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Preocupări susținute pentru 
dezvoltarea sportului de masă
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Mîine, ultimul act al sezonului oficial la fotbal

SFERTURILE DL FiNAlÂ ALE „CUPEI DOMÂNItl*
• Jocurile încep la ora 13,30 • La București, „meciul - zilei": F.C.M. Reșița - A.S.A. Tg. Mureș

In aceste zile, cind în întreaga țară se dă ampla bătălie pențra 
încheierea cu succes a anului economic 1974 și pregătirea sub toate 
aspectele a producției din 1975, ultimul an din actualul cincinal, 

în județul Mureș, oamenii muncii — romăni, maghiari, germani — îșl 
intensifică eforturile, mobilizează toate resursele pentru a traduce n 
viață grandiosul Program adoptat de către cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. La întreprinderile „Electromureș" și „23 August" din Tg. Mure,, 
Combinatul de prelucrare a lemnului din Reghin, la „Azomureș", ca 
și Ia întreprinderea de produse chimice din TIrnăveni, la „Textila* Si
ghișoara și în alte unități se poate Intilni aceeași muncă avîntată.

Planul producției globale industriale și la export pe primii patru 
ani ai cincinalului a fost îndeplinit, la nivelul județului, încă la 16 oc
tombrie. Pini la sfîrșitui anului, valoarea producției industriale supli
mentare va fi de peste 3,1 miliarde lei, iar la export se vor depăși sar
cinile de plan.

După ce a eliminat pe liderul primei divizii (in fotografie, un moment al acelui meci cu Di-.amo) 
și pe deținătoarea trofeului, Rapid — revelația actualei ediții de cupă — va intilni nu.ne pe Ceahlăul Pia'.ra 
Neamț. Va trece formația din Ciulești fi de colega sa de categorie competitională ? Foto: Dragoș NEAGU

Mîine, începînd de la ora 13,30, 
pe patru stadioane neutre din 
țară, final inedit- de stagiune 
fotbalistică : „sferturile" de fi
nală ale competiției „Cupa Româ
niei".

Reamintim, mai întîi, progra
mul și arbitrii celor patru parti
de :

• BUCUREȘTI : F.C.M. Reșița—A.S.A. Tg. Mureș (pe stadionul Re
publicii — meciul va fi televizat in întregime) ; arbitri : Fr. Coloși (la 
centru), C. Dinulescu și C. Bărbulescu (la linie), toți din București :

• PITEȘTI: Steaua—Steagul roșu ; V. Topan (Cluj-Napoca), I. Chilibar 
(Pitești) și M. Bădulescu (Caracal) ;

• BUZĂU : Ceahlăul Piatra Neamț — Rapid București ; C. Gbiță 
(Brașov), V Pîrvescu (Buzău) și C. Pîrvu (Brăila).

e TIMIȘOARA : Universitatea Craiova—„U“ Cluj-Napoca ; O. Anderco 
(Satu Mare), I. Boroș (Timișoara) și L Honig (Arad).

Firește că toate partidele au 
punctele lor de atracție, dar 
„capul de afiș" al programului de 
mîine îl reprezintă, fără discu
ție, duelul echipelor din Reșița 
și Tg. Mureș, locul doi și trei 
al campionatului. Echipa lui 
Beldeanu intră mîine în teren eu 
gindul să repete răsunătoarea 
performanță realizată de divizio
nara B Metalul Reșița în 1954, 
care, după ce eliminase în semi
finale pe mai vechea specialistă 
a cupei, C.C.A. a cîștigat trofeul 
cu acea victorie de 2—0 obținută 
în fața lui Dinamo București. 
De partea cealaltă, A.S.A. are 
multe atu-uri de a viza califica
rea și de a contribui la realiza-

Locul III în ierarhia celor mai bune formații de club de pe continent

0 performantă meritorie pentru
poloiștii de la Dinamo București

Adrian Nastasiu, un tînăr ju
cător cu mari •perspective de pro
gres, remarcat in partidele sus
ținute de dinamoviștii bucureșteni 
în actuala ediție a C.C.E. 

rea unui excelent spectacol fotba
listic.

La Pitești, o reîntîlnire intre 
două vechi rivale. în turui cam
pionatului, la Brașov, militarii 
bucureștenl au pierdut cu 1—3 ; 
datele problemei sînt acum 
oarecum identice — ambele for
mații vin după înfrîngeri in de

plasare și, firesc, fiecare nutrește 
speranța de a juca și la primă
vară in competiție.

Buză ui găzduiește întilnirea a 
două divizionare B. La o estima
tivă cotă a „bursei fotbalistice" 
echipe bucureșteană Rapid este 
mare favorită, datorită matu
rității și specialității sate in 
Cupa României. Dar să nu uităm 
că Rapid s-a mai împiedicat și 
de... „mici buturugi* — Foresta 
Fălticeni, C.I.L. Gherla și, mai 
ales de Arieșul Turda care, In 
finala din 196i, i-a... suflat Cupa, 
pe stadionul Republicii. Să fie 
oare In stare echipa din Piatra 
Neamț să... mârșăiuiaseă mai de
parte ?

In sflrșlt, la Timișoara, o altă

Duminică seara, în piscina Ban- 
jica din Belgrad, au luat sfirșit 
întrecerile celei de a Xll-a edi
ții a Cupei campionilor europeni 
la polo. A fost un turneu destul 
de liniștit, fără surprize, In care 
gazdele, conform tradiției, au 
intrat în posesia Cupei, iar cla
samentul final putea fi anticipat, 
în proporție de 90 ia sută, înain
tea jocurilor.

Partizan Belgrad, echipă care 
se confundă .practic cu reprezen
tativa Iugoslaviei (portarul Mar- 
kovici, Belamarici, Rudici, Ma- 
nojlovici, Sofijanici, Marovici, Pe- 
risici, Antunovici) și-a adăugat 
frumosului palmares internațional 
și cel de al 5-lea succes în C.C.E. 
Este de apreciat valoarea acestei 
formații, alcătuită din jucători 
masivi, cu evidente calități fizice, 
buni înotători și foarte ambițioși 
în lunta pentru balon. Dar dacă 
echipa campioană a Iugoslaviei 

partidă atractivă studenții cra- 
iover.i, terminînd vijelios cam
pionatul, atacă intrarea in semi
finale în dauna colegilor lor din 
Cluj-Napoca, în evidentă reve
nire de formă.

Reamintim că, în caz de egali
tate. partidele vor fi prelungite 
cu două reprize a cite 15 minute 
fiecare; în caz că egalitatea va 
persista, se va apela la executa
rea de penal ty-uri.

CROSUL TIPOGRAFILOR-0 REUȘITĂ SPORTIVĂ
Duminică dimineață, pe Calea 

Victoriei din Capitală, s-a desfă
șurat etapa pe țară a tradiționa
lei cempetipi Crosul tipografilor, 
dotată cu „Cupa 13 Decembrie". 
Plecarea, ca și sosirea au avut 
loc în fața plăcii comemorative 
care amintește peste tvreme de 
luptele eroice ale tipografilor din 
1916.

Peste 700 de tineri din întrea
ga țară s-au prezentat Ia start 
In mul ți dintre ei recunoaștem pe 
harnicii linotipiști sau paginatori, 
pe acei anonimi care, în ceasuri 
tirzii din noapte în cintecul în
fundat al rotativelor, transmit 
cuvintul scris spre cititori. La 
Crosul tipografilor, organizat de 

savurează acum noua victorie, a- 
ceasla se datorează și faptului că 
ea a știut să valorifice la maxi
mum avantajul de a evolua pe 
propriul teren, determinant ade
sea în turnee unde echipele sînt 
de valori apropiate.

Reprezentanta țării noastre, 
Dinamo București, și-a atins o- 
biectivul propus ia Începerea 
competiției — clasarea printre 
primele trei echipe de club din 
Europa — în condiții mult mai 
dificile decît- adversarele sale-, 
care pentru a ajunge pe poziții 
fruntașe au beneficiat de avanta
jul de a juca (cel puțin un tur
neu) în propriul bazin. Perfor
manța este meritorie și ea re
flectă valoarea crescîndă a 
polo-ului românesc. Exceptînd în- 
tr-o oarecare măsură primul meci,

(Continuare in pag. a 4-a)

La această atmosferă clocotitoa
re de muncă se adaugă puternica 
efervescență înregistrată și In miș
carea sportivă. Frumoasele activi
tăți de ma'ă organizate în cin
stea Forumului comuniștilor, și în
deosebi la disciplinele menite să 
asigure petrecerea timpului liber 
în mod plăcut și reconfortant, sînt 
continuate cu aceeași intensitate. 
Interesul este polarizat, mai ales, 
de către marile acțiuni cum sînt 
complexul „Sport și sănătate", 
„Cupa tineretului", gimnastica la 
locul de muncă, manifestările tu
ristice și altele. în cadrul com
plexului „Sport și sănătate", de 
pildă, au trecut normele, în aceste 
zile, 600 de elevi de Ia Liceul 
agricol din Tg. Mureș, 400 de ti
neri de la A.S. „Chimica* Tlrnă- 
veni, peste 200 de muncitori de la 
A.S. „Lemnarul* Tg. Mureș, sute 
de tineri de la Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Reghin, 
numeroși alții din întreprinderile 
sighișorene. „Cupa tineretului" cu
noaște, de asemenea, o participare 
masivă. întrecerile au fost declan
șate în peste 150 de asociații, la 
șah, tenis de masă, popice, iar 
stațiunea Bucin, din județul Har
ghita, unde iarna îșl dăruie din 
abundență zăpezile, este pur și 
simplu luată cu asalt de către iu
bitorii sporturilor albe. Numai du
minică, 1 decembrie, au participat 
aici la întrecerile din cadrul „Cu
pei", peste 500 de tineri din Tg. 
Mureș, sute de sportivi din Sova- 
ta. Reghin și din alte localități. 
Pe dulcile coline ale județului s-a 
așternut, dinspre CSlimani, prima 
zăpadă, astfel că sporturile de iar

Uniunea sindicatelor din poligra
fie. presă, radio, televiziune și 
edituri, în colaborare cu Comisia 
de sport-rurism a U.G.S.R. și Fe
derația română de atletism, au 
fost invitați să participe și o sea
mă de sportivi de performanță. 
Precum și cite o reprezentativă — 
de băieți și fete — din Polonia. 
Acest fapt a contribuit la sporirea

Imagine grăitoare privind masiva 
Crosului tipografilor.

atractivității competiției, care a 
fost urmărită de mii de specta
tori. Programul a cuprins serii 
pentru amatori și serii de perfor
manță, pe grupe de virstă. Primii 
trei clasați : junioare 1 000 m : 1. 
Rodica Popa ■ (Slobozia), 2. Dom-

C.C.E. LA BASCHET FEMININ

AU FOST FIXATE ADVERSARELE 
ECHIPEI POLITEHNICA BUCUREȘTI
La Miinchen a avut loc trage

rea la sorți a grupelor pentru 
faza sferturilor de finală ale Cu
pei campionilor europeni la bas
chet feminin. Echipa campioană 
a României, Politehnica Bucu
rești a fost repartizată în grupa 
B, Împreună cu formațiile Cler- 

nă încep să fie la ordinea zilei. 
De altfel, prin eforturile orga
nelor sportive, in colaborare cu 
organizațiile U.T.C și conducerii» 
școlilor, în județ au fost pregătit» 
terenuri pentru patinoare natura
le în peste 500 de curți școlare.

O altă acțiune aflată în actu
alitate este desfășurarea etapei pe 
localități a tradiționalei „Cupe 30 
Decembrie" la volei, tenis de masă, 
șah și popice, care angrenează 
peste 20 000 de participanți. De 
asemenea, au loc atractive ac
țiuni turistice în localitățile Tg. 
Mureș și Sovata. Pe platoul Gor- 
nești, acest plăcut loc de agre
ment al mureșenilor, a avut loc 
un concurs de orientare turistică, 
cu participarea a peste 100 de elevi 
de la Liceul industrial de construc
ții civile din localitate.

Cu cîteva zile în urmă, la 
C.J.E.F.S. Mureș a avut loc o re
uniune a președinților și secreta-’ 
rilor comisiilor pe ramură de 
sport din județ, cu care prilej a 
fost lansată chemarea ca, în spiri
tul documentelor celui de-al XI- 
lea Congres al partidului, să fie 

, intensificată activitatea îndeosebi 
la nivelul asociațiilor sportive, 
pentru atragerea unui număr cît 
mai mare de oameni ai muncii la 
practicarea sportului, pentru întă
rirea sănătății și a capacității de 
muncă.

Sînt, astfel, create condițiile 
unei puternice relansări a miș
cării sportive de masă în județul 
Mureș. •

Viorel TONCEANU

nica Uțiu (Cluj-Napoca), 3. Maria 
Mihăescu (Buc.) ; juniori 2 000 nai 
1. Alex. Păun (Buc.), 2. Const. 
Nenoiu (Buc.), 3. Mihai Schmit
(Arad) ; senioare 1 000 m ; 1. Lech 
Crystyna (Polonia), 2. Duplicka 
Agnyaszka (Polonia), 3. Tudorica 
Nedelea (Buc.) ; seniori 3 000 na 
(performanță) : 1. Const. Bebere- 
che (Buc.), 2. Ligarski Ryszard

participare la etapa pe țară tt 
Foto : S. BAKCSY

(Polonia), 3. Wasowski Ianusz (Po
lonia) ; seniori 3 000 m (amatori) l 
1. Ion Neacșu (Slobozia), 2. D. Țe- 
pelea (Buc.), 3. Petre Gigilice
(Alexandria).

V. T. MUREȘ

mont-Ferrand, Sesto San Giovanni 
și B.S.E. Budapesta. In grupa K 
figurează echipele : Daugava Riga, 
Marița Plovdiv, Sparta Fraga șl 
Hellas Gand. Primele meciuri vor 
avea loc în cursul lunii ianuarie 
1975.



COMUNICAT
în perioada 4—8 decembrie 1974 

s-a întrunit, la Berlin, Comisia 
Mixtă Permanentă a conducerilor 
sportive din Republica Socialistă 
România și din Republica Demo
crată Germană. In cadrul discu
țiilor, cele două delegații, condu
se de Miron Olteanu, secretar al 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport din România, 
și de Horst ' Schmude, din Comi
tetul de conducere al D.T.S.B. din 
R.D.G., au analizat colaborarea 
pe anul 1974, cu care ocazie s-a 
scos în evidență că vizita de prie
tenie a unei delegații a conducerii 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport din Româ
nia, în luna iunie 1974, în R.D.G., 
a slujit adîncirii în continuare a 
bunelor relații dintre organizații
le sportive ale celor două țâri

și a constituit un aport însemnat 
la strîngerea legăturilor de prie
tenie dintre sportivii din_ România 
și cei din R.D. Germană.

în cadrul sesiunii Comisiei 
Mixte Permanente a avut loc un 
schimb de păreri si de informații 
cu privire la problemele politicii 
sportive naționale și internaționa
le de interes comun, care a evi
dențiat concordanța punctelor de 
vedere ale celor două Părți.

La încheierea sesiunii a fost 
semnat un Protocol comun care 
prevede măsurile stabilite pentru 
anul 1975 în diferite domenii ale 
educației fizice și sportului, pe 
baza înțelegerii de colaborare pe 
termen lung dintre organizațiile 
și organele sportive din România 
si R.D. Germană, semnată în anul 
1973.

Cîteva soluții pentru un mai judicios

ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR

MARIANA IONESCU (VOLEI)
Printre jucătoa

rele ce s-au re
marcat la primul 
turneu al campio
natului de volei, 
s-a numărat și 
Mariana Ionescu 
(născută la 9 de
cembrie 
componenta 
pei Dinamo.

1949), 
echl- 

Ea 
s-a aflat, în prim- 
planul 
lor
ce, 
1969 
tat în sportul 
performanță 
1968, _la^

întreeferi- 
voleibalisti- 

începînd din 
(a debu- 

■ " de 
în 

la „Viito
rul-', după ce pri
mii pași i-a făcut 
la Liceul „M. Ba- 
sarab” din Capita
lă), cînd a fost 
distinsă și cu tit-

lui de maestră a 
sportului. îndru
mată la Dinamo 
de G. Constanti- 
nescu și, apoi, de 
Doina Ivănescu, 
Mariana Ionescu 
s-a remarcat și 
printr-o deosebită 

' putere de muncă, 
dîrzenie și disci
plină, fiind o tră
gătoare cu o for
ță de atac recu
noscută. Pentru 
calitățile ei a fost 
selecționată de 208 
ori în echipa na
țională, partici- 
pînd la numeroase 
competiții de 
vergură in! 
țională.
Ionescu (1,78 m — 
70 kg) este câsăto-

• an- 
interna- 
Mariana

nescu 
băiat.

tehnicia- 
Sandu Io- 
și are un

TRAIAN ANTONESCU (VOLEI)

Principalul obiectiv al handba
lului feminin românesc, în actua
lul sezon, este calificarea la cam
pionatul mondial (U.R.S.S., decem
brie 1975). Pentru a ajunge în 
turneul final al C.M., reprezenta
tiva României trebuie să elimine 
selecționata R.F. Germania. Cele 
două partide sînt programate la 
16 februarie (în România) și 16 
martie (în R.F. Germania).

Cei doi antrenori, Constantin 
Popescu și Dan Bălășescu, care se 
ocupă de preparativele lotului au 
convocat cele mai în formă jucă
toare. Primul test, „Trofeul Car- 
pați", a fost trecut cu bine, în 
ceea ce privește performanța 
(primul loc, înaintea fostei cam
pioane mondiale — R.D. Germană 
și a actualei campioane a lumii 
— Iugoslavia) și — mai ales — 
puterea de luptă. Examenul de 
început a scos însă în evidență o 
accentuată stare 
majorității jucătoarelor, urmare a 
unui sezon competițional intern 
foarte bogat, cu meciuri de o 
tărie crescută. Poate că și starea 
de oboseală a dus la unele acci
dentări Cert este că două dintre 
componentele de bază ale repre
zentativei (Maria Boși și 
Furcoi) au devenit 
pentru o perioadă, 
suferit traumatisme 
mai puțin grave.

Potențialul fizic mai scăzut al 
lotului impune în viitor o judi
cioasă planificare a pregătirii și 
evoluțiilor. Din acest din urmă 
punct de vedere, se pare, lucruri
le nu se află pe făgașul potrivit. 
Echipa României susține între 10 
și 14 decembrie un dificil turneu 
în Polonia (4 jocuri, cu Dane
marca, R.F. Germania, Polonia și 
în finale cu o formație din grupa 
a II-a), după care — reîntoarse 
la cluburi — jucătoarele vor par
ticipa la cele trei turnee (11 me
ciuri) programate de turul II 
Diviziei A i 27—29 decembrie, 
Galați ; 7—10 ianuarie, la
Gheorghe și 16—-19 ianuarie, 
Cluj. Scăpate de grijile campio
natului pînă la... 30 martie, cele

de oboseală a

Doina 
indisponibile 

altele auiar
cu implicații

al 
la 

Sf.
la

vor reveni

program competițional al handbalistelor
mai bune handbaliste
la lot pentru a pregăti turneul 
din Cehoslovacia (5 partide, în 
perioada 3—8 februarie). Ziua de 
16 februarie este cea a primului 
meci, cu R.F. Germania, din pre
liminarii. Nu după multă vreme 
este programat un alt turneu de 
maximă forță și valoare i 3—9 
martie, la Neubrandenburg (Româ
nia, Ungaria, Polonia, Cehoslova
cia, Danemarca, R.D. Germană), 
cu 5 întîlniri. După acest turneu 
urmează al doilea meci cu R.F. 
Germania, la 16 martie.

Ținînd cont de faptul că unele 
handbaliste vor evolua și în echi
pa de tineret, iar altele cu for
mația I.E.F.S. în Cupa campioni
lor europeni, reiese că în perioa
da 19 noiembrie 1974 (debut se
zon) — 16 martie 1975 (partida a 
doua a calificărilor), de-a lungul 
a 118 zile, componentele lotului 
vor susține între 32 și 38 de me
ciuri ! Este, fără discuție, extrem 
de mult. Cantitatea de efort so
licitată de cele 11 meciuri de 
campionat (handbalistele selecțio
nate 
club 
mai 
nee 
Cehoslovacia 
(fiecare dintre el adună la start 
crema handbalului feminin mon
dial), adăugată la starea de obo
seală semnalată încă din luna no
iembrie, poate să aibă efecte ne
gative asupra capacității de efort 
a echipei, a jocului ei și — impli
cit — asupra rezultatelor.

Meciurile cu reprezentativele 
R.F. Germania nu trebuie socotite 
o simplă formalitate. Viitoarea 
noastră adversară se pregătește 
minuțios, studiază jocul echipei 
române, caută soluții pentru a se 
califica la turneul final al C.M., 
singura „poartă de intrare" în a- 
rena olimpică. Și, apoi, nu este 
exclus ca acest aglomerat pro
gram competițional să aducă — 
odată cu uzura — și alte acciden
tări.

Se pune, In mod firesc, întreba
rea : ce se poate face ? Fără în-

în lot duc — în echipele de
— greul întîlnirilor) și — 

ales — de foarte durele tur- 
internaționale din Polonia, 

și R.D, Germană

doială, la această oră este greu 
de operat modificări în calenda
rul competițional. Totuși, luînd în 
considerare situația dificilă în 
care care află echipa națională 
și, îndeosebi, cerința de prim or
din ca ea să se califice Ia turneul 
final al C.M., ar putea să se re
ducă cîteva din meciurile progra
mate în această perioadă, să se 
lase astfel mai mult timp de pre
gătire 
evite 
unor 
putea 
celui
al Diviziei A după 16 martie și 
participarea la unul sau două din
tre cele patru turnee internațio
nale cu selecționata secundă sau 
cu cea de tineret. Este un mod 
de a degreva prima selecționată 
asupra căruia forul de 
poate să reflecteze.

Oricum, ni se pare imperios 
necesar să se analizeze programul 
reprezentativei României, cu atît 
mai mult cu cit el formează o 
primă parte a altuia, mai vast, cu 
etapă intermediară campionatul 
mondial 1975 și etapă finală Jocu
rile Olimpice 1976. Sperăm că fe
derația de specialitate, tehnicienii 
ei, vor găsi căile cele mai favo
rabile pentru crearea premiselor 
necesare unei noi afirmări a hand
balului feminin din țara noastră.

și odihnă echipei și să se 
posibilitatea accidentării 

jucătoare. Biroul federal ar 
decide, de pildă, amînarea 

de al treilea turneu de sală

resort

Hristache NAUM

LA SEMICERC

debutat cam- 
r____  _______ volei a reliefat
evidentul salt valoric pe care l-a făcut 
unul dintre „tunarii" lui C.S.U. Galați, 
Traian Antonescu. Acesta a fost pe 
tot parcursul competiției, găzduită de 
sala Olimpia din Timișoara, cel mai 
constant și eficace trăgător, contribuind 
în mare măsură la succesele echipei 
sale, care a avut de susținut, în acest 
prim turneu, cele mai grele 
Ca . ‘ ‘
l-au și luat în evidență pentru convo
care la lotul reprezentativ. Curios pen
tru cariera sa sportivă este faptul că 
el a început-o ca handbalist la Școala 
sportivă din Galați, unde a fost re
marcat de antrenorul juniorilor de la 
C.S.U., Traian V’lsan, care l-a atras spre 
volei. Apoi, conf. univ. Fi. Balaiș l-a 
făcut să progreseze foarte mult și să 

devină titular la C.S.U. Antonescu are 25 de ani, 1,98 m înălțime 
și 87 kg. Este student în anul I la Facultatea de educație fizică 
din Galați. A făcut parte din lotul național de tineret. A mai 
activat la clubul Steaua.

Turneul cu care a 
pionatul masculin de

partide. 
urmare, observatorii federației

NOUȚ ATI DE LA F.R.
In ultima ședință a Biroului 

federal de haltere și culturism au 
fost abordate o serie de proble
me privind activitatea din acest 
an și cea din anul viitor- S-a a- 
preciat că, în _ 
țele realizate de sportivii frun
tași au fost 
îndeplinite normele prevăzute.

Pe baza unui punctaj acordat 
în raport cu cele mai bune re
zultate mondiale a fost alcătuită 
lista celor mai buni 10 haltero
fili ai anului I 1. Ion Hortopan 
(Olimpia Buc.) 1956 p, 2. Marian 
Grigoraș (Rapid Buc.) 1950 p, 3. 
Aurel Miuț (Rapid Buc.) 1946 p, 
4. Dragomir Cioroslan (Steaua) 
1944 p. 5. Gheorghe Mîinea (Pe
trolul Ploiești) 1942 p, 6. Spiridon

general, performan-

satisfăcătoare, fiind

HALTERE SI CULTURISM
Herghelegiu (C.S.M. Cluj-Napoca) 
1938 p, 7. Dumitru Constantin 
(Steaua) 1938 p, 8. Gheorghe Ber- 
cea (S.N. Constanța) 1936 p, 9. 
Marcel Chiamil (Ș.N, Constanța) 
1936 p, 10. Vasile lancu (Steaua) 
1936 p.

• Tot cu acest prilej a fost 
alcătuit lotul olimpic I Hortopan, 
lancu, Grigoraș, Miuț, V. Daniel, 
Cioroslan, Mîinea, Szalma, Her
ghelegiu și Deac.

• Miercuri pleacă în Elveția selec
ționata masculină de handbal a Ro
mâniei. Fiind de fapt reprezentativa 
universitară care va evolua la cam
pionatul mondial studențesc, echipa 
României joacă Ia 12 decembrie la 
Berna și la 14 decembrie la Aarau 
în compania formației Elveției. In 
continuare, reprezentativa României 
participă la turneul din R.D. Germa
nă, urmînd să joace la 17 decem
brie la Dessau cu Danemarca, la 18 
decembrie Ia Halle cu Norvegia, la 
19 decembrie, la Magdeburg, cu Ceho
slovacia, Ia 21 decembrie, la Dessau, 
cu Uniunea Sovietică și la 22 decem
brie, la Magdeburg, cu R.D. Germa
nă. Din lot fac parte, printre alții, 
Orban și Banciu — portari, Birtalan, 
Voi na, Stbckl, Drăgăniță, Cosma, 
Roșu, Kicsid și Tudosie. Delegația va 
fi însoțită de antrenorii Eugen Trofin 
și Nicolae Nedef.

• Ieri a plecat în Polonia echipa 
feminină care participă, între 10 și 
14 decembrie, la o importantă com
petiție internațională. După cum se 
știe, reprezentativa noastră joacă ia 
10 decembrie cu Danemarca, la 11 
decembrie cu R.F. Germania, la 12 
decembrie cu Polonia, iar la 14 de^ 
cembrie — în finale — cu o echipă 
din grupa a II-a (alcătuită din Ceho
slovacia, R.D. Germană, Ungaria și 
Polonia B).

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII LA KARTING

LA CELE DOUA ÎNTREPRINDERI DE MATERIALE SPORTIVE DIN REGHIN

aleile Complexului expozi- 
din Piața Scînteii au avut 

; . între- 
campionatului 

de karting, o com-

DARURI PENTRU SEZONUL DE IARNĂ
O vizită la cele două mari în

treprinderi (I.I.L. și I.P.M. Sport) 
din Reghin, producătoare de ma
teriale și încălțăminte sportivă este 
oricînd interesantă, plină de sur
prize și noutăți, chiar dacă de a- 
proape un deceniu vine același 
reporter. Avînd elemente anteri
oare de referință, capeți dintr-o 
dată perspectiva creșterii, con- 
semnînd la succese sporuri incon
testabile de cantitate și de cali
tate.

Iată, dacă ar fi să ne referim 
numai la produsele din aceste zile 
(produse pe care le vom găsi după 
1 ianuarie 1975 și chiar mai îna
inte în magazinele de specialitate), 
putem reține cifre și o variație 
de sortimente care să ne suge
reze complexitatea procesului de 
producție.

La I.P.M. Sport Reghin, la ju
mătatea lunii noiembrie se execu
taseră integral, cu livrări în a- 
vans, toate tipurile clasice de bo
canci Popular, Poiana și Campion, 
asigurîndu-se astfel necesarul a- 
matorilor de schi pentru apropia
tul sezon rece. De altfel, nu nu
mai la bocanci, ci la toate sorti
mentele pe care le realizează har
nicul colectiv din Reghin poate 
raporta producție și livrări în a- 
vans. Mai interesant ni se pare a 
remarca produsele originale, nou
tățile ce le vom cumpăra în a- 
ceastă iarnă i două tipuri de bo- 
eanci de schi cu talpă de cau
ciuc pentru copii, foarte frumoși 
ca realizare și la un preț accesi
bil, două modele de ghete de tu
rism de vară, cu talpă turnată, 
ghete de patinaj cu patine mon
tate, ghete pentru patine demon- 
tabile, pantofi de încălzire (inelu

siv pentru 
vîrf spre 
atît de frecvente la modelele an
terioare, ghete de hochei cu bom
beuri metalice, ghete de cabană 
îmblănite, pantofi de atletism 
pentru lupte, pentru popice, ghe
te pentru patinaj artistic, bocanci 
de schi-fond cu talpă turnată.

Producția anului 1975 va spori 
față de anul curent cu circa 25 
la sută.

La I.I.L. Reghin ne-am intere
sat, cum era firesc, de produsele 
și livrările de materiale pentru 
iarna ce se apropie. La data cînd 
am vizitat întreprinderea, canti
tatea de schiuri contractată pen
tru anul 1974 la sortimentele Tu
rist, Super și Combi era livrată 
în proporție de 70 la sută. Dife
rența de 30 la sută nelivrată ur
mează să fie lichidată (conform 
asigurărilor inginerului Andrei 
Ghenci) pînă la 15—20 decembrie.

Intrînd în posesia lacurilor po- 
liuretanice atît de așteptate, schi- 
urile de mare performanță — 
Rubin, Diamant și noul tip Cris
tal (schi combinat din metal-pe- 
radur și fibră de sticlă) vor pu
tea fi livrate integral pînă la 20 
decembrie. Calitatea schiurilor 
este radical îmbunătățită prin 
crearea atelierului de testări și 
măsurători mecanice. Astfel, îm
perecherea schiurilor se face 
după parametrii apropiați de tor
siune și elasticitate, ceea ce asi
gură proprietăți identice ambelor 
schiuri.

Un nou tip de minischiuri me
talice, Ceahlău (170 cm), este aș
teptat să iasă pe porțile fabricii, 
în privința acestor schiuri se fac 
adeseori confuzii i din pauza di-

copii) cu apărători la 
a se evita dezlipirile

mensiunii reduse se presupune a 
fi schiuri pentru copii ; în reali
tate, șînt schiuri pentru adulți, 
cu proprietăți îmbunătățite și mai 
ușor manevrabile.

S-au realizat crose noi de 
hochei, armate cu fibră de sticlă, 
schiuri de fond mai ușoare și cu 
canturi de fibră pe mărgini, pre
cum și cîteva prototipuri de să
nii de concurs construite din me
tal și fibră de sticlă.

După cum se vede, producția 
sportivă din Reghin n-a uitat nici 
în acest an să facă 
sport și drumeție 
cadouri de iarnă.

amatorilor de 
tradiționalele

Mihai BARA

Pe 
țional 
loc, duminică dimineața, 
cerile din cadrul 
republican 
petiție deosebit de disputată, cu 
toate că vremea a fost rece și 
cețoasă. (Este greu de explicat de 
ce această finală a fost progra
mată de către Federația de auto
mobilism și karting — organiza
toarea — atît de tîrziu). în
trecerile s-au desfășurat în două 
manșe, pentru calificare și finală, 
pe clase, cu cîte 4 pînă la 25 de 
ture, adevărate cavalcade de... 
cai putere. Clasamentul indivi
dual (primii trei) i copii, 50 cmc : 
1. P. Zara (C.S.U. Bv.), 2. N. Du
mitru (Pitești), 3. C. 
(C.S U. Bv.) ; juniori,

Năstase (Pitești), 2.
~............... 3. Șt. Agrigo-

’ 50 cmc :
Grozea („Askalin"), 2. 
- -................. ~ C.

125 cmc: 
Grozea („Askalin"), 2. M. 
(C.S.U. Bv.) ; seniori, 175 

1. Al. Anca („Cibinium"), 
Urdea (C.S.U. Bv.), 3. Gh. 

(„Semănătoarea" Buc.).

Pe echipe : 1. „Cibinium" I, 2. 
„Askalin" Buc., 3. „Pescărușul" 
Constanța. în afară de concurs, 
am remarcat și o curajoasă aler
gătoare, pioniera Dana Iepan 
(Gherla).

1. S.
caș („Cibinium"),. 
roaie (Iași) ; seniori, 
Radu " ’
Natanail („Cibinium"), 3. 
ciu (Constanța) ; seniori,
1. R. " ‘ ’
Bucur
cmc :
2. Gh.
Stanciu

Șilimon
50 cmc :

C. Pus-

1.
M.

Min-

CU FLUCTUAȚII DE PERFORMANȚA

Vremea generoasă, deși marcată de 
un val de Irig, a asigurat totuși o 
desfășurare normală reuniunii de 
duminică, Cele mal multe victorii — 
cite trei — le-au reușit caii antrenați 
de Oană și Mircea ștefânescu. Dacă 
n-ar exista și performanțe contra
dictorii în. evoluția acestor învingă
tori, desigur că le-am fi atribuit mai 
multe cuvinte de laudă, 
pariului austriac se pare 
o înriurire hotârîtoare în 
rea rezultatelor finale.

REZULTATE THNICE :

Influența 
că a avut 
determina-

Cursa I, 
Velnița (I. Oană) 36,9, Meli(ar, simplu 
4, ordinea 40 ; Cursa II, Faianța (Tr. 
Marinescu) 35,3, Medalion, simplu 3, 
event 19, ordinea 60 ; Cursa III, Prog
noza (I. Oană) 33,4, Tartan, simplu 
30. event 75, ordinea 66, triplu-cîști- 
gător S50 ; Cursa IV, Manșeta (I. Oa-

28,1, Răsleața, simplu 14, event 
ordinea 201 ; Cursa V, Madison 
Georgescu) 27,4, Zaza, simplu 2, 

15, ordinea 79, trlplucîștigător

nă) 
22, 
(I.
event „ . _
80 ; Cursa VI, Fanta (Gr. Nica) 29,5 
și Copila (M. Ștefănescu) 28,5, sim
plu 5, 2, event 24, 4, ordinea 62 și 62 
triplucîștigător 217,37 ; Cursa VII, Vi
raj (M. Ștefănescu) 26, Rapsod, Odi- 
seu, simplu 2, event 62,6, ordinea 23, 
ordinea triplă 316 ; Cursa VIII, Arti
zan (Tr. Marinescu) 30, Rîgo. simplu 
15, event 103, ordinea 422, triplucîști
gător 1489, 284 ; Cursa IX, Molecula 
(I. Florea) 33,9, Anason, simplu 3, 
event 240, ordinea 64. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de lei 47 446, și 
a fost cîștigat de un buletin cu 7 cai 
căruia i s-a atribuit 23 723, și de 12 
combinații cu 6 cai, :7.____ '__ __ _
venit cîte 1 976 de fiecare combina
ție. Retrageri : Ocnaș.

Niddy DUMITRESCU
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REZULTATE DIN DiV.ZIA 
Q Masculin : Voința Ti

mișoara - Știința Mediaș 104-79; Con
structorul Arad - Voința Zalău 82—62; 
Mine Energie — Voința București 68—87; 
Universitatea Buc. — A.S.A. Buc. 39-73; 
Automatica Buc. — U.R.E.M. 71-30; Să
nătatea Satu Mare — Mureșul Tg. Mu
re? 2—0; ,,U" Craiova — C.S.U. Brașov 
63—39 ; P.T.T. Buc. — Arhitectura Buc 
78—92; Feminin : Arhitectura Buc. —
Progresul Buc. 54—70; „U“ Craiova —
Voința Tg. Mureș 66—63; P.T.T. Buc. — 
Universitatea Buc. 50—34; Metalul Salon- 
ta - Voința Oradea 57—49; Moldova lași 
— Sănătatea Ploiești 29-83; Constructo
rul Arad — Sănătatea Satu Mare 
Medicina Timișoara — Știința Sf. 
ghe 66-59.

ților : 1. Vas 
veî Erast (Ste 
name), ion 
Varabiew Jtpi 
mo) ; 3. ^M/i 
Gheorghe Dc 
chiforov (Dir 
nov (Steaua) 
loc au fost c

58-88; 
Gheor-

BOX
întrecerile 
mortalul

SALA 
sfîrțit 
„Me- 

fi-

SÎM3ATA SEARA, IN 
PROGRESUL au luat 
de box contînd pentru 

Puiu Nicolae“. Reuniunea 
nală a fost plăcută, spectatorii, care au 
umplut pînă la refuz sala, plecînd sa- 
tisfăcuți. Rezultate tehnice : V. Nuțu 
(Progresul) b.p. I. Boboc (Dinamo), N. 
Copoiu (Dinamo) b.p. M. Chiricuță (Vi
itorul), T. Stanciu (Dinamo) b.p. I. Ignea 
............... ' (Dinamo) b.p. D.

Gh. Simion (Dina- 
(Progresul), D. llie 
S. Ciurcă (C.S.S.), 

. b.ab. 2 G. Costache 
_ Neacșu (Constructorul),

____ 2 I. Dincă (Dinamo), Șt. Calmuș 
(Steaua) b.k.o. 1 V. Viorel (Constructo
rul), M. - - 7 •
Veringă (Steaua), 
toarea) b.p. V. 
Enache (Progresul) b.ab. 
(Progresul), G. loniță 
Vișan (Constructorul) 
greșul) b.p. I. Petre 
DIACONESCU)

(Viitorul), T. Cercel 
llie (Constructorul), 
mo) b.p. G. Păun 
(Progresul) b.k.o. 2 
P. Chitacu (Viitorul) 
(Progresul), M. 
b.ab. '

judo « 
TIMIȘOARA " 
trolul din Pl< 
tează corespi 
a avut loc t 
lui de califi 
promovarea î 
de aprigă. I 
echipe oreze 
structorul Mi 
Gali) s-a irr 
toate partide 
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(antrenor Co 
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structorului b 
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$c. sp. 1 și 
tidele cu Cos 
Formația oră 
trei victorii, 
lor, Agronom 
greșul Făgăr 
calificarea ol 
nă cu un pi

Ciucă (Progresul) b.k.o. 3 A. 
*. M. Tănase (Semănă- 
Zamfir (Progresul), Gh.

2. Gh. Sîrbu 
(Olimpia) b.p. N. 

și M. Vizitiu (Pro- 
(C.S.S.). (Daniel

CEI MAI BUNI 10 
SPORTIVI oi F.R. 

Caiac-canoe pe anul 1974 au fost desem
nați zilele trecute pe baza opiniilor ex
primate de forul de resort și de cîțiva 
tehnicieni care se ocupă de pregătirea 
loturi Ipr reprezentative. Iotă lista laurea-

CAIAC-CANOE

SCRIMĂ
Sala școlii | 
localitate a 
internațională 
Clubului ț&por 
Einheit bTesd 
lată rezultate 
C.S. Satu Ma 
tuse a oa 
C.S.S.M.
C.S.S.M. - 
probelor indi 
floretă băieți 
floreta fete ; 
(St. V1DA-COI



atului

nuBora și Beldeanu, atacantul 
aceasta să străpungă defensiva

bucureștean I. Constantin (echipament deschis) 
reșițeană. O va face, insă, Marica in min. 68.

Foto : Dragoș NEAGU

ACTUALITĂȚI
DINAMO JOACA AST AZI LA SI

BIU. De la ora 
mii“ liderul de 
vizii va intîlni 
formația locală 
tașele seriei a 
cunde.

15 pe stadionul »Șoi- 
toamnă al primei <h- 
intr-un joc amical 

Șoimii, una din trun- 
m-a * diviziei **-

MIINE PE MICUL ECRAN. Ama
torii de fotbal pot urmări, de la ora 
13.30, partida din sferturile de anală 
ale .Cupei României-, F.CJL Reșița 
— A.S. Armata Tg. Mureș, In trans
misie directă de la stadionul Repu
blicii. De ia ora 1545, se va trans
mite partida Partizan Belgrad — 
O.S.C. Budapesta finala .Cupei Cam- 
pionilor Europeni" la polo 
trare de la Belgrad).

Qnretfi*-

ROCADA LIDERILOR...

EXCLUDERE DIN LOTUL 
BITRI. 
bitrilor 
baterile 
Drăghici, 
să fie 
vator federal

DE ÂI- 
al ar- 

analizat a- 
arbitrul Lie 

fără 
obser- 

meduri

Colegiul central 
de fotbal a 
sâvlrșite de 
care s-a prezentat, 
autorizat, drept 

la unele 
(Blaj, Alba Iulia, Orăștie). Pentru 
laptele săvlrșite. Colegiul central a 
hotârit scoaterea arbitrului Die Drl- 
ghici din lotul divizionar.

ECHIPA ETAPEI. Pe baza note
lor acordate jucătorilor, echipa eta
pei a XVII-a are următoarea alcă
tuire : ALBII — NTȚU, ANTONESCU, 
POJONI, MANEA — DINU, ȘTEFA- 
NESCU — C. NICOLAE, BĂLĂCI, 
OBLEMENCO, LUCACL

ȘASE NOI MAEȘTRI AI SPOBTU- 
Lt't. șase jucători cu vechi state pe 
pi una noastră scenă fotbalistică au 
devenit recent maeștri ai sportului. 
Iată numele lor : N. Paatea (Steaua), 
I, Pop (Rapid), N. Pesearu (Steagul 
roșu), N. Naghi (A.S.A. Tg. Mureș), 
L. Strlmbeanu șt D. Marca (Univer
sitatea Craiova).
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de față. Se în-din zestrea celui 
țelege că in prima variantă avem 
de-a face eu formații care au scă
zut ca randament și realizări in 
actuala întrecere în vreme ce în 
a doua situație, totalul sezonului 
de toamnă 1974 a depășit pe acela 
din toamna trecută și marchează 
un progres. Iată cum se prezintă 
acest clasament, 
fiecărei echipe 
sau minusul de 
țiilor in sezonul 
la sezonul 1973.
trecut și punctajul obținut de fie
care formație în cele două „ju
mătăți" de campionat ; primul nu
măr e punctajul toamnei 1974, al 
doilea e rezultatul toamnei 1973).

dcoarece anul trecut nu figurau 
in campionat. Mai observăm că 
formația craioveană înregistrează 
cea mai mare diferență între 
punctajele celor două campionate.

Eftimie IONESCU

REUNIREA LOTURILOR DE JU
NIORI. Loturile republicane de ju
niori — u.E.F^A. ’75 și cel de pers
pectivă — se vor reuni luni, 16 de
cembrie, pentru efectuarea unei pre
gătiri în comun la Snagov. Slnt eon- 
vocați, printre alții, Cristian, Lung, 
Zahiu, Cîmpeanu n, Leac, Chitara, 
A. Ene, Cămătaru, Lupău, L Ene, 
Bălan, Udrea, Nucă, Borbeli etc. Cei 
trei antrenori — Constantin Ardelea
na, Vasile Za vodă și Gheorghe Coa
ma — vor avea la dispoziție 30 de 
jucători. Pe parcursul celor zece zile 
se vor urmări, îndeosebi, îmbunătăți
rea pregătirii fizice generale șl, In 
măsura în care timpul va fi favo
rabil, rezolvarea unor probleme do 
ordin tehnico-tactic.

arul campionatului nostru de fotbal s-a încheiat în liniște, 
afectat oarecum de primii fulgi și de retragerea spectato
rilor spre „gura sobei'. Statisticile federale fixează valoarea 

acestei prime jumătăți de campionat în jurul notei 6,70, ceea ce 
nu face decît să confirme impresia generală a unei valori foarte 
relative, stimulată In bună măsură de diluarea și dispersarea 
torțelor-

Dinamo elștigă detașat acest tur, repetînd — dacă vreți — 
performanța de anul trecut a Universității Craiova. Există în 
această rocadă a liderilor un argument în favoarea pasului pe loc, 
cu itit mai mult cu cit echipa lui Dinu obține un record de punc
taj, cu o formație in care vechii internaționali au mai lmbătrînit 
cu un an, ceea ce nu i-a împiedicat să respingă cu destulă ușu
rință asaltul tinereții. Iar dacă ne gîndim la faptul că viceliderul 
acestui tur este F.C.M. Reșița, adică (doar) produsul unei orga
nizări chibzuite și al unul climat de prospețime, In care elemen
tul valorii individuale este foarte puțin prezent, ne dăm seama 
că succesele acestui tur țin realmente de competiția internă, ra
portarea la standingul internațional fiind prea puțin măgulitoare.

Există in clasamentul primei noastre divizii un amănunt care 
nu poate fi trecut cu vederea. Pe locurile V și VI se află, la 
egalitate de puncte, două echipe campioane ale ediției trecute : 
Universitatea Craiova și Olimpia Satu Mare. Această echivalență 
(A = B) nu este prea încurajatoare și ea pledează mai curînd 
pentru scăderea potențialului de joc al „primului nostru 18“.

Turul care s-a Încheiat oferă, de fapt, (rei plutoane în cursă. 
Este vorba de primele trei echipe, care s-au desprins de grosul 
piutonuitii. Este vorba, tn al doilea rînd, de marele pluton me
til11 —. 12 echipe la număr, eșalonate pe patru puncte — pentru 
care zilele Însorite alternează, aproape regulat, cu cele ploioase. 
In sfirțtt, este vorba de plutonul din urmă, cuprinzînd alte trei 
echipe. Primul are meritul de a fi încercat să joace fotbal și în 
deplasare. Ultimul a fost în situația de a pierde și acasă. Dar cel 
““ Îmbucurător este stilul grosului plutonului, în care,
eu puține excepții, predominantă este metoda Diviziei B, adică 
metoda victoriei acasă și a infrîngerii In deplasare.

Ce ne-a adus totuși nou, acest tur? Fără Îndoială că discu
țiile pe marginea turului se vor prelungi in tot cursul iernii. 
Dar, Înainte de a Începe acest examen minuțios, să reținem „lec- 

care respinge ideea preconcepută a bătrîneții in
zzar, ----- -—
ga Dinamo' ...----------- r-------------
fotbal, să reținem curajul reșițenilor, alimentat de acumulările 
muncii, să reținem interesanta metamorfoză de ultima oră a Uni
versității Craiova, care și-a dat seama că are „în curtea sa“ un 
conducător de joc mai dinamic ți mai eficace decît cel pe care 
ți Va dorit atîta, să reținem detașarea in joc a echipei arădene, 
«re nu a părut impresionată de faptul că a pierdut, într-o noapte, 
doi jucători ca Popovici ți Kun, să reținem în sfirșit, paradoxul 
„echipei firă spectatori' (Sportul studențesc), care a obținut mai 
wiult de jumătate din punctele sale cu victorii la Dinamo, Steaua 
Universitatea Craiova și F.C.M. Reșița. Să reținem, in sfirsit, că 
fotbalul intră Intr-o lungă hibernare...

loan CHIRILA

(Cifra din dreptul 
reprezintă plusul 
puncte al torma- 
de fată, raportat 
în paranteze am POST SCRIPTUM LA ETAPA A XVII-a A DIVIZIEI A

DESPRE ADAPTARE

înd
divizie după 
ului, în edi- 
am procedat 

ui de puncte 
t în campio- 
unde a fost 
a trebuit să 

rutului sezon

lată deci acest tablou comparativ
al realizărilor din 
consecutive :

două tururi

1. D1NAMO + 8 (27—19)
2—3. F.C.M. Reșița +5 (23—18)
2—3. C.F.R. Cluj-Napoca

+ 5 (18—13)
4. A.S.A. + 3 (21—18)
5. U.T.A. + 1 (19—18)

6—7. „U“ Cluj-Napoca 0 (17—17)
6—7. Sportul stud. 0 (15—15)
8—9. Jiul —1 (16—17)
8—9. „Poli" Tim. —1 (16—17)

10—11. Steaua —2 (17—19)
10—11. Steagul roșu —2 (15—17)

12. „Poli" Iași —3 (12—15)
13—14. F.C. Constanța —4 (16—20)
13—14. F.C. Argeș —4 (15—19)

15. Univ. Craiova —7 (18—25)

In acest clasament al dublelor

Se spunea, anul trecut, câ F.C. 
Argeș, înseamnă Dobrin 4- Troi. 
Această afirmație nu era prea 
departe de adevăr. Intre timp, 
Dobrin. atras de Fata Morgana, 
a încercat să părăsească orașul 
copilăriei sale. Fără îndoială, asta 
însemna o mare pierdere pentru 
F.C. Argeș. Și pentru... Troi, care 
avea senzația de a fi un trăpaș 
fără driver. în fața acestei situa
ții, F.C. Argeș n-a adoptat stilul 
contemplativ. Halagian a început 
o muncă de refacere, apelînd la 
oameni tineri. Așa au apărut 
Zamfir, Cîrstea, Toma, Tronaru,

Radu II și alții, 
nouă, F.C. Argeș a 
un plus de vigoare. Meciul jucat 
de piteșteni cu Dinamo, la Bucu
rești, a fost, de fapt, caietul- 
program al antrenorului, confir
mat ulterior lntr-o spectaculoasă 
partidă cu Sportul studențesc. In 
ultima vreme, F.C. Argeș pierduse 
cadența, mai ales In urma unor 
accidentări hotărîtoare. Duminică, 
la Pitești, F.C. Argeș a demon
strat, in extremis, că antrenorul 
său nu a greșit privind înainte. 
(I. Ch.).

Cu echipa sa 
marcat, parcă,

UN MOD DE
la aittmele două meciuri 

cate In deplasare, la București 
(cu Sportul studențesc) și Craiova, 
F.C. Galați a primit o mulțime de 
goluri i 9. Eșecuri severe, datora
te In exclusivitate jocului la 
OFSAID. Atlt la București, cit și 
la Craiova, atacanții celor două 
echipe studențești au căzut în... 
cursa unui astfel de joc. Pînă 
s-au dumirit cum stau lucrurile. 
După care EFECTIV N-AU MAI 
AT UT NICI O PROBLEMA DE

ACȚIUNE FALIMENTAR
ju- REZOLVAT, In afară de rotunji

rea scorului I Așa stînd lucrurile, 
a surprins cum o apărare condu
să de Viorel Stoicescu și Dan 
Coe, jucători eu mare experiență 
eompetițională, a continuat să 
joace In același mod falimentar, 
fără să schimbe un registru tac
tic care, se pare, nici nu i se 
potrivește. Greu de înțeles... per
sistența gălățenilor într-o astfel 
de greșeală I (L. D.)

DE CE El SINGURI ?

linarne), 2. Pa
se Sciotnic (Di- 
iaua), Antrop 
sijjafiu (Dina- 
irtr (Dinamo), 
ua), Maria Ni- 
heorghe Simio- 
flați 
inea

pe același 
alfabetică.

IUL
AGRONOMIA 

A. în sala Pe- 
â cum ne rela- 
tru FI. Albu — 
al campionatu- 

>. Lupta pentru 
a fost deosebit 
intre cele șase 
petiție — Con- 

(antrenor losif 
iritate, ciștigînd 

doilea a fost 
nomia Timișoara 
dan) a întrecut 
Ip. 1 gi Metalul 
t in fata Con- 
Progresului Fa
lii a mai învins 

a pierdut par- 
C.S.U. Oradea, 

iținut și ea tot 
apâtul întreceri- 
Oradea și Pro- 

la egalitate, 
■nația timișorea- 
mai bun.

MIERCU-

INTERNAȚIO
SATU MARE, 
forestiere din 

rent, întîlnirea 
intre trăgătorii 

ired9‘ ce* ’a 
tâ îw trei arme.

floreta fete :
8—3 (victorie ia 

loretâ băieți : 
11-5; spadă : 

5. Cîștigătorii 
itter (Einheit) —

(C.S.S.M.) 
.S.M.) — spadă.

recolte, formațiile care conduc în 
ediția 1974/75, au cîștig de cau
ză față de cele care erau în frun
te în anul trecut. Vă reamintim 
primele cinci clasate în cele două 
campionate.

Anul trecut : 1. Univ. Craiova, 
2. F.C. Constanța, 3. Steaua. 4. 
Dinamo, 5. F.C. Argeș.

Acum : 1. Dinamo, 2. F.C.M. Re
șița, 3. A.S.A. Tg. Mureș, 4. U.T.A., 
5. Univ. Craiova.

Cum se vede,
Universitatea Craiova 
plutonul 
pionate.
zare a 
pionate,
F.C.M. Reșița și A.S.A. Tg. Mureș, 
ocupă locuri de frunte, cum spu
neam. E dovada că acumulările 
din acest campionat sînt superioa
re celor din anul trecut. E o pri
mă constatare, ca și observația 
că, firește, echipele nou promo
vate nu apar în acest clasament

Doi jucători — din totalul de 
25 folosiți la meciul C.F.R. Cluj- 
Napoca — F.C. Constanța s-au 
descurcat mai bine în condițiile 
crizei de timp și de spațiu, aug
mentată și de starea terenului a- 
coperit de zăpadă I Antonescu și 
Iovănescu. Ambii, componenți ai 
formației vizitatoare, au reușit 
detașarea de restul coechipierilor 
și partenerilor de întrecere, dato
rită rezolvărilor extrem de ope
rative la care au recurs (folosind, 
în acest scop, execuția directă, 
fără stoparea sau preluarea balo-

nului), ceea ce a făcut ca jocul 
echipei lor să fie mai coerent, 
mai fluid. O asemenea manieri 
solicită, desigur, clarviziune ți an 
ridicat grad de tehnicitate, de* 
noi ne permitem s-o recomandăm
— indiferent de starea terenului
— tuturor fotbaliștilor de Divizia 
A. Pentru simplul motiv, că nu
mai astfel balonul străbate mai 
repede cimpul de joc, micșorînd 
criza de, timp și de spațiu, aceas
tă adevărată marotă a fotbalului 
actual. (G. Nic.)

EXPLICAȚIA GOLULUI
In partida de la Petroșani, din

tre Jiul și »U“ Cluj-Napuca, dis
putată în condiții vitrege (ninsoa
re abundentă și ceață) 
de joc, a devenit o 
mlaștină după primele 
de mingi. In asemenea ____ „
la un moment dat, zgura neagră 
folosită pentru delimitarea tere
nului s-a amestecat cu zăpada ți 
noroiul, astfel că marcajul nu s-a 
mal putut distinge, stabilirea ieși
rii mingii In afara terenului de 
joc devenind extrem de greu de 
efectuat de către arbitrii de linie. 
Din aceste motive, faza din care 
»-« înscris unicul gol al întflnirii

ÎNSCRIS DE JHJL

UN FAULT ÎN CAREU CARE NU ESTE PENALTY!

suprafața 
adevărată 
schimburi 

condiții,

de către Mulțescu (min. 59) a fost 
contestată îndelung de jucătorii 
clujeni. Acțiunea s-a 
pe partea opusă față 
unde se afla tușierul F. Coloși, 
care practic, ținînd seama de 
condițiile exisente a fost pus în 
imposibilitate să aprecieze exact 
dacă mierea centrată de Roznai 
ieșise sau nu, mai înainte, în aut 
de poartă, atîta timp cit tușa de
venise invizibilă. Ar mai fi foși 
bine, credem, ca arbitrul priacii- 
Pal să nu accepte 
jocului pe un astfel 
venit impracticabil.

FAIR-PLAY-UL, TOTUȘI, SALVAT

desfășurat 
de locul

desfășurarea 
de teren, de* 
(Gh. N.)

doar Dinamo și 
rămîn în 

de frunte în ambele căm
in schimb, în acea totali- 
reușitelor pe două cam- 
revelațiile actualei ediții,

Regulamentul spune foarte pre
cis că orice fault în careu se 
sancționează cu o lovitură de Ia 
llm. Și, totuși, sîmbătă în parti
da Sportul studențesc — F.C.M. 
Reșița, arbitrul N. Rainea nu a 
sancționat un fault clar ca lumi
na zilei In careul bucureștenilor, 
dar a procedat... foarte bine. Pen
tru că, extremul reșițean Florea, 
aflat în poziție excelentă de șut 
(și de gol !) a fost faultat de... 
coechipierul său Nestorovich Din
colo de doza de amuzament, acea 
fază petrecută în min. 7 anticipa, 
de fapt, surprinzătoarea superfi-

cialitate din ofensiva unei echipe 
care reușise, cu o constanță dem
nă de invidiat, să înscrie In fie
care etapă a turului cel puțin un 
gol. Sîmbătă, Insă, .cavaleria 
ușoară' a lui I. Reinhardt a făcut 
mai mult figurație în fața unei 
echipe de elan și ambiție, sinteti- 
zind, intr-un fel, starea de obo
seală a întregii formații. Am 
vrea să credem că mîine. In sfer
turile de finală ale cupei, F.C.M. 
Reșița, își va redescoperi stilul cu 
care a impresionat In această 
toamnă frumoasă pentru ea. 
(M. M. I.)

Meciul de la Rm. Vflcea avea 
o miză mare. Se disputa, tn fond, 
un Joc in elasament, la periferia 
lui, ți echipele s-au conectat la 
miza partidei. Sincer vorbind, ne 
așteptam la un meci aspru, difi
cil Nn spunem că a fost o parti
dă intre domnișoare. S-a luptat 
din greu, duelurile pentru minge 
au fost dinamice, fiecare jucător 
și toți laolaltă, au lăsat ambiții 
ți orgoliu In fiecare fază.

Tensiunea acestei partide nu a 
fost totuși amplificată de menta-

litatea jucătorilor.
cîteodată vorbe grele în teren, 
dar, fizic, protagoniștii s-au n.- 
pectat, respectînd în ultimă in
stanță condiția proprie. Arbitrul 
N. Petriceanu atent, pe fază, vi
guros, a contribuit la corectitu
dinea Intîlnirii. Dar poate că un 
merit îl au și... băncile de rezer
ve ale ambelor echipe, obiective, 
calme, eficace prin intervențiile 
k>r atunci cînd momentele de joe 
o impuneau. (L C.)

S-au rostit

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

r SANCȚIUNI ÎN DIVIZIA C
ÎN TOATE AGENȚIILE LOTO 

— PRONOSPORT S-AU PUS ÎN 
VÎNZARE BILETE PENTRU A- 
VANTAJOASA TRAGERE EX
CEPȚIONALA LOTO DIN 17 DE
CEMBRIE 1974.

Tragerea acordă mari avantaje 
participanților. Se atribuie i auto
turisme Dacia 1300 și „Skoda S 
100“, interesante excursii peste 
hotare, în R.D. Germană, U.R.S.S., 
cîștiguri în bani de 
și variabilă.

La această tragere 
cu bilete de 15 lei 
rianta.

valoare fixă

se participă 
și 5 lei va-

Participînd la această 1 
puteți cîștiga importante 
teresante premii. Numai 
joacă, poate cîștiga I

CÎSTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN

BRIE 1974
EXTRAGEREA I:

2 : 1 variantă 10»/, a

tragere 
și in- 

i cine

4 DECEM-

Categoria
44.876 lei ; 

cat. 3 ! 8,85 a 5.071 lei ; cat. 4 i 
28,30 a 1.586 lei ; cat. 5 i 87,20 a 
515 lei ; cat. 6 : 3.351,60 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 403.986 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Catego
ria A : 1 variantă 25’/, a 50.000

10*71 a 20.800lei și 1 variantă 
lei ; cat. B i 2,10 a 21.795 lei ; cat 
C ! 37,15 a 1.232 ’ * “
1.568,15 a 60 lei ;
a 200 lei ; cat. F i 2.323,25 
lei.

REPORT CATEGORIA 
493.825 lei.

Cîștigul de 44.876 lei de la ca
tegoria 2 a revenit participantu
lui POPA VASILE din Brașov, 
iar cîștigul de 50.000 lei de la 
categoria A jucat pe o varianta 
25% a revenit participantului 
CZIRA MARTIN din Dej, jude
țul Cluj.

lei ; cat 
cat. E i 1

. D t 
118,85 
a 40

A l

Nici ultima etapă a turului campiona
tului Diviziei C n-a fost scutită de ma- 
nifestări nesportive, dintre care u- 
neie foarte grave ca, de pildă, inci
dentul de ia meciul Letea Bacău — 
CAROM Gh. Gheorghiu-De j. Arbi
trul acestei întîlniri (V. Bulai — 
Lași) a fost lovit de către jucătorii 
formației CAROM, care, evident, 
fost sancționați de către comisia 
competiții și disciplină a F.R.F. 
mod exemplar. Astfel, N. Pasăre 
Gh. Ganea au fost suspendați , 
doi, și respectiv un an, iar N. ște- 
fănescu pe șase luni. Rezultatul par
tidei, care s-a întrerupt in min. 66 
la 3—1, a fost omologat cu 3—0 in 
favoarea echipei Letea. S-a dat ho- 
tărlrea și în meciul Carpați Covas
na — Nitramonia Făgăraș, progra
mată în etapa a XV-a, dar care nu 
s-a disputat deoarece echipa locală 
a vrut să joace, fără aprobarea pre- 
afetpflă a federației, după-amiază, iar

au 
de 
In 
și 

pe

formația oaspete șl arbitrii s-au pre
zentat la stadion, conform progra- 
mării, înainte de masă. Epilogul : 
3—0 pentru Nltramonia. Alte sanc
țiuni : cite 5 etape de suspendare 
au primit jucătorii Mialtu (Progre
sul Corabia) si Sihlean (Avintul 
Frasin). _ _ _

In urma omologării cu 3—0 a me
ciurilor amintite mai sus, In clasa
mentele seriilor a n-a și, respec
tiv, a Xll-a, s-au produs următoa
rele modificări : Letea Bacău ocu
pă locul VIII în seria a n-a (15 4 7 4 
21—25 15 p) iar CAROM Gh. Gheor- 
ghlu-Dej locul 13 (15 6 0 9 19—21 12 
p), Nitramonia Făgăraș continuă să 
rămînă singura echipă neînvinsă în 
tot campionatul, și conduce detașat 
tn seria a Xll-a (15 10 5 0 37—-11 
25 p) — a doua clasată, precizia Sa- 
cele, are 18 p — iar Carpați Covasna 
se menține tot pe ultimul loc, 10 
(15 2 1 U 12—35 5 p).



Tadeusz Siwek, cel mai tehnic voleibalist al Poloniei:

..UN MARE SUCCES NU SE OBȚINE
DOÂR. CU UN SEXTET * IN

AZI, START LA MELBOURNE

MODIFICĂRI DE ULTIMA ORA
„TURNEUL CAMPIONILOR4 LA TENIS

Doar cîteva minute a durat dru
mul de la Katowice pînă la Siemiano- 
wice, unul dintre numeroasele ora
șe oare se circumscriu citadelei 
industriale a Sileziei. Aflasem că 
■în acest oraș al minerilor s-a sta
bilit unul dintre cei mai faimoși 
voleibaliști ai Poloniei, o veche 
cunoștință a noastră, Tadeusz 
Siwek. L-am găsit în moderna sală 
a clubului Jednosc din cartierul 
Michalkowice, în postură de an
trenor al divizionarei A „Gărnik".

— Poate că n-ar fi rău dacă 
am începe cu o scurtă prezen
tare a fostului internațional 
Tadeusz Siwek...

— Cariera mea sportivă a în
ceput la 15 ani. în 1950, și încă 
nu vă pot spune precis dacă s-a 
Încheiat. In orice caz. în campio
natul trecut tot mai jucam.- Tre
buie însă să renunț definitiv, căci 
merg pe 40 de ani. Din 1958 am 
devenit component de bază al e- 
chipeî naționale a Poloniei, cu 
care am susținut în următorii 10 
ani aproape 300 de partide inter
naționale. La 33 de ani. am con
tinuat să joc in campionatul in
tern. Din 1971, activez ca antrenor 
la această echipă, pe care am pro
movat-o în prima ligă. Și cam a- 
tît...

lumii cuprindea jucători 
de cel pufin 2—3 ani

Intre timp — intervine In 
discuție președintele secției de vo- 
lei a clubului Jednosc, Antoni 
Mocarski — a fost apreciat ca 
cel mai tehnic jucător pe care l-a 
avut voleiul polonez...

— Ați fost părtaș Ia prima 
medalie, cea de bronz, obți
nută de formația Poloniei la 
campionatele europene de la 
Istanbul, în 1967. Acum, volei
baliștii polonezi i-au adăugat-o 
pe a doua : pe cea mai pre
țioasă a mondialelor. Cum vă 
explicați acest mare succes, 
care a produs o adevărată sen
zație în lumea voleiului ?

— Drept să vă spun, pentru 
mine titlul mondial cîștigat de bă
ieții lui Hubert Wagner nu a în
semnat o surpriză prea mare. 
Eram sigur că se vor întoarce cu 
una din medalii, numai că nu 
știam cu care dintre ele. Expli
cația este simplă. Lotul campio-

nilor
stagii _ .— __  _
națională, deci ajunși la o clasă 
înaltă și Ia momentul exprimării 
ei. Căci dv. știți bine că marii 
voleibaliști nu apar peste noapte. 
Performanța a fost înlesnită și de 
condiții prielnice de pregătire, de 
antrenamente la altitudine — ceea 
ce a dus Ia o aclimatizare optimă 
cu condițiile Mexicului — precum 
și de numărul mare de întilniri 
de verificare susținute in acest an 
de echipa Poloniei. Dacă pe vre
mea mea susțineam circa 25 de 
meciuri pe sezon, acum voleiba
liștii noștri au disputat vreo 50 
de întilniri internaționale ! Și, a- 
ceasta a contribuit substanțial la 
creșterea valorică a echipei.

— Credeți că un asemenea 
succes s-a datorat apariției 
unor vîrfuri In sextetul de 
bază polonez ?

— Nu atît 2—3 vîrfuri. cit între
gul lot de jucători determină vic
toria intr-o competiție de talia 
C. M. Echipa Poloniei a avut în
totdeauna șanse să urce pe po
dium, 
11—12 
piață, 
sextet 
ve de 
xic, 
de buni, ceea ce a făcut ca po
tențialul echipei să fie ridicat pe 
tot parcursul competiției. Este 
foarte important în volei să nu 
te limitezi Ia utilizarea a 6 oa
meni,

— Succesul din Mexic se 
poate corela și cu o crește
re valorică a campionatului 
intern 7

— Desigur. Dar nu numai al 
primei ligi, ci și al eșalonului ur
mător. care a oferit naționalei 
pentru C. M. doi voleibaliști foarte 
utili : Tomasz Wojtowicz și Wies- 
lav Czaya.

CU 
în

Primul adversar
Azi, Ic Melbourne, se dă startul 

ia cea de a V-a ediție a „Tur
neului campionilor", probă finală 
a fruntașilor Marelui Premiu — 
F.I.LT. 1974. Ca și in anii tre- 
cuți, ultima întrecere a așilor ra
chetei suscită un interes deosebit 
în lumea terncuU. Comentariile 
agențiilor de presă desemnează 
ca favoriți pe llie Năstase, deți
nător ol „ Masters-trivi", John 
Newcombe și Bjom Borg.

Intre timp, ou survenit noi mo
dificări in programul întrecerii. In 
urma Reprezentării americanului 
jimmy Connors, organizatorii au

RECORD DE VITEZĂ

al lui llie Năstase este
decis — potrivit știrilor de ultimă 
oră ale agențiilor de presă — să 
facă o nouă tragere la sorți. Astfel, 
primul adversar al lui llie Năstase 
anunțat este spaniolul Manuel O- 
rantes, vechiul său rival de întreceri, 
fe» ultima lor întilnire, în finala de 
la Barcelona, campionul român a 
cîștigat cu 8—6, 9—7, 6—3. Pe 
terenul de iarbă de la Kooyang,

Manuel Orantes
însâ, jocul de atac al Iui Orantes 
ar putea fi un obstacol 
cil.

Primele trei zile ale 
sînt rezervate meciurilor 
două grupe preliminare, 
primii doi clasați din fiecare gru
pă își vor disputa . semifinalele. 
Finala este programată pentru 15 
decembrie.

mai di fi-

întrecerii 
din cele 

după care

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

• TELEX •
HANDBAL tn etapa de duminică 
a campionatului masculin de hand
bal al Cehoslovaciei, Skoda Plsen, 

adversară a formației 
București în C.CIE., a 
teren propriu cu Ruda 
Bratislava, Scor •: 15—15

viitoarea 
Steaua 
Ducat pe 
Hvezda 
<7—71.
TENIS. In ultimele finale ale tur
neului de la Adelaida : dublu femei: 

■Evonne Goolagong, Peggy Michel — 
■Kazuko Sawamatsu, Martina Navra
tilova : 6—3. 4—6, 7—5; simplu ju
niori : David Carter — Chris Casa 
6—7, 7—6, 6—4; simplu junioare :
-Sue Barker — Natașa smireva 5—7, 
‘«—3, 6—2 a în Cupa Davis (zona 
asiatică): Japonia — Filipine 3—0. 
/Japonia va întîlnl. In ianuarie 1975, 
■la Sydney, Australia a Turneul de 
4a Kingston (Jamaica) a fost cîștigat 
de englezul Gerard Battrick, învin
gător eu 6—3, 7—5 In finala eu ja- 
maicanul Lance Lumsden.

dar nu întotdeauna avea 
jucători de valoare apro- 
Pe vremea mea, exista un 
foarte bun, dar nu și rezer- 
aceeași clasă. Acum, în Me

ll voleibaliști au fost la fel

LA VAL D’ISERE

Aurelian BREBEANU

La Val d’Isere, în proba mas
culină de coborîre, victoria a reve
nit schiorului austriac Franz 
Klammer. Italianul Gustavo Thoeni, 
unul dintre principalii favoriți, 
s-a situat pe locul 6. In cursa sa, 
Franz Klammer a stabilit un nou 
record de viteză al pîrtiei (în 
lungime de 3 298 m), realizînd o 
medie orară de 96,378 km. Recor
dul absolut de viteză în coborîre 
este de 111,011 km și a fost sta
bilit de Franz Klammer, anul tre
cut, pe pîrtia de la, Schladming 
(Austria). în clasamentele „Cupei 
mondiale" : masculin : 1. Franz
Klammer (Austria) — 33 p ; 
Piero Gros (Italia) 
Werner Grissmann 
20 p ; feminin : 1.
Proll-Moser (Austria) 
Wiltrud Drexel (Austria) — 26 p ; 
X Bernadette Zurbrigen (Elveția) 
— 20 p ,

HANDBAL. Turneul masculin des
fășurat in localitatea iugoslavă Pan- 
cevo, a fost cîștigat de formația lo
cală Dinamo — 6 p. urmată de echi
pele Minanr Baia Mare — 4 p, Elek- 
tromos (Ungaria) — 2 p ți A.Z.S. 
Varșovia — 0 p. In ultima zi a com
petiției, handbaliștii români au în- 
tîlnit echipa A.Z.S. Varșovia, pe care 
au învins-o cu 19—12 (8—4).

LUPTE. In localitatea iugoslavă 
Kladovo s-a încheiat competiția de 
lupte greco-romanc „Turneul cam
pionilor", la care au participat spor
tivi din Bulgaria, România. U.R.S.S., 
Iugoslavia și alte țări. Dintre luptă
torii români, cea mai bună evoluție 
a avut-o Ion Dullcă, clasat pe locul 
secund la categoria 62 kg. în limi
tele categoriei 82 kg, Zaharia Felea 
(România) a ocupat locul 3. Iată câș
tigătorii : : Șumakov

(U.R.S.S.) : cat. 57 kg: Frigid (Iugo
slavia); cat. 62 kg: Nalbadian 
(UR.S.S.); cat. 68 kg: Traîkov (Bul
garia) ; cat. 74 kg: Tabacki (Iugosla
via) ; cat. 78 kg: Majer (Iugoslavia) ; 
cat. 82 kg: Sl.rahilov (Bulgaria); cat. 
98 kg: Nislevici (Iugoslavia); eat. 
106 kg* Merkulov (U.R.S.S.).

PATINAJ ARTISTIC. La Varșovia 
s-a încheiat concursul internațional. 
Ia startul căruia au fost prezenți 
sportivi și sportive din Austria. 
Cehoslovacia. R.F. Germania, Italia. 
România, Ungaria, U.R.S.S. și Polo
nia. Proba individuală masculină a 
fost cîstigată de austriacul Gerhard 
Kilgerth. care a totalizat 116.57 p. 
L-au urmat Aleksandr Maiorov 
(U.R.S.S.) — 115,63 p și Grzegorz 
Glowana (Polonia) — 112,59 p. Pati
natorul român Atanasie Bulete s-a 
clasat pe locul 5, cu 110,92 p

2.
— 25 p ; 3. 
(Austria) — 

Annemarie 
— 29 p ; 2.

FINAL ANTIPATIC

ATLETISM. Cu prilejul unul eon- 
. curs desfășurat la Los Angeles, spor
tiva americană Julie Brown a stabi
lit un nou record mondial In proba 
de trei mile (4 828 m), distantă pe 
care a fost cronometrată cu timpul 
de 15:43,3 (v.r. Paola Pigni — Italia 
15:48,6).

ȘAH. La Belgrad, după două run
de, In cea de a 27-a ediție a cam
pionatului feminin iugoslav, conduce 
Amalia Pihailici, cu 2 p, urmată de 
Belamarici, Prokopovici si Jovano- 
vici — cu cite l’A n.

Sub semnătura redactorului Rino 
Tommasi, cotidianul itaiian „LA 
GAZZETTA DELLO SPORT" pu
blică un scurt comentariu pe mar
ginea hotărîrii adoptată de Comi
tetul Cupei Davis în legătură cu 
finala celei mai importante com
petiții pe echipe a tenisului mon
dial. Iată cîteva spicuiri elocvente 
din respectivul comentariu :

„Ca înainte ! Mai rău ca îna
inte ! Pentru prima oără în isto
ria Cupei Davis, nu e o finală. 
Ediția 1974 a fost cîștigată la masa 
verde de Africa de Sud... Așadar, 
situația s-a complicat în loc să 
fie rezolvată. Deși nu mai era ne
voie, Comitetul (N. R. — Cupei 
Davis) a demonstrat că este unul 
din acele organisme foarte înve
chite,

•. zolve»

La Gazzetta dello Snort

incapabile nu numai să re
ci și să privească în față

problemele pe care le ridică în 
mod inevitabil realitățile sportu
lui... Mult mai important decît a 
stabili cîștigătorul ediției 1974 pă
rea a, fi salvarea viitorului acestei 
competiții : să se evite, adică, un 
nou final lipsit de glorie și anti
patic, ca acela din acest an. Și 
totuși nu a fost adoptată nici una 
din prevederile pe care logica le 
impunea. Erau două căi de urmat 
dar, ca de obicei, s-a căutat o so
luție de compromis care, firește, nu 
poate mulțumi pe cei ce țin cu 
adevărat la soarta tenisului 
mondial”.

CRIZA FOTBALULUI
★ Morning Star

Luînd în discuție puternica criză 
a fotbalului din Chile, ziarul lon
donez „MORNING STAR" scrie :

„Limbajul cifrelor este edifica
tor pentru a arăta dezastruoasa 
cădere a fotbalului chilian, altă
dată celebru în lume. Astfel, cele 
34 de echipe care își dispută 
„Cupa Chile" nu au depășit, ia 
meciurile lor, totalul de 1500 de 
spectatori. La ultima etapă de cam
pionat, cele 14 stadioane ale țării

au adăpostit numai 9 830 de iubi
tori ai fotbalului. Stadionul din 
Santiago, împovărat de o tristă 
reputație, nu a primit decît 84 de 
inși în tribunele sale, construite 
pentru 100 000 de spectatori.

Lipsite de încasări, cluburile 
profesioniste au încetat să mai 
plătească jucătorii. Arbitrii nu 
și-au mai încasat haremurile de 
la începutul lunii mai. Numai un 
ordin special al autorităților a re
ușit să evite declararea în stare 
de faliment a federației de fotbal 
chiliene. Totul intr-un an de zile..."

La Val d’Isere, după „Criteriul 
primei zăpezi“, austriacul Franz 
Klammer a devenit primul lider 
al „Cupei mondiale”. El a reali
zat ți un impresionant record de 
viteză al pîrtiei.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
Telefoto : A.P. — Agerpres

0 PERFORMANȚA MERITORIE
(Urmare din pag. 1)

cu O.S.C. Budapesta (clasată pe 
locul secund), care alinia pe cei 
mai experimentați componenți ai 
selecționatei ungare (campioană 
mondială și europeană) Szivos, 
Konrad III, Bodnar și alți jucă
tori mai tineri (Hamori, Sudar, 
Vindisch, Kovacs), dinamoviștii au 
luptat cu o deosebită ambiție, 
evoluțiile lor ridieîndu-se la o 
valoare apreciabilă. Locul III o- 
cupat în acest turneu de campio
nii României reprezintă realmente 
o performanță, pentru care toți 
jucătorii și antrenorul lor A. 
Grințeseu merită să fie eviden- 
țiați. Să nu uităm că în actuala 
ediție dinamoviștii au întrecut în 
ierarhia continentală pe campioa
nele Uniunii Sovietice, Olandei, 
Italiei, R.F. Germania, Spaniei, 
țări in care acest joc cunoaște o 
largă dezvoltare.

Totuși, poloiștii bucuresteni au 
indiscutabil posibilități mai mari

și credem că nu este departe ziua 
în care Dinamo va putea trece și 
peste Partizan sau O.S.C. 
evidentă dorința lor de 
în cele trei zile de la 
Am putut remarca însă, 
evoluții, și momente de 
a puterii de concentrare : 
în defensivă, punctul forte al di- 
namoviștilor în acest sezon. Chiar 
și atacul s-a dovedit mai puțin 
incisiv, ratînd situații de „om în 
plus" în meciul cu formația bu- 
dapestană. Desigur, s-ar putea a- 
duce în discuție oboseala unui 
sezon cam lung în această toam
nă, cîteva decizii bizare ale 
bitrului A. Angella, care au 
cilitat gazdelor o răsturnare de 
situație ca și compromisă (în ul
timele minute de la 5—6 la 7—6) 
în veritabila finală a competiției. 
Partizan — Dinamo. Acestea, ca 
si alte amănunte care au trimis 
pe Dinamo pe locul III nu pot fi 
evitate decît printr-o pregătire și 
mai bună, care să dea dinamoviș- 
tilor în viitor forța depășirii ori
cărui obstacol.

A fost 
victorie 

Belgrad, 
în unele 
pierdere 
mai ales

ar- 
fa-

IUGOSLAVIA (etapa a 17-a) : 
Rsdnicki Niș — Zelezniciar Sa
rajevo 1—1 ; O.F.K. Belgrad — 
Radnicki Kraguevac 2—1 ; Celik 
Zeniea — Vojvodina Novi Sad
1— 1 ; Hajduk Split — Rijeka 1—0; 
Sloboda Tuzla — Steaua Roșie 
Belgrad 4—0 ! Partizan Belgrad
— Dynamo Zagreb 3—1. Clasa
ment : 1. Hajduk — 25 p, 2. Stea
ua Roșie Belgrad — 22 p ; 3. 
Vojvodina — 21 p.

BULGARIA (ultima etapă a 
turului) : Ț.S.K.A. Sofia — Slavia 
Sofia 3—1 ; Lokomotiv Plovdiv
— Dunav Ruse 2—1 ; Spartak 
Levski — Akademik 1—3 ; Botev 
Vrața — Lokomotiv Sofia 4—2. 
Clasament : 1. Slavia — 19 p ; 2. 
Ț.S.K.A. — 19 p ; 3. Lokomotiv 
Plovdiv — 19 p.

OLANDA (etapa a 13-a): N.A.C. 
Breda — Feyenoord 1—5; Spar
ta Rotterdam — Utrecht 1—0 ; 
M.V.V. Maastricht — Haarlem
2— 2 ; Go Ahead —■ Excelsior 2—1. 
Meciurile P.S.V. Eindhoven — 
Twente Enschede și Ajax Ams
terdam — Graafschap au fost 
amînate din cauza timpului nefa
vorabil. Clasament : 1. P.S.V. 
Eindhoven — 22 p (un meci mai 
puțin) ; 2. Feyenoord — 22 p ; 3. 
Ajax — 19 p (un meci mai pu
țin).

SPANIA (etapa a 11-a) : Betis 
Sevilla — C.F. Barcelona 1—0 ; 
Espanol Barcelona — Gijon 0—0 ; 
Las Palmas — Valencia 1—1 ;

Murcia — Real Madrid 2—2 ; 
Atletico Madrid — Hercules 2—0; 
Granada — Atletico Bilbao 1—1. 
Clasament : 1. Real Madrid — 18 
p ; 2. C.F. Barcelona — 14 p ; 3. 
Espanol — 14 p.

PROGRAMUL DE MIERCURI
„Cupa U.E.F.A.“ programea

ză MIERCURI 11 DECEMBRIE, 
partidele retur din optimile 
de finală. Cele mai echilibrate 
se anunță a fi meciurile A.jax 
Amsterdam — Juventus Torino 
(in tur 0—1), F.C. Kdln — Par
tizan Belgrad (0—1). Velez 
Mostar — Derby County (1—3) 
și Twente Enschede — Dukla 
Praga (1—3). In celelalte 
jocuri : Banik Ostrava — A.C. 
Napoli (2—0) ; Dynamo Dresda 
“S.V. Hamburg (1—4); Real 
Zaragoza . — Borussia Mdn- 
chengladbach (0—5) și Fortuna 
Ddsseldorf — f. C. Amster
dam (0—3).

FRANȚA (etapa 
Nantes ,0—2 ;

a 2fl-a) : Nîmes 
Monaco — St. 

Etienne 3—1 : Bordeaux — Stras
bourg 4—1 : Marsilia — Lille 2—0; 
Bastia — Metz 0—0 ; St. Ger
main Paris — Reims 3—0. Clasa
ment : 1. St. Etienne — 27 p ; 2. 
Bastia — 26 p ; 3. Reims — 26 p.

SCOȚIA (etapa a 15-a) : Aber
deen — .Rangers 1—2 ; Airdrie — 
Hibernian 0—0 ; Celtic — Dun
fermline 2—1 ; Dundee United —

Clyde
— 26

Celtic 
p; 3.

3—3. Clasament : 
p ; 2. Rangers — 

Dundee United — 22 p.
PORTUGALIA (etapa 

Oriental ~ 
ting — C.U.F. 1—1 ; F.C. Porto — 
Farense 2—0 ; Vitoria Setubal — 
Atletico 8—0 ! ; Guimaraes — 
Unio Tomar 0—0. Clasament : 1. 
F.C. Porto — 20 p ; 2. Benfica
Lisabona — 19 p ; 3. Guimaraes 
— 18 p.

BELGIA : S-a disputat un sin
gur 
2—1. 
cing

1.
26

a
Benfica 0—0 :

12-a) :
Spor-

joc :Waregem — Beeringen 
în clasament conduce Ra- 
White Molenbeek — 25 p. 
La Liege s-a disputat me- 
dintre selecționatele de ti-ciul

neret ale Belgiei și R.D. Germa
ne, contînd pentru 
european. Partida s-a 
egalitate : 0—0.

AUSTRIA (etapa
Eisenstadt — Rapid Viena 0—1 ; 
Austria Klagenfurt — Austria 
Salzburg 2—1 ; Admira Wacker

Voest Linz 1—1. Clasament : 
1. Rapid Viena — 24 p ; 2. Wacker 
Innsbruck — 21 p (ambele cu 
cîte un joc mai puțin) ; 3. Voest 
Linz — 21 p.

TURCIA (etapa a 11-a) : Fe
nerbahce — Bursaspor 2—2 ; Be-

1—0 ; 
2—0.

— 17 
P (un 

3. Besiktas —

campionatul
încheiat la

a 18-a) :

siktas — Zonoguldâkspor 
Adanaspor — Galatasaray 
Clasament : 1. Galatasaray 
p ; 2. Fenerbahce — 15 
joc mai puțin) ;
14 p.
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