să reia jo
cul ! De data aceasta, după cum se 
vede, lui R. Stîncan nu i-au mers 
nici arbitrajul, nici cronometrul...

A ArbitrCT’ Fr. Coloși arată că 
jucătorul Stoicescu (F. C. Galați) 
n-a reținut nimic din criîicile care 
i s-au adus în presă, cu privire la 
ținuta sa capilară. Pletele și mustă
țile pe care le poartă stimesc co
mentarii și creează o impresie ne
plăcută. Sesizindu-se, federala i-a 
interzis să mai apară pe un teren 
de fotbal, pină ce nu renunță la 
această ținută necorespunzătoare. A- 
plaudăm măsura !

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AUTOTURISMELE LUNII DE

CEMBRIE. Și în această lună 
continuă atribuirea de autoturisme 
la tragerile și concursurile obiș
nuite Loto, Pronoexpres și Pro
nosport.'Cîștigătorii pot opta pen
tru autoturismele „Dacia 1300“ și 
„Skoda S. 100“ atunci cînd valoa
rea tuturor cîștigurilor (de orice 
fel) obținute pe același formu
lar este mai mare (sau cel puțin 
egal) cu contravaloarea autoturis
mului ales.

\ *
Loto de astăzi va a- 
București în sala Clu-

Tragerea 
•vea loc la 
bului finanțe-bănci din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
18. Rezultatele tragerii se vor 
transmite la radio și televiziune 
în cursul serii.

NOITATI la 
PLIC ! ’ ------------
FLATE IN VlNZARE, 
LINGĂ CÎȘTIGURILE ÎN 
AUTOTURISME „DACIA 
1300“ si PREMII VARIATE 
ÎN BÂNI DE 40 000 lei, 
30 000 lei, 20 000 lei, 10 000 
lei s.a., S-AU INTRODUS 
ȘI INTERESANTE ClȘTI- 
GURI IN AUTOTURISME 
„TRABANT 601“ si „SKO- 
DA S. 100". NUMAI CINE 
JOACA POATE CIȘTIGA.

LA
LOZ 

SERIILE
IN 
A- 
PE

REUNIUNEA REPREZENTANȚILOR
FEDERAȚIILOR DE FOTBAL

DIN BALCANI
Ieri a început Ia Sofia reuniu

nea reprezentanților federațiilor 
de fotbal din Balcani, care dis
cută programul din anul 1975 al 
tradiționalelor competiții i 
nizate de ele. Forul nostru 
specialitate este reprezentat 
tov. I. Alcxandrescu și M. 
măreanu.

CLASAMENTELE DIVIZIEI C
DUPĂ

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 29 NOIEMBRIE

LOTO 
1974

I : 1,35 
a Il-a i 

IlI-a ! 4,65 a 
14,45 a 3 438 

a 437 lei . a 
lei.

Report categoria I î 430 867 lei.

EXTRAGEREA I : cat. 
variante a 50 000 lei ; 
1,55 a 32.048 
10 683 lei; al 
lei : a V-a : 
Vl-a : 185,20

50 000 
lei : a 

l IV-a : 
113.80 
a 268

orga- 
de 
de 

. Sfc-

ÎNCHEIEREA turului

— din etapa a XV-a, a fost 1—0 și nu 1—1 cum, dintr-o greșeală, a apărut în ziarul 
nostru de marți).

SERIA A VILA SERIA A X-A

1. MEVA Drobeta T.S. 15 10 2 3 20- 9 22 1. C.I.L. S. Marmației 15 12 1 2 32- 4 25
2. Minerul Motru 15 8 3 4 25-14 19 2. Min. Baia Borșa 15 9 3 3 35-13 21
3. A.S. Viet. Craiova 15 7 4 4 19-15 18 3. Minerul Cavnic 15 9 3 3 26-13 21
4. Minerul Lupeni 15 8 1 6 23-14 17 4. C.S. Zalău 15 8 3 4 22-13 19
5. C.F.R. Craiova 15 6 4 5 24-19 16 5. Bihor. Marghita 15 7 4 4 25-12 18
6. Dunărea Calafat 15 7 2 6 29-29 16 6. Rapid Jibou 15 7 1 7 21-17 15
7. Cimentul Tg. Jiu 15 6 3 6 24-15 15 7. Bradul Vișeu 15 5 5 5 13-19 15
8. Progresul Corabia 15 7 1 7 24-17 15 8. Min. Suncuiuș 15 6 3 6 16—26 15
9. Metalurgistul Sadu 15 6 3 6 15-15 15 9. CUPROM B. M. 15 4 5 6 30-29 13

10. Minerul Rovinari 15 7 1 7 13-15 15 10. Minerul Băiuț 15 5 3 7 18-25 13
11. Dierna Orșova 15 7 0 8 22-24 14 11. Someșul S. Mare 15 6 1 8 26—34 13
12. F.O.B. Balș 15 7 0 8 20-23 14 12. Minerul Băița 15 5 1 9 25-26 11
13. Progresul Băilești 15 6 1 8 18-17 13 13. Voința Cărei 15 5 1 9 17-33 11
14. Proqresul Strehaia 15 5 2 8 12-32 12 14. Victoria Zalău 15 4 3 8 14-31 11
15. C.I.L. Drobeta T.S. 15 5 0 10 20-30 10 15. Unirea Tășnad 15 4 2 9 16-27 10
16. Steagul r. Plenița 15 4 1 10 16-36 9 16. Oașul Negrești 15 4 1 10 13-27 9

SERIA A VIII-A SERIA A Xl-A

1. METALUL Oțelu R. 15 10 3 2 24- 9 23 1. UNIREA DEJ 15 11 2 2 26-11 24
2. Unirea Tomnatic 15 9 3 3 25—10 21 2. Gloria Bistrița 15 10 3 2 34- 7 23
3. Strungul Arad 15 7 4 4 17-19 18 3. Vi it. Gheorg hienî 15 9 0 6 37-21 18
4. Minerul Ghelar 15 7 3 5 23-15 17 4. Chimica Tîrnăveni 15 8 2 5 16-14 18
5. Electromotor Tim. 15 7 3 5 19-15 17 5. Met. Copșa Mică 15 7 3 5 17-20 17
6. Știința Petroșani 15 4 8 3 19-14 16 6. Lacul Ursu Sovata 15 8 0 7 21-27 16
7. C.F.R. Caransebeș 15 7 2 6 26-25 16 7. A.S. Miercurea C. 15 7 1 7 28-18 15
8. Constructorul Arad 15 6 4 5 19-18 16 8. Foresta Bistrița 15 6 3 6 15-16 15
9. C.F.R. Simeria 15 6 2 7 21-20 14 9. Avintul Reghin 15 6 3 6 16-20 15

10. Metalul Bocșa 15 6 1 8 18-19 13 10. Minerul Bălan 15 6 2 7 20-21 14
11. Unirea Sînnic. Mare 15 5 3 7 16-20 13 11. Vitrometan Mediaș 15 5 4 6 16-19 14
12. Ceramica Jimbolia 15 5 3 7 14-22 13 12. Viitorul Tg. Mureș 15 4 4 7 20-21 12
13. Progresul Timișoara 15 5 2 8 16-22 12 13. C.F.R. Sighișoara 15 4 3 8 7-19 11
14. Minerul Oravița 15 3 6 6 12-19 12 14. Minerul Rodna 15 2 7 6 12-24 11
15. Minerul Teliuc 15 4 2 9 6-13 10 15. C.I.L. Gherla 15 4 2 9 15-24 10
16. Crișana Sebiș 15 3 3 9 7-22 9 16. Unirea Crist. Sec. 15 1 5 9 7-25 7

SERIA A IX-A SERIA A Xil-A

1. OLIMPIA Oradea 15 11 1 3 29—13 23 1. NITRAMONIA Fâg. 14 9 5 0 34-11 23
2. Dacia Orâștie 15 9 3 3 23-11 21 2. Precizia Săcele 15 8 2 5 21-11 18
3. Aurul Brad 15 7 4 4 37-14 18 3. U.P.A. Sibiu 15 7 4 4 18-10 18

4. Minerul Bihor 15 8 1 6 29-22 17 4. Unirea Sf. Gh. 15 8 2 5 23-21 18
5. Dermatc Cluj-N. 15 7 3 5 21-14 17 5. Forest. Tg. Sec. 15. 7 4 4 19-24 18
6. Voința Oradea 15 8 1 6 26-22 17 6. I.C.I.M. Brașov 15 6 5 4 20-13 17
7. Recolta Salonta 15 8 1 6 15-13 17 7. Caraimanul Bușteni 15 7 2 6 28-17 16
8. Soda Ocna Mureș 15 6 4 5 20-22 16 8. Chimia Or. Victoria 15 7 2 6 19-15 16
9. Constr. m. Cluj-N. 15 5 5 5 22-17 15 9-10. Torpedo Zărnești 15 6 3 6 21-15 15

10. Unirea Alba lulia 15 62 7 20-24 14 9-10. Progr. Odorhei 15 6 3 6 20-14 15
11. Textila Sebeș 15 5 3 7 18-31 13 11. Carpaț: Brașov 15 4 6 5 20-16 14
12. Constr. Alba lulta 15 6 0 9 28-27 12 12. Textila Cisnâdie 15 6 2 7 26-27 14
13. Arieșul C. Turzii 15 5 1 9 14-37 11 13. Măgura Codlea 15 5 3 7 11-19 13
14. C.I.L. Blaj 15 5 0 10 22-30 10 14. Inter Sibiu 15 4 3 8 14-28 11
15. Cimentul Turda 15 3 4 8 16-30 10 15. Minerul Baraolt 15 2 3 10 14-47 7
16. Minaur Zlatna 15 3 3 9 14-27 9 16. Carpați Covasna 14 2 1 11 12-32 5

(Rezultatul meciului Progresul Timișoara — Metalul Oțelu Roșu -- seria a Vill-a

ARBITRII MECIURILOR DIVIZIEI B
SERIA I — C. S. Tîrgoviște : Ov. Constanti- 

nescu (Galați) m Progresul Bucu
rești — Automatica yvlexandria : Al. 
Ene (Craiova) A Voința București
— Gaz metan Mediaș : N. Stoicules- 
cu (Rm. Vîlcea) a C.S.U. Brașov — 
Flacăra Moreni : V. Topan (Cluj- 
Napoca) • Oltul Sf. Gheorghe — 
Autobuzul București : 
(Brăila).

• S. C. Bacău — Chimia Brăila: 
C. Ghiță (Brașov) a Relonul Săvi- 
nești — Unirea Focșani : I. Urdea 
(București) • Progresul Brăila —
C. S.U. Galați : S. Drăgulici (Drobe
ta Tr. Severin) • Foresta Fălticeni 
— Ceahlăul P. Neamț : G. Pop (Baia 
Mare) • ’pțelul Galați — C.F.R. 
Pașcani : V. Roșu (București) • 
Metalul Plopeni — Gloria Buzău : 
Gh. Popovici (București) A Con
structorul Galați — Știința Bacău :
D. Ghețu (București) db C.S.M. Su
ceava — Celuloza Călărași : I. Con- 
stantinescu (Cluj-Napoca) • S. C. 
Tulcea — Petrolul Ploiești : I. Roșo- 
ga (București)

C. Pîrvu

SERIA A III-A

Vulturii 
______ ____(Bucu
rești) a Victoria Călan — Ind. sîr- 
mei C. Turzii : D. Isăcescu (Bucu
rești) a U. M. Timișoara — Meta
lurgistul Cugir : M. Popescu (Bucu
rești) A Rapid Arad — C.F.R. Ti
mișoara : N. Iliescu (Brașov) a Me
talul Aiud — Minerul Baia Sprie : 
M. Bădulescu (Caracal) — se dispu
tă la Cîmpia Turzii a Victoria Că
rei - Mureșul Deva : P. Brătănescu 
(Suceava) a F. C. Bihor — Minerul 
Anina : Gh. Limona (București) A 
Șoimii Sibiu — Corvinul Hunedoa
ra : C. Bărbulescu (București) a 
Arieșul Turda — Minerul Moldova 
Nouă : Șt. Marian (Sighișoara).

• Minerul Baia Mare — 
Textila Lugoj : C. DinulescuEXTRAGEREA a Il-a : cat. A 

variantă 10% a 50 000 lei ; B 
variante 10% a 7.867 lei ; C

D : 11,55 a 3 406 
130 
iei.

1
5
5,70 a 6 901 lei ; 
lei ; E î 54,25 a 725 lei ;

303 lei ; X t 1 709,50 a 100
F :

!

! I.

a SERIA A n-A

Report categoria A : 246.672 lei.

Cîștigurile de 50 000 lei de la 
categoria I și categoria A au re
venit lui Costache Ion din Bucu
rești și Grigore Andrei tot din 
București.

Dinamo
Leca (Brăila) a Meta- 
Electroputere Craiova :

A Metalul București
Slatina : T.
Iul Mija —
M. Hanganu (București) — se dispută 
sîmbătă, de ' " _
Brașov — Rapid București : Z. Szec- 
sei (Tg. Mureș) a Metalul Drobeta 
Tr. Severin — Tractorul Brașov : V. 
Vilcu (Timișoara) > Ș. N. Oltenița

la ora 14 Metrom

C.
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Politehnica București - 
in sferturile de finală
ASEARĂ, IN MECI RETUR, A CiȘTIGAT CU 98-58

NĂSTASE ÎL ÎNVINGE PE KODES

Ieri seară, în sala Floreasca, 
echipa feminină de baschet 
Politehnica București a susți
nut meciul retur cu Hapoel 
Tel-Aviv din cadrul optimilor de 
finală ale C.C.E. Campioanele 
României au cîștigat cu 98—56 
(45—26) si, realizînd scorul total 
de 183—102 (în tur 85—46), s-au 
calificat în sferturile de finală 
ale competiției, așa cum a făcut 
și I.E.F.S. promovată în aceeași 
fază a „Cupei Liliana Ronchetti".

Referitor la partida de ieri, ea 
a început într-o notă de echilibru 
care a durat doar 6 minute (scor 
9—9), după care bucureștencele 
s-au desprins brusc (min. 10 i 
29—9) și apoi și-au majorat trep
tat avantajul.

întîlnirea nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic prea înalt, de
oarece oaspetele au o valoare 
modestă. în aceste condiții, stu
dentele s-au străduit să joace cît 
mai spectaculos, deoarece avînd 
calificarea asigurată și-au permis 
momente de relaxare.

Au marcat : Savu 17, Tita 16, 
Szabados 14, Demetrescu 12, Ta- 
flan 10, Ciocan 9, Pantea 8, Sza
bo 10, Pruncu 2 (a mai jucat 
Răscănescu) pentru Politehnica, res
pectiv, Ostfeld 23, Dambinschi 12, 
Melameol 8, Avigal 7, Tothelf 5, 
Langelberg 1. Au arbitrat V. La- 
zarov (Bulgaria) și A. Obercne- 
zovîci (Iugoslavia).

D. STANCULESCU

ASTĂ SEARĂ, ÎN C. C. E. LA POLO

PRIMELE PARTIDE ALE TURNEULUI FINAL
Cele mai bune echipe de club 

de pe continent, reunite de ieri 
în capitala Iugoslaviei, susțin as
tăzi primele partide din cadrul 
turneului final al Cupei campioni
lor europeni, competiție cu o fru
moasă tradiție, aflată la cea de a

Patra concurent! români
la campionatele internaționale

de tenis de masă ale U.R.S.S.
La campionatele internaționale de 

tenis de masă ale U.R.S.S.. care se 
vor desfășura la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, la Moscova, vor participa șl 
sportivii români Lidia Zaharia, Lia
na Milluț, Teodor Gheorghe și Ma
rin Firănescu. Lotul nostru este în
soțit de antrenoarea federală Ella 
Constantinescu.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. BULGARIA: PE VITOȘA.. . . . . — » "
ÎN ACESTE ZILE DE IARNĂ...
Sofia zilelor de azi, (Ulpia Ser- 

dica de ieri), reprezintă o așezare 
cu un accentuat profil turistic. în
săși poziția ei, între munți — Sta
rs Pianina la nord, Vitoșa la sud, 
Liulin la vest șl Sredna Gora la 
sud-est — îndeamnă la excursii și 
drumeții, vara sau iarna.

Am întîlnit aproape zilnic, pe 
Cernii Vrah, ruta cea mai directă 
spre Vitoșa, sute de tineri dornici 
să urce pe pantele înzăpezite ale 
muntelui, cu schiuri și săniuțe 
sau numai pentru a contempla 
frumusețile naturii, iarna. Autobu
ze Speciale, care pleacă la inter
vale de 30 de minute, te poartă 
pînă la Draglaveți, pe o șosea de 
asfalt de patru sau șase benzi. Cu 
cit înaintezi, cotele se schimbă 
continuu, trec de 2 000 de metri 
și acolo pe Vitoșa se opresc la 
2 600 m în împărăția zăpezii. Pano
rama care ți se oferă este cuceri
toare. Sofia îți apare în toată 
splendoarea ei, cu siluetele zvelte 
ale blocurilor de locuit și con
strucțiilor industriale. încerci să le 
numeri. Efortul apare inutil. Sînt 
sute de asemenea amplasări, pe~ un 
spațiu imens.

Cîți tineri — elevi, studenți, 
muncitori din întreprinderile sofi- 
ote — urcă zilnic pe Vitoșa ? Dacă 
ar fi să ne ghidăm doar după bi

Vn nou atac con
cretizat de baschet
balistele de la Po

litehnica.
Foto: Șt. CIOTLOȘ

„8' - IMILE CUPELOR EUROPENE LA BASCHET
Rezultatele înregistrate în „8“- 

imile de finală ale cupelor euro
pene la baschet : „CUPA LILIANA 
RONCHETTI“ — feminin : Minior 
Pemik - CREFF Madrid 76-45, 
Gerbe Montceau les Mines—Slavia 
Praga 54—64, Spartacus Budapesta 
— Levski-Spartak Sofia 77—59. Se 
cunosc cinci dintre cele șase echipe 
ealiiicate în sferturile de finală : 
IEFS București, Steaua roșie Bel
grad, Minior Pernik, Slavia Praga, 
Levski-Spartak Sofia. „CUPA CU
PELOR" — masculin : Le Mans — 
All Stars Morden (Anglia) 114— 
81, Juventud Badalona — Honved 
Budapesta 74—80, IF Soina—Racing

12-a ediție. Careul celor patru 
competitoare, ce-și vor disputa 
timp de trei zile prețiosul trofeu, 
oferit de redacția cotidianului 
„SPORT" Belgrad, este alcătuit 
din două formații cu un frumos 
renume în luanea polo-ului, Par
tizan Belgrad și O.S.C. Budapesta, 
nelipsite în ultimii ani de pe po
diumul de premiere al Cupei șl 
alte două echipe, Dinamo Bucu
rești și De Robben Hilversum 
(Olanda), care au reținut atenția 
specialiștilor prin bunele rezultate 
obținute în acest sezon.

Dinamo București a plecat la 
Belgrad cu o frumoasă carte de 
vizită. Pentru a treia oară finalistă 
în C.C E„ performanță ce merită 
a fi subliniată, campioana Româ
niei este neînvinsă, pe plan intern 
și internațional de 13 luni. Antre
norul A. Grințescu va alinia în 
turneu formația sa completă, care-1 
va cuprinde și pe Viorel Rus (acci
dentat la turneul de la Cluj-Na- 

letele de autobuz, atunci suma se 
apropie de 5 000. încă pe atîția, 
însă „atacă" pantele munților pe 
o rută ocolitoare, prin Boiana, dru
mul ce duce spre Salonic. Zona 
este și mai atrăgătoare, prin Za- 
lotîie Moșii („pădurile de aur“), 
care închid între ele rîuri încre
menite, fenomen unic pe continent 
Pe Vitoșa vei ajunge deplin satis
făcut de cele văzute, după ce vei 
contempla, pe terasa de la Kapito- 
to, panorama capitalei Bulgariei, 
proiectată însă dintr-un alt unghi.

Ceea ce atrage ca un magnet ti
neretul spre Vitoșa nu este numai 
frumusețea în sine a muntelui, ci 
și amenajările existente aici : tele
ferice, puncte turistice înzestrate 
cu material sportiv, unele înca
drate chiar și cu instructori de 
schi. Pe cele două trasee amintite 
(dar care nu sînt singurele) am 
numărat trei mari stații de tele
feric și aproape 20 de puncte tu
ristice de iarnă.

A nins pe Vitoșa,' acest plămîn 
uriaș al Sofiei, și tineretul nu aș
teaptă decît o după-amiază liberă 
sau duminica, pentru a lua piep
tiș, cu o exuberanță ce îi este 
specifică, cărările muntelui, mereu 
mai dragi, mai apropiate...

Tiberiu STAMA

Anvers 81—80 ; „CUPA KORACI"
— masculin : Aris Salonic — Spar
tak Sofia 83—64, Innocenti Milano
— AS Denain 98—74, FC Barcelona
— FC Porto 83—65. Hapoel Ramat 
Gan—AS Monaco 112—110, JA Vi
chy— Wolfenbiittel 95—62, BC Roan- 
ne—Ostende 79—78, Caen—Partizan 
Belgrad 90—87, Bosnia Sarajevo— 
PAOK Salonic 83—73, AS Villeur- 
bantie—Groningen 87—64, Tours — 
Bamberg 121—69, Brina Rieti — 
Standard Liege 81—65, YMCA Ma
drid — Antibes 81—74. Echipele 
subliniate s-au calificat pentru 
sferturile de finală.

poca). El a primit avizul medicu
lui pentru a juca. Se mizează 
mult pe forma excelentă a porta
rului C. Ftățilă, pe clarviziunea 
lui Zarafi reșca și puterea de șut 
a lui D. Popescu, Rus și Răducanu 
pentru a obține o performanță 
bună, demnă de valoarea polo- 
ului românesc.

Plnă la această oră nu se cu
nosc arbitrii meciurilor din prima 
zi, Partizan—De Robben și O.S.C. 
—Dinamo. EU vor fi trași la sorți 
la ședința tehnică ce va avea loc 
la amiază.

SPORTIVII

IRINA SZEWINSKA
A fost dat publicității rezultatul 

tradiționalei anchete de sfîrșit de 
an întreprinsă de agenția interna
țională de presă sportivă I.S.K. din 
Stuttgart. In urma răspunsurilor 
primite de la 30 de redacții din 
lumea întreagă, clasamentele c£- 
lor mai buni sportivi pe anul 1974 
se nrezintă astfel :

MASCULIN : 1. Eddy Merckx
(Belgia) — ciclism 79 p : 2. Franz 
Beckenbauer (R.F.G.) — fotbal 69 p; 
3. Johan Cruyff (Olanda) — fot
bal 68 p ; 4. Muhammad Ali-
Casslus Clay (S.U.A.) — box 42 p ;
5. Jimy Connors (S.U.A.) — tenis 
35 p ; 6. Filbert Bayi (Tanzania) — 
atletism 31 p ; 7. Vasili Alekseev 
(U.R.SS.) — haltere 28 p ; 8. Tim 
Shaw (S.U.A.) — înot 18 p ; 9. 
Emerson Fittipaldi (Brazilia) — 
automobilism 12 p ; 10. Gustavo 
Thoeni (Italia) — schi 10 p.

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In turneul de tenis de la Adelaida 
(turul 2) : Onny Parun l-a eliminat 
eu 7—6, 6—4 pe Patrick McNamee, 
iar Aleksandr Metreveli a dispus cu 
6—3, 6—1 de Don Colins ; Martin — 
Bergelin 6—3,, 6—3 : Dibley — Little 
6—3, 7—5 ; Gehring — Menon 6—3, 
6—2.

Selecționata de box a Ungariei a 
evoluat la Cleveland în compania re
prezentativei S.U.A. întîlnirea s-a 
încheiat la egalitate : 5—5. în limi
tele categoriei grea, pugilistul ma
ghiar Laszlo Pâkodzi l-a învins,, sur
prinzător, la puncte, pe Marvin Stin
son, finalist al campionatelor mon
diale de la Havana. Alte rezultate : 
Orbân (U) b.p. Richardson (S.U.A.) ; 
Davis jr. (S.U.A.) b.p. Badari (U) ; 
Holmes (S.U.A.) b.p. Nemeth (U) ; 
Pryor (S.U.A.) b.p. Kovâcs (U) ; Ju- 
hâsz (O) b.p. Kromarek (S.U.A.) ; 
Gedd (U) b. k.o. Atkins (SU.A.).

Tn continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în S.U.A., reprezentati
va masculină de baschet a Ceho
slovaciei a evoluat la Stony Brook

în pregătirea participării sale la 
turneul „Masters" de la Melbour
ne, tenismanul român Ilie Năstase 
a luat parte la un meci demon
strativ, desfășurat în sala de ex
poziții din Basel (Elveția). Adver
sar i-a fost vechiul său rival, cam

HOTARIRI ALE CONGRESULUI F. I. V. B.
Cu prilejul campionatelor mon

diale de volei, desfășurate în Me
xic, a avut loc șl Congresul 
F.I.V.B. din ale., cărui lucrări ex
tragem problematica și deciziile 
mai importante.

O Comisia de organizări sporti
ve a prezentat un studiu asupra 
desfășurării unui campionat mon
dial de juniori-tineret (pînă la 
21 de ani) cu participar'ea, la faza 
sa finală, a 8—16 echipe. Federa
ția braziliană s-a oferit să găz
duiască prima ediție a acestei 
competiții, care ar urma să se 
desfășoare în anul 1977.
• Âu fost aprobate în. unanimi

tate candidaturile Italiei și 
U.R.S.S. pentru organizarea edi
țiilor viitoare ale campionatelor 
mondiale de seniori și, respectiv, 
senioare (1978).

O In ceea ce privește turneele 
preolimpice (de calificare pentru 
J. O. de la Montreal), s-a hotărît 
ca ele să aibă Ioc pînă la sfîrși
tul lunii ianuarie 1976 (înscrie
rile pînă la 31 martie 1975) : tur
neul masculin în Italia, iar cel 
feminin în R. F. Germania.

Ș5 Tot cu acest prilej, au fost 
definitivate grupele preliminare 
ale turneului olimpic. Iată-le : 
MASCULIN, grupa A : campioana 
mondială (Polonia), țara organi
zatoare (Canada), campioana asi
atică (de fapt, vicecampioana Co
reea de Sud, căci Japonia este 
calificată ca deținătoare a titlu
lui!, campioana Americii de 
Nord și Centrale și o echipă ca
lificată în urma turneului pre- 
olimpic ; grupa B : campioana
olimpică (Japonia), campioana 
Africii, campioana Americii de 
Sud, campioana Europei (1975) și 
o echipă calificată la turneul pre- 
olimpic ; FEMININ, grupa A: 
campioana mondială (Japonia), 
țara organizatoare (Canada), cam
pioana Europei și campioana 
Americii de Sud ; grupa B : cam
pioana olimpică (U.R.S.S.), cam
pioana Asiei (de asemenea, echipa 
clasată pe locul II), campioana 
Americii de Nord și Centrale și 
echipa calificată în turneul pre- 
olimpic.

8 Dr. GABRIEL CHEREBEȚIU 
a prezentat raportul comisiei me
dicale a F.I.V.B., al cărei președin

ANULUI

SI EDDY MERCKX->

FEMININ: 1. Irena Szewinska 
(Polonia) — atletism 102 p ; 2. Lud
mila Turisceva (U.R.S.S.) — gim
nastică 92 p; 3. Chris Evert (S.U.A.) 
— tenis 55 p ; 4. Annemarie Moser- 
Proll (Austria) — schi 32 p ; 5. 
Ulrik Richter (R.D.G.) — înot 27 p;
6. Kornelia Ender (R.D.G.) — înot 
26 p ; 7. Rosemarie Witschas
(R.D.G.) — atletism 25 p ; 8. Faina 
Melnik (U.R.S S.) — atletism 22 p ; 
9. Ruth Fuchs (R.D.G.) — atle
tism 17 p ; 10. Shirley Babashoff 
(S.U.A.) — înot 15 p.

Este de remarcat faptul că ci
clistul belgian Merckx, cîștigător 
al tururilor Franței, Italiei și El
veției, devine pentru a treia oară 
(după 1969 și 1971) sportivul „nr. 1“ 
al anului.

în compania unei selecționate locale. 
Baschetbaliștii cehoslovaci au obți
nut victoria cu 102—69, avîndu-1 ca 
principal realizator pe Stanislav Kro- 
pilak, care a înscris 28 de puncte. 
Din cele 18 meciuri susținute pînă 
în prezent, echipa Cehoslovaciei a 
cîștigat 7.

Pugilistul italian Domenico Adinolfi 
este noul campion european la ca
tegoria semigrea. în gala desfășurată 
la Milano, Domenico Adinolfi a ob
ținut o victorie rapidă prin k.o. teh
nic, în prima repriză, în fața boxe
rului vest-german Karl Heinz Klein.

După trei runde complete, în cam
pionatul unional masculin de șah, 
care se desfășoară la Leningrad, 
conduce marele maestru din Erevan, 
Vaganian cu 2V2 p. Rezultate din 
partidele întrerupte : Vaganian — 
Gulko 1—0 ; Polugaevski —• Tal 1—0 ; 
Grigorian — Vasiukov remiză.

La Tokio s-a desfășurat un nou con
curs de gimnastică, la care au par
ticipat campioni și campioane din 

pionul cehoslovac Jan Kodes. Ju
cînd extrem de inspirat și oferind 
celor 1500 de spectatori o adevă
rată demonstrație de tenis, Năsta
se a obținut victoria în patru se
turi : 6—3, 7—5, 2—6, 6—1.

te este. Materialul medicului ro
mân, referitor la măsurile și con
troalele ce se impun pentru a ex
clude orice posibilitate de dena
turare a randamentului sportivilor, 
s-a bucurat de aprecieri deosebite 
din partea celor prezenți.

ffll A fost ales Consiliul de Ad
ministrație al F.I.V.B, care are 
următoarea alcătuire : Paul Liba- 
ud (Franța) — președinte, Ruben 
Acosta (Mexic) și Vladimir Savin 
(U.R.S.S.) — vicepreședinți dele
gați, Giancarlo Giannozzi (Italia) 
șl Nasayki Nisikawa (Japonia) — 
vicepreședinți coordonatori, Henri 
Aujard (Franța) — secretar tre
zorier, Anghei Barjaski (Bulgaria) 
— secretar adjunct, precum și un 
număr de 10 membri, între care 
și reprezentantul F. R. Volei.

® Arbitrul internațional C. Ar- 
mățescu a fost reales în Comisia 
internațională de arbitraj.
• Din partea F. R. Volei^Ja ’ 

lucrările Congresului au participat 
conf. univ. Corneliu Băienaru, 
președintele forului nostru, Rodica 
Șîclovan, secretar general ai 
F.R.V., și dr. Gabriel Cherebețiu.

® F. R. Volei a primit din par
tea conducerii F.I.V.B. medalia de 
argint ca apreciere a activității 
bune desfășurate pe plan inter
național.

<

SE PREGĂTEȘTE CALENDARUL 
INTERNATIONAL LA CICLISM

PARIS (Agerpres). — Asociația 
internațională a organizatorilor d» 
curse cicliste (AIOCC) s-a reunit 
sub președinția lui Felix Levitan 
pentru a stabili calendarul pe 
anul 1975 care va fi supus spre 
aprobare Congresului uniunii in
ternaționale de ciclism ce va 
avea loc la Geneva. Delegatul 
Poloniei, Jekiel, a făcut o expu
nere asupra definirii și aplicării 
formulei open (curse la care vor 
participa împreună cicliști ama
tori și profesioniști) în viitorul 
sezon.

Trofeul anual al AIOCC a fost 
atribuit fostului campion frar -ez 
Jacques Anquetil pentru contribu
ția pe care o aduce în continuare 
în dezvoltarea sportului cu pedale.

DE PE TERENURILE
DE FOTBAL

@ La Madrid, întîlnirea din
tre echipa reprezentativă a Spa
niei și selecționata jucătorilor 
străini care activează în caflrwio- 
natuî spaniol s-a încheiat la ega
litate 2—2 (1—2). Au marcat 1 
Solsona (min. 24), Martinez (min. 
84), respectiv vest-germanul Net- 
zer (min. 33) și argentinianul Aya
la (min. 40).

© Doi componenți ai echipei 
naționale daneze, portarul Beno 
Larsen și mijlocașul Birger Pe
tersen, au fost transferați la clu
bul profesionist suedez Helsing
borg.

© Echipa Ț.S.K.A. Moscova — 
și-a continuat turneul în Republi
ca Arabă Siriană, jucînd cu se
lecționata orașului Latachia, pe 
care a învins-o cu 5—0.

Cehoslovacia, Canada, S.U.A., 
U.R.S.S. și Japonia. Concursul femi
nin a fost dominat de gimnasta so
vietică Nina Dronova, care a termi
nat învingătoare la bîrnă — 9,60 șl 
sol — 9,50. La masculin, sportivul 
japonez Kajiama a cîștigat la inele, 
unde a fost notat cu 9,55 p, iar co
echipierul său Kenmotsu s-a clasat 
pe primul loc la paralele, cu 9,60 p.

In localitatea austriacă Villach s-a 
disputat întîlnirea amicală de ho
chei pe gheață dintre selecționatele 
Austriei și R.D. Germane, Hocheiștii 
din R.D. Germană au terminat învin
gători cu 6—2 (1—0, 0—1, 5—1).

Internaționalul suedez Roland Sand
berg, actualmente atacant central al 
echipei de fotbal F.C. Kaiserslautern, 
conduce în clasamentul golgeterilor 
campionatului vest-german cu 12 go
luri înscrise în 15 etape. Urmează, 
cu cite 9 goluri marcate, danezul 
Alan Simonsen (Borusia Monchen- 
gladbach), Reinhard Geye (Fortuna 
Dusseldorf) și Bert Holzenbein (Ein- JțJ 
tracht Frankfurt pe Main1».
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