
ACTIVITATEA NOASTRĂ, 
IN PAS CU CERINȚELE

ȘI EXIGENȚELE ACTUALE
Desfășurată într-un an cu adinei 

semnificații istorice pentru po
porul român, anul aniversării a 
30 de ani de la Eliberare și al 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului, activitatea clubului 
nostru a fost puternic impulsio
nată de aceste mari evenimente. 
Sportivi și antrenori au muncit 
cu mai mult spirit de dăruire si 
de responsabilitate pentru a cinsti 
prin rezultate de prestigiu pen
tru club și pentru țară aceste 
momente de o deosebită impor
tantă pentru poporul nostru.

Am reușit, astfel, să obținem 50 
de titluri de campioni republi
cani de copii, juniori, tineret și 
seniori, să îmbunătățim nu mai 
puțin de 37 de recorduri ale țării, 
în anul 1974, un număr de 55 de 
reprezentanți ai clubului nostru 
au făcut parte din diferite loturi 
republicane, la toate eșaloanele 
de vîrstă.

Am reușit, de asemenea, ca în 
acest an, una din atletele clubu
lui, Ileana Silai, să urce pe treap
ta a doua a podiumului la cam
pionatele europene de la Roma, 
în timp ce alți sportivi au 
ocupat locul I la Balcaniadele de 
tenis de masă (Șerban Doboși), 
haltere (Spiridon Herghelegiu) sau 
atletism (cros, prin Gheorghe An
drei).

Toate acestea precum și o se
rie de rezultate remarcabile în 
alte concursuri și competiții in
ternaționale relevă faptul că 
sportivii și antrenorii clubului 
nostru și-au sporit exigența și 
calificarea.

Ce ne propunem în viitorul an. 
în spiritul documentelor de partid 
elaborate de Congresul al XI-lea, 
îndrumar de o mare valoare 
practică pentru întregul nostru

popor, pentru toți sportivii pa
triei ?

Vom munci și mai mult, și mai 
eficient, pentru consolidarea sec
țiilor de performanță ale clubului, 
acum 13 la număr. în acest sens, 
se va realiza o selecție mult mai 
riguroasă (pe ansamblul secțiilor 
vom cuprinde in această activita
te peste 2 000 de copii din grădi
nițe, școli și licee), promovînd în 
club elemente cu reale aptitudini 
și perspective în întrecerea de 
competiție. De asemenea, vom fi 
preocupați de îmbunătățirea pro
cesului de instruire, pe de o 
parte prin mărirea numărului de 
ore de antrenament, iar pe de 
altă parte prin sporirea intensi
tății lecțiilor. în pas cu exigen
țele și cerințele actuale și cu 
obiectivul de a ne menține în 
grupa cluburilor fruntașe din țară.

In sprijinul aceluiași obiectiv, 
în toate secțiile vom impulsiona 
activitatea politico-educativă, îm
pletind-o cit mai armonios cu cea 
de instruire sportivă. De aici va 
rezulta, desigur, o creștere a spi
ritului de responsabilitate în rîn- 
durile sportivilor și ale antreno
rilor. ale tuturor tehnicienilor 
noștri și se va ajunge implicit la 
rezultate superioare, care să ates
te valoarea reală a clubului nos
tru. condițiile materiale mereu 
mai bune ce ne sînt asigurate. 
Obiectivele de performanță con
tractuale pe care le stabilim, 
chiar în această perioadă, cu fie
care dintre antrenorii noștri, în 
adunări generale ale secțiilor, vor 
respecta întocmai aceste obligații 
și cerințe importante.

SIMION KESDI 
președintele Clubului sportiv 

muncitoresc Cluj-Napoca
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SA TERMINAT SEZONUL FOTBALISTIC 1974

„U“ CRAIOVA, STEAUA. A.S.A. Șl RAPID,
In semifinalele „cupei româniei'-

Luptă aeriană pentru balon, 
în careul mureșenilor. (Fază 
din meciul AS.A. Tg. Mureș 
— F.C.M. Reșița, 1—0).

• 17 goluri marcate în cele patru intilniri de ieri

• Jocurile de la Pitești și București au necesitat
prelungiri • Semifinalele la 25 iunie 1975

„CUPA TINERETULUI", LA ORA IERNII...
• Ninsoare abundentă in multe zone ale țârii • Primele concursuri • o amplă acțiune 

de dotare cu materiale sportive a centrelor sătești • simbătă și duminică-„zile de HriM

fost pirtiile alpine de la Vatra 
Dornei, Iacobeni, Dorna, Candre- 
nilor și Cosna. Concursurile au 
avut mai mult un caracter de a- 
comodare și de antrenament, per- 
mițind participanților să-și testeze 
posibilitățile și nivelul de pregă
tire in vederea suitoarelor starturi 
care îi vor desemna pe cei mai 
buni. De asemenea, ele prefațează 
cea de a patra ediție a tradițio
nalului „Festival al sporturilor de 
iarnă", care va avea loc la înce
putul anului viitor la Cimpulung 
Moldovenesc.

PRIMELE ÎNTRECERI LA PĂL
TINIȘ

Muntele ii cheamă din nou pe iubitorii sporturilor de iarnă
Foto : N. DRAGOȘ

ama nu s-a lăsat 
prea mult și iat-o 
sit chiar puțin înaintea da
tei calendaristice oficiale. 

Ultimele buletine meteorologice au 
făcut cunoscute ninsorile abunden
te înregistrate în multe zone ale 
țării, mai ales acelea din nord și, 
bineînțeles, din apropierea mun
ților. Motiv de bucurie pentru 
amatorii sporturilor albe și un 
prilej excelent de a se putea da 
marele start în competiția de masă 
adresată tineretului.

Schiurile, săniuțele și patinele 
au intrat, așadar, în plină actua
litate. Gospodarii sportului au 
pregătit din vreme și cu grijă 
locurile de concurs, care nu aș
teptau decît căderea zăpezii și în
ghețul.

Despre modul cum a debutat 
întrecerea, despre perspectivele 
sale de viitor, ne sosesc mereu 
vești noi la redacție.
3000 DE PARTICIPANT! ÎN 

JUDEȚUL SUCEAVA
Profitînd de primele zile de iar

nă adevărată, iubitorii de sport 
din județul Suceava n-au trebuit

așteptată 
că a so-

să fie invitați de două ori pentru 
a se avinta pe pîrtii. Duminica 
trecută întrecerile de schi și să
niuțe din cadrul „Cupei tineretu
lui" au angrenat peste 3 000 de 
participanți. Foarte populate au

Concursul de deschidere a sezo
nului a reunit la Păltiniș aproape 
100 de concurenți din Sibiu, Cis- 
nădie. Rășinari și alte centre ale 
județului Sibiu, viitori participant 
la întrecerile „Cupei tineretului". 
Au avut loc probe alpine și de

(Continuare in pag. 2-3)

Vineri si simbătă,

la Arad

Foarte generos, la despărțirea 
sa pe 1974 cu publicul, fotbalul, 
reprezentat de sferturile de finală 
ale „Cupei României", a oferit 
toate atracțiile sale la căderea 
cortinei peste sezonul oficial : 17 
goluri marcate în cele patru în-

TIMIȘOARA : Univ. Craiova 
PITEȘTI : Steaua
BUCUREȘTI : AS. A. Tg. Mureș 
BUZĂU : Rapid București

ÎNTRECERI DECISIVE PENTRU

tenisAnul competițional la ____
de masă (seniori) se încheie la 
acest 
Arad 
neri, 
nală 
cane
te concurenți avînd clasificare 
sportivă de maeștri emeriți și 
maeștri ai sportului, cei de ca
tegoria I, precum și jucătorii 
calificați din faza precedentă.

Publicul care va fi prezent 
în aceste două zile de concurs 
(vineri, simbătă) în sala de 
sport din Acad va avea ocazia

sfîrșit de săptămină la 
unde, cu începere de vi
se desfășoară etapa fi- 
a campionatelor republi- 
individuale. Vor lua par-

tîlniri plus două partide cu pre
lungiri în care deznodămîntul nu 
s-a produs decît în ultimele sec
vențe. Rezultatele ultimelor jocuri 
oficiale ale stagiunii, desfășurate 
pe stadioane neutre, sînt urmă
toarele :

— „U" Cluj-Napoca
— Steagul roșu
— F.C.M. Reșița
— Ceahlăul P. Neamț

5—1 (3—1)
5—4 (2—2; 4—4)
1—0 (0—0 ; 0—0)
1—0 (0—0)

Prin urmare, Universitatea Cra
iova, Steaua, A.S.A. Tg. Mureș și 
Rapid București se califică pen
tru semifinalele competiției, pro
gramate la 25 iunie 1975.

Vom sublinia calificarea netă, 
autoritară a formației-campioană 
care demonstrează buna sa dis
poziție de joc din finalul sezo
nului. Feroviarii bucureșteni au 
avut de furcă cu ambițioasa for
mație din Piatra Neamț, Ir. vre
me ce Steaua și A.S.A. Tg. Mureș

au trebuit să lupte din răsputeri, 
pe cîte 120 de minute de între
cere. spre a ajunge în antecamera 
finalei.

Faptul că trei dintre cele mai 
valoroase formații din Divizia A, 
precum și liderul autoritar al se
riei secunde din Divizia B, au 
cîștigat dreptul de a disputa se
mifinalele anunță încă un moment 
atractiv în ediția 1974/75, a corn- 
petiției-surpriză din fotbalul nos
tru. *

Citiți in pag. 2—3, cronicile celor patru meciuri de ieri.

DEBUT MULȚUMITOR AL VOLEIBALIȘTILOR
IN ACTUALA
Comentariul după pri
mele turnee ale Divi
ziei A, in pag. 2—3.

TITLURILE
NAȚIONALE DE TENIS DE

să asiste la întreceri viu dispu
tate și, sperăm, de un fru
mos spectacol. Pe lingă palpi
tantele întreceri pentru 
narea campionilor țării 
cinci probe (simplu fete 
piu băieți, dublu fete, 
băieți, dublu mixt), vor fi in
teresante de urmărit evoluțiile 
fruntașilor acestei discipline, 
cu două luni înaintea campio
natelor mondiale de la Calcut
ta (India), ca și asaltul pe care 
îl vor da, fără îndoială, repre
zentanții tinerei generații de 
jucători pentru ocuparea unor

desem- 
la cele 
și sim- 

dublu

MASA
avansate în ierar-poziții mai 

hiile autohtone. De asemenea, 
competiția de la Arad va adu
ce și prima evoluție a Măriei 
Alexandru după excelentele re
zultate de la Paris unde a cîș
tigat titlul de campioană inter
națională a Franței. Alături de 
ea vor mai juca și alți sportivi 
cunoscuți ca, Șerban Doboși, 
actualul deținător al titlului 
național, Teodor Gheorghe, 
Magdalena Lesai, Liana Mi- 
huț etc.

EDIȚIE A CAMPIONATULUI

Dinamovistul Gabriel Udișteanu, intr-o ac
țiune la fileu, plasează mingea în spatele 

blocajului advers
Foto Dan ȚĂRAN-Timișoaia



CAMPIONATUL DIVIZIEI A, SUPORT
Al UNOR VIITOARE SUCCESE RUGBYSTICE

După un sezon cu multiple sem
nificații, echipele de rugby au in
trat în vacanță, Divizia A desem- 
nînd in fruntea ierarhiilor din cele 
două serii pe „U“ Timișoara și, 
respectiv, Farul Constanța. Ultima 
etapă, ca de altfel și precedentele, 
a scos în evidență cîteva aspecte 
pe care le menționăm acum pen
tru a constitui puncte de reper în 
Vederea unor viitoare discuții.

1. în evoluția celor 16 formații 
S-a observat, în general, o tendin
ță lăudabilă spre jocul ofensiv, 
cu folosirea unor procedee tehni
ce de calitate, încadrate într-o 
tactică adecvată. Desigur, există 
încă și în acest domeniu multe 
scăderi șl nu este întîmplător fap
tul că tocmai echipele care au 
reușit să-și modeleze concepția 
de joc în funcție de elementele 
de care dispun se află în frunte 
(Universitatea și Farul), în timp 
ce altele — e drept, lipsite de in
dividualități de marcă — se zbat 
la periferia clasamentelor (Gloria, 
Vulcan) ; o altă categorie este a- 
ceea a garniturilor aflate în faza 
căutărilor (Știința Petroșani, T.C. 
Ind. Constanța, Constructorul Bu
zău). Să adăugăm, la acest capitol, 
și constatarea că, aproape fără ex
cepție, divizionarele A au dovedit 
O bună pregătire fizică, terminînd 
chiar cu multe resurse.
-2. Noua formulă competițională 
— cu toate întreruperile ce au 
Intervenit — pare să fie mai sti
mulativă, echipele angajîndu-se 
mai activ în întrecere. Au dispărut 
<> serie de meciuri între formații 
disproporționate valoric, deplasări
le prea lungi, iar viitorul turneu 
final (în care se pleacă de la egal 
la egal) anunță o luptă pasionantă

pentru titlu, ca și 
pentru celelalte po
ziții.

3. Se mai fac 
simțite încă o se
rie de abateri dis
ciplinare, care
umbresc realizările 
de ansamblu. Nu
mai în ultima eta
pă la partidele din 
Capitală au 
dictate zece 
minări (în

Gloria — 
stabi- 
recor- 

me- 
Buzău 

întrerupt

fost 
eli- 

întîl-
nirea 
Politehnica 
lindu-se... 
dul : 4), iar 
ciul de la 
a fost 
din cauza manifes
tărilor nesportive 
ale sibienilor. Se 
cuvine, așadar, ca 
antrenorii, cluburi
le, forul de specia
litate să acționeze 
cu mai multă de
cizie în această di
recție.

4. O problemă 
spinoasă, rămasă 
încă fără rezolva
re deplină, este 
aceea a arbitraje
lor. Nemulțumirile 
nu pleacă numai 

numărul 
de cava- 
fluierului

DUPĂ PRIMELE TURNEE ALE DIVIZIEI

DL8UT MULȚUMITOR Al VOLEIBALIS 
ÎS ACTUALA EDIȚIE A CAMPIONA

• LA SIBIU, 21 de popicari 
vîrstnici sau întrecut în tradițio
nala competiție „Trofeul veterani
lor- — ediția a Xll-a. Dupâ con
sumarea celor 80 de lovituri mix
te, pe primele locuri s-au situat : 
Ion Curea — 357 pd și echipa o- 
rașului Sibiu — 1849 pd. Cel mal 
în vîrstă jucător a fost Ion Veneta 
— 76 de ani. © 5000 DE ELEV' d<î 
la Grupul școlar siderurgic din Ga
lați s-au prezentat la concursurile 
de selecție pentru reîmprospătarea 
secțiilor Școlii sportive nr 1 din 
localitate. Candidații s-au între
cut timp de trei zile la atletism» 
lupte, bcx și handbal © SALA 
DE GIMNASTICĂ a clubului C.F.R. 
din Timișoara a găzduit întîlnirea 
internațională de gimnastică mo
dernă dintre echipele Universita
tea dîn localitate și Palilula (Bel
grad). Atît la individual, cît și pe 
echipe, au cîștigat gimnastele iu
goslave. La junioare, pe primul loc 
s-a clasat Liliana lovanovici (9,27 
p), Iar la senioare Smezana Zo- 
povici (9,60 p) • IN COMUNA 
FRECAȚEI (jud. Tulcea) — locali 
tato cu echipa de fotbal din Di
vizia C - s-a amenajat un teren 
de fotbal și un vestiar. Mulți ce
tățeni au avut o contribuție efec
tivă în înzestrarea comunei cu a- 
ceastâ bază sportivă, prestînd 
muncă voluntară în valoare de 
100 000 lei © UN NUMĂR MARE 
DE TINERI LUPTĂTORI a partici
pat la „Memorialul Zoltan Abru- 
dan“, competiție de gieco-romane, 
desfășurată la Baia Mare și afla
tă la a V a ediție. La ambele ca
tegorii de juniori, mici și mari, 
au cîștigat reprezentanții asociației 
Voința Baia Mare • LA ROMAN, 
au început întrecerile „Cupei 30 
Decembrie- la popice, șah și te
nis de masă. La primele confrun
tări au fost prezenți membrii aso
ciațiilor sportiv© Laminorul, Voin
ța, I.M.R. șî numeroși elevi din 
școlile qenetale © IN CINSTEA 
„Z’LEI TIPOGRAFILOR", la Brașov 
s-a desfășurat o competiție poli
sportivă cîștigată de A. S. Poligra
fia, care a avut cei mai mulți 
concurenți fruntași la toate pro
bele. A. S. Presa a terminat victo
rioasă la șah și tenis da masă, 
iar A. S. Electrica la th și popice. 
® C.J.E.F.S. BISTRIȚA-NASĂUD a 
făcut instruirea de... sezon a pro
fesorilor de educație fizică, antre
norilor și instructorilor de schi, 
care activează în cel© 18 centre 
ale sportului zăpezii din județ. 
S-au luat măsuri pentru amenaja
rea pîrtiilor șî a schi-liftului de la 
Piatra Fîntinele. La primul concurs, 
de acomodare, au participat pes
te 30 de schiori de la Dacia Bis
trița si centrul Prundul Bîrgăului. 
© „CUPA CONSILIULUI JUDE
ȚEAN AL SINDICATELOR DÎMBO
VIȚA" la tenis a revenit jucăto
rului Daniel Stănescu, de la Me
talul Tîrgovîște, care s-a dovedit 
a fi cel mai bun dintre cei 32 de 
concurenți prezent! ia competiție.

CORESPONDENȚI : I. Icnescu, 
T. Siriopoi, C. Crețu P. Comța, V. 
Sâsâranu, O. Groapă, C. Gruia, I. 
Tema șj M. A va nu

de la 
restrîns 
Ieri
(și aceia aproape 
toți 
rești), ci și de la maniera în sine 
(foarte diferită de la unul la 
altul), de la modul de interpretare 
a regulamentului. Se produc, ast
fel, deseori discuții inutile, alter
cații chiar. Adăugind că la linie 
funcționează, mai mereu, delegați 
ai fiecărei echipe (nu întotdeauna 
imparțiali), supunem, din nou, 
dezbaterii problema arbitrajului, 
în speranța găsirii, pînâ la startul 
viitorului campionat, a soluțiilor 
necesare ameliorării activității a- 
cestui important sector al vieții 
rugbystice.

5. Revenind la comportarea ce
lor 16 competitoare, vom remarca 
ascensiunea Farului (previzibilă, de 
altfel, încă din ediția anterioară), 
a Politehnicii Iași și a T.C. Ind. 
Constanța, revenirea în prim plan 
a Universității, precum și a echi
pei Steaua, după un început greoi, 
tn plutonul secund : Dinamo, Ști
ința Petroșani, Agronomia Cluj- 
Napoca, Rulmentul Birlad. forma
ții care vizează locul al doilea în 
seriile respective. Sub posibilități 
Sportul studențesc, C.S.M. Sibiu, 
Grivița Roșie, în timp ce Gloria și 
Vulcan nu au arătat nimic deose-

ai

din Bucu-

Timișoreanul Malancu (în stingă imaginii) va 
eiștiga, de această dată, balonul in fața înain
tării dinamoviste. (Fază din meciul „U“ Timi

șoara — Dinamo)

de trecut. Constructorulbit față
Buzău și chiar Rapid au demon
strat că se pot înscrie pe o curbă 
ascendentă.

A fost, așadar, un sezon bogat 
în învățăminte, care se cer ana
lizate și aplicate fără întirziere, 
campionatul trebuind să ofere su
portul trainic al realizării succese
lor viitoare.

Emanuel FANTÂNEANU 
RAEȚCHI

Săptămîna trecută, în sala O- 
limpia din Timișoara, echipele 
masculine participante la actuala 
ediție a Diviziei A de volei au 
susținut întîlnirile (programate 
sistem turneu) din cadrul prime
lor 4 etape ale turului.

Ce se poate spune după acest 
debut grupat, la care s-au pre
zentat toate cele 12 divizionare ? 
Mai întîi că, ținînd seama de 
faptul că turneul timișorean a 
semnat startul competiției, evolu
ția echipelor a fost mulțumitoa
re. De altfel, s-a remarcat (cu 
excepția cîtorva partide, dintre 
formații disproporționate valoric) 
o sensibilă creștere a potențialu
lui fiecăreia pe parcursul turneu
lui. Au fost chiar întîlniri nu 
numai de mare luptă, în care 
jucătorii au făcut multă risipă de 
energie, ci și' de calitate aprecia
bilă : C.S.U. Galați — Steaua, 
C.S.U. Galați — Dinamo, C.S.U. 
Galați — I.E.F.S., „U“ Cluj-Napo
ca — Dinamo, Politehnica Timi
șoara — Rapid. I.E.F.S. — Uni
versitatea Craiova, partide care 
au întrunit aprecierile publicului 
timișorean. După părerea majori
tății specialiștilor, mai bine puse 
la punct cu pregătirea s-au pre
zentat la Timișoara echipele 
C.S.U. Galați (în ciuda înfrîngerii 
la limită din partea steliștilor). 
Steaua și Explorări B. Mare. Gă- 
lățenii, alcătuind un sextet de 
bază cu mare capacitate de atac 
și cu un blocaj excelent, au fost 
în prim-planul celor mai atracti
ve și tehnice jocuri. Cu 4 trăgă
tori înalți (Antonescu, Păduraru, 
Dumitrescu și Preda), cu doi ri

dicători (Dragoș Popescu șl Stere) 
preciși în coordonarea acțiunilor 
și laborioși în apărare, formația 
antrenată de Florin Balaiș și-a a- 
nunțat la Timișoara intenția de a 
intra în primele 4 echipe, care-și 
vor disputa titlul, și chiar de a 
ocupa unul din primele două 
locuri. Steaua, cu o garnitură tî- 
nără, încă neomogenizată perfect, 
s-a arătat, de asemenea, o can
didată la titlu. Deși n-au avut 
decît o întîlnire foarte grea (cea 
cu C.S.U. Galați), elevii lui Aurel 
Drăgan anunță performanțe mai 
bune decît în sezonul trecut. In- 
tr-un program de debut, fără în- 
tîlniri-test, băimărenii (care - au 
interpretat cel mai bine stilul 
combinativ, spectaculos) au cîști
gat totul cu lejeritate, încercînd 
totodată cu succes integrarea ju
cătorilor transferați.

Pentru toată lumea, comporta
rea campionilor pare a constitui 
o mare surpriză, avînd în vedere 
valoarea lotului de care dispune 
Dinamo. Explicația înfrîngerii su
ferite în fața gălățenilor și mal 
cu seamă a victoriilor greu obți
nute, este însă simplă s timpul 
redus pentru refacerea și reintra
rea în regim de concurs a celor 
5 jucători oferiți lotului repre
zentativ, precum și lipsa unei 
pregătiri 'sistematice a celorlalți 
componenți ai lotului său.

Dintre echipele celelalte, o 
bună impresie au mai lăsat 
I.E.F.S. (în ciuda celor 3 înfrîn- 
geri) pentru joc variat și pentru 
perspectiva sa de creștere, Uni
versitatea Craiova, pentru dîrze- 
nia cu care luptă în fiecare meci,

Politehnica Ti 
Napoca (penta 
vența cu cărei 
geanu promoJ 

Intre minui 
dență de turl 
glijarea unorl 
precompetițioi 
echipe ; tendij 
jocul combinai 
cirea spectacq 
cătorilor (mul 
la foști trăgăl 

. Turneele (ii 
programate I 
cembrie) și H 
brie), trebuie I 
tere a potenq 
turor echipei]

CLA

1. Steaua
2. Expl. B.M.
3. Rapid
4. C.S.U. GL
5. Dinamo |
6. Unlv. Cv.
7. Jtoir- TmșJ
8. I.E.F.S.
9. C.S.M.

10. Viitorul
11. „U" Cj.-Nai
12. Petrolul PLl

Rezultatele a 
care au apărj 
nostru de luni 
Universitatea 
—8, 10. —13), 
— Rapid 2—3

Geo ROADELE UHEI IDEI
ISERIA

1. „U- TIMIȘOARA 8602 66-42 20
2. „Poli" Iași 8512 80-75 19
3. Steaua 8503 131-75 18
4. Dinamo 8413 83-56 17
5. Constr.” Buzău 8323 53-59 16
6. Sd. studențesc 8314 82-85 15
T. C?S.M, Șibiu 8233 48-59 15
8. Gloria 8 0 0 8 28-118 8

SERIA A n-A

1- FARUL 8710 184- 36 23
2. T.C. Ind. C-ța *8503 84- 52 18
3. Știința 8503 109- 72 18
4. Agronomia 8413 48-88 17
5. Rulmentul 8413 71-79 17
6. Grivița Roșie 8404 70-77 16
7. Rapid 8116 56-103 11
8. Vulcan 8008 24-139 8

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

fond, dominate de elevii Școlii 
sportive „Șoimii" Sibiu care au 
cîștigat marea majoritate a curse
lor.

STRATUL DE ZĂPADA — UN
METRU Șl JUMĂTATE 1

După cum ne relatează tovară
șul Emil Sima, metodist la 
C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud, stratul 
de zăpadă a atins un metru și 
jumătate în unele locuri ale jude
țului.

Plrtiile de la Măgura Calului se 
prezintă in condiții excelente. Sîm- 
bătă și duminică vor avea loc aici 
numeroase întreceri in cadrul 
„Cupei tineretului" la schi și să
niuțe. Grosul participanților il vor 
alcătui elevii școlilor generale și

riri KM federația de
VIVLiam RESORT și-a de
semnat primii zece sportivi ai anu
lui 1974 și. Teodor Vasile (Dinamo) 
deține capul de afiș. II urmează : 2. 
Mircea Ramașcanu (Dinamo), 3. Cos- 
tel Cîrje (Dinamo), 4. Ilie Valentin 
(Dinamo), 5. Nicolae Gavrilă (Stea
ua), 6. Vacile Selejan (Dinamo) 
Valentin Hoța (Mureșul Tg.
8. Ștefan Laibner (Dinamo), 
rian Ferfelea (Steaua), 10. 
Negoescu (Steaua).

7.
Mureș), 
9. Ma- 
George

PRIMA 
COMUNA 

a 
de

HALTERE OaSaNTRU 
FLOREȘTI (jud. Cluj-Napoca) 
găzduit întîlnirea internațională 
haltere dintre selecționata orașului 
Bratislava și C.S.M. Cluj-Napoca. 
Atît la seniori, cît și la juniori, vic
toria a revenit sportivilor români 
cu scorul de 5—2. Cu acest prilej 
au fost doborîte mai multe recor
duri naționale : Ștefan Kreicik
(C.S.M. Cluj-Napoca) a „aruncat- 
180 kg la cat. grea, iar L. Kovacs 
(Bratislava) a corectat toate recor
durile țării sale la cat. cocoș : 215 
kg („total-) 
122.5 kg

92,5 kg 
(„aruncat'*).

(„smuls-) și

TURNEU 
ȚIONAL 
Floreasca 

vineri și

INTERNA- 
ÎN CAPITA- 

din Capitală 
sîmbătâ un

POLO
LA. Piscina 
va găzdui 
turneu internațional de polo, la care 
vor participa formația Anilana Lodz 
(clasată pe locul secund în cam
pionatul polonez), două selecționate 
de juniori ate României și echipa

liceelor din Bistrița, Năsăud, 
Prundul Birgăului, Singiorz Băi, 
Rodna, Șanț, Fintinele, Tureac. Se 
estimează că sezonul sporturilor 
de iarnă va debuta direct cu 
două... zile de virf !

6000 PERECHI DE SCHIURI 
PENTRU TINERII SPORTÎVI DE 

LA SATE!
In această toamnă, C.N.E.F.S., 

în colaborare cu C.C. al U.T.C. și 
Ministerul Apărării Naționale, a 
întreprins o amplă acțiune de do
tare cu materiale specifice a cen
trelor rurale pentru sporturi de 
iarnă. Astfel, școli generale din 
135 de comune, aparținînd unor 
județe cu profil montan, au pri
mit aproape 6 000 perechi de 
schiuri, ceea ce va permite desfă
șurarea unei ample activități de 
pregătire și competiție.

Școlarul București, organizatoarea 
competiției. Programul meciurilor: 
VINERI, de la ora 17: Anilana Lodz 
— Sel. juniori I și Școlarul — Sel. 
juniori II ; StMBATA, de la ora 
10 : Anilana Lodz — Sel. juniori n 
și Școlarul — Sel. Juniori I; de la 
ora 17 : Sel. juniori I — Sel. juniori 
n și Anilana Lodz — Școlarul.

Dlir^RV fuzionarea ADOUA
KvUDt ECHIPE. Divizionare
le B, Olimpia și Constructorul din 
Capitală au fuzionat. în acest fel,
rezultatele înregistrate în turul
campionatului de Constructorul se 
anulează. Fruntașa seriei I este, re
amintim, Olimpia. • PARTIDE 
restante în seria constănțeană : 
Farul II — I.T.C. 4—18 si Ideal 
Cernavodă — Albatros Eforie Sud 
14—7. în urma acestor rezultate, 
clasamentul se prezintă astfel : 1.

I.T.C.

Cu vreo opt ani tn 
urmă, cu ocazia unei 
ședințe a comisiei ju
dețene de box Galați, în 
care se discutau cu a- 
prindere posibilitățile 
de redresare a box’dul 
in acest oraș (cu vechi 
și trainice tradiții), cui
va i-a venit ide ea : să 
se organizeze gale pen
tru începători. Așa s-au 
născut galele intitulate 
ijoia începătorilor-, în 
cadrul cărora copiii au 
posibiliatea să se fa
miliarizeze cu atmosfe
ra de concurs, eforturi
le și ambițiile lor fiind 
Intr-un fel stimulate. 
Căci, trebuie spus, a- 
ceste gale se desfășoa
ră (cu regularitate), cu 
tot dichisul : arbitri, a- 
sistentă medicală și 
spectatori. în fiecare 
joi. cel puțin 20 de co
pii urcă treptele ringu
lui, meciurile desfâșu-

au trecut 
acestei 
inițiative 
să fie culese,
de tineri bo-

si 
va- 
au

rtndu-sB in două repri- 
zc a două minute, fără 
decizie.

Anii 
roadele 
loroase 
început 
O serie
xeri gălățeni, care au 
pornit pe drumul si
nuos al performanței 
sportive, au trecut mai 
tntîl proba de foc a 
„joii începătorilor". Iată 
citeva exemple : I. Su
lă. G. Axente, T. Ghi- 
nea. M. Ionel. Gh. Ba- 
rah, I. Lungu. C. 
Bumbaru, G. Tonei sînt 
astăzi campioni repu
blicani sau componenți 
al loturilor de juniori 
și de tineret

Din actuala ple'adă 
de tineri de la Box- 
Club. Dunărea, Oțelul, 
Constructorul care par
ticipă la galele amin
tite sînt cifiva care do-

vedesc reale aptitudini 
și talent. Sîntem siguri 
că nu va curge prea 
multă apă pe albia bă- 
trînului Danubiu. pind 
cirul Roșea, Șapira, To- 
plici, Dumitru, vor 
călca pe urmele uno* 
predecesori de seamă 
ca D. Ciobotaru, A. 
Năstac, M. Tone, S. Tî- 
rîlă.

înainte de a încheia, 
sa cuvine să amintim 
numele unor activiști 
sportivi al căror aport 
la realizarea 
mai 
„joii 
fost și 
nant :
V. Hirschkorn. V. Po- 
poiu. antrenorii P. Mi
hai, C. Dobre. C. Jeles- 
neac. T. Felea C. Do
brescu, C. Tabără.

Telemac SIRIOPOL 
coresp. jud.

în cele 
bune condiții, a 
începătorilor" a 

este determi- 
W. Kevorkian.

V.

In prograrJ 
reprezentativa 
chet a Roma 
pionatului □ 
două partide 
selecționată 
meciuri sînt 
14 decembrie 
Floreasca. de 
nică coined 
Sporturilor V

în vederea 
derația de sd 
anunțat că 1 
tori : Jan Si 
Tuyll, Antoni 
Boot, John VI 
Hugo Haarrew 
Jan Dekker s

CU 
LA Mi

GONG!
• formația Box-Club Galați a intîl- 

nit pa teren propriu echipa Rapid Bucu
rești. După o gală atractivă, la care au 
asistat peste o mie de spectator*, pu- 
giliștii gălățeni au învins cu scorul de 
16—6. Cele mai interesante partide : V. 
Zilberman — -I. Tîrîlă, M. Culineac — 
C. Chiracu și N. Boșcu — M. Stama- 
tescu, cîștigate de primii. $i o surpri
ză : experimentatul Octavian Amăzârocle 
(la categoria ușoară I) 
termine 
tre.

la egalitate cu
a... reușit să 

tî nărui Anton Pe*

• La 
de la 
obținut 
mației Școlii sportive Unirea lași : 22—15.

Ploiești, echipa
Școala sportivă 
o aplaudată victorie in fața for-

tinerilor pugillțtl 
din localitate a

• Boxerii de la Metalul București s-au 
întors din turneul efectuat în R.F.G. Ire

CONSTRUCTORUL 27 p, 2. Chimia 
Năvodari 23 p, 3. I.T.C. 20 p, 4. 
Portul 20 p, 5. Farul II 20 p, 6. 
Ideal 17 p, 7. C.F.R. 17 p, 8. Voința 
16 p, 9. Dacia 12 p, 10. - Albatros 8 p. 
Demnă de remarcat comportarea 
liderului, care a realizat 9 victorii 
din tot atîtea posibile. In plus, e- 
chipa antrenată de Constantin Tă- 
nase are 
283—32 !

un esaveraj excepțional :

fruntînd, in localitatea Misburg, repre
zentativa clubului BSV Niedersacnsen, 
bucureștenil au cedat cu 6—8. In meci 
revanșă, disputat in apropiere de Ha* 
novra, victoria a revenit din nou gazde
lor (11—9). în ambele partide o bună 
comportare au avut Marin Constantin 
(cat. 51 kg), Constantin Stanciu (63,5). 
Marin Peia (57) șl Florian Bobe (75). 
Din rîndu! gazdelor s-au impus în mod 
deosebit doi pugiliști de culoare (!) : 
„semimijloclul* Dublin $i „semigreul* 
Byfield.

• Federația da specioHtate a desem
nat cei mai buni zece boxeri ai anului : 
1. Alee Năstac (Steauo), 2. Simian Cu- 
țov (Dinamo), 3. Constantin Gruescu 
(Steaua), ' —
5. Costică 
Gheorghe 
Dobrescu 
(Farul), 9. , _
Mircea Tone (Box-Club Galați).

.. 2.
3. Constantin

4. Calistiat Cuțov (Dinamo), 
Daflnoîu (Box-Club Brăila). 6. 
Ciochină (Steaua), 
(Dinamo), 8. Ibrahim Faredin 
Gabriel Pometcu (Rapid), 10.

7. Paul

Au fost stabl 
avea loc Intn 
minibaschet i 
categ. I : Șc 
1 G filați, Eil 
Constanța ; J 
categ. I : ȘcJ 
Șc. sp. GiuJ 
Alexandria, 
Fete, categ. j 
Alexandria, d 
leți, categ. 1 
Șc. generală 
Tulcea, Șc. s 
stanța ; GH 
categ. I: ȘcJ 
Gheorghiezfli, | 
Botoșani ; 
a II-a : Șc. 
Gheorghieni, J 
Botoșani ; B 
Șc. sp. BrașJ 
Șc. generală 
MUREȘ i Băl 
Brașov, Șc.
1 Galați, Șcj 
sp. Suceava.

LOTO - PRONOSPORT INF
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI ------------------------- DECEM3RJE CÎȘTIGURILE

ONALE PRC
DECI

PRONOSPORT DIN 8 
1974 :

Categoria 1 : (13
45,05 variante a 2.558

Categoria a 2-a : (12 rezultate) 1 
1.258,90 variante a 214 lei.

întrucît valoarea unitară a câști
gurilor de la categoria a 3-a a fost 
sub plafonul minim de 20 lei, fon
dul de cîștiguri a fost repartizat 
celorlalte două categorii, 
regulamentului.

S-A ÎNCHEIAT TU
RUL DIVIZIEI B. 

etapa de duminică : 
Corvinul - Hunedoara —

VOLEI
Rezultate 
masculin
Foresta Arad 3—0, Voința Alba Iu- 
lia — C.S.U. Brașov 3—1, Crișana 
Oradea — Silvania Șimleul S. 3—2, 
Tractorul Brașov — Medicina Timi
șoara 3—0, ind. sîrmei C. Turzii — 
I.C.I.M. Brașov 3—1, Politehnica Iași
— Delta Tulcea 2—3, Constructorul 
Brăila — Relonuî Săvinești 3—2, 
Aurora Bacău — S.A.R.O Tîrgoviște 
1—3, Electroputere Craiova — Gri
vița Roșie București 1—3 ; feminin: 
Confecția București — A.S.E. Bucu
rești 3—0, Constructorul Arad — 
C.S. Zalău 3—1, Medicina Tg. Mureș
— Voința București 3—0.
Timișoara - ” *
1— 3, C.P.B.
I.T.B. — Flacăra roșie 1
2— 3, Drapelul roșu Sibiu - 
Craiova 3—1, Știința Bacău 
greșul București 3—1, 
Neamț — Sănătatea 
Universitatea Iași —
3— 1.

din

Medicina 
Universitatea București 
— Dacia Pitești 1—3,

București 
— Voința 
t — Pro- 

Ceahlâul P.
Ploiești 3—0, 

I.G.C.M. Brașov

rezultate) i 
lei. FAZA I

Categoria
2.000 lei ;

conform

Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat.

C : 
D : 
E : 
F: 
G :

7d 
q 
77

481
1.

NUMERELE EXTRASE LA
REA PRONOEXPRES DIN

CEMBRIE 1974 :
FOND GENERAL DE

GURI : 1.618.366 lei

TRAGE
11 DE

CÎȘTI-
din care

FAZA a îl

Cat. 2f 1, 
lei din cărei 
locuri în U.H 
în Cehoslova

897.811 Iei REPORT diferența in

Extragerea I : Cat 3 : 10
, ' 18 1 21 27 2 28 Cat. 4 : 16,

Extragerea a H-a : Cat. 5 : 35,
37 25 9 33 8 Cat. S : 1.11



I

„CUPA ROMÂNIEI"

PATRU JOCURI ATRACTIVE
i ,,U“Cluj- 

și consec- 
ul C. Ben- 
retul). 
ase tn evi- 
iminti I ne- 
e pregătirii 
către unele 
anunțare la 
plicit, sără- 
■nuria ridi- 

apelează

I 
I ACTUALITĂȚI

CONVOCAREA LOTULUI DE

STEAUA - STEAGUL ROȘU 5-4 (2-2, 4-4)

ale turului, 
(19—22 de-

-29 decem- 
lice o creș- 
; joc a tu-

EBEANU

L
(203 :120)
(203:130)
(221:183)
(213 :207)
(210:167)

I TINERET. în vederea partidei a- 
micale cu selecționata similară a 
Spaniei, care va avea loc miercu
rea viitoare la Huelva, antrenorii

I Cornel Drâgușin și Ion Nunweiller 
au convocat pentru sîmbătă, la 
ora 11, la sediul F.R.F. următorii

I jucători I Bathori I și Jivan — 
portari ; Anghelini, Dobrău, G. 
Sandu, Fi. Marin și Lucuță —

I fundași ; Dumitriu IV, Bălăci și 
Boloni — mijlocași ; Atodiresei, 
Mulțescu, Roznai, Manea (Rapid) 
și Crișan — înaintași. Duminică,

I lotul de tineret va susține un joc 
I de pregătire la Alexandria, cu 

divizionara B Automatica, iar
I marți va pleca în Spania.

’ ȘOIMII SIBIU —DINAMO 3—3 
1(1—0). Marți după-amiază, la Si

biu, peste 4 000 de spectatori au 
urmărit partida amicală dintre 
liderul primei divizii, Dinamo

■ București și formația locală F.C. 
| Șoimii. în ciuda terenului înghe

țat și acoperit cu zăpadă, a fost

o partidă interesantă și de un bun 
nivel tehnic. Gazdele au deschis 
scorul prin Țurlea (min. 32), pen
tru ca apoi să urmeze replica di- 
namoviștilor din repriza secundă, 
cînd au înscris de trei ori con
secutiv prin Zamfir (min. 50), Săt- 
măreanu II (min. 65) și Dudu 
Georgescu (min. 67). Divizionarii 
B au avut însă un final bun și 
au reușit egalarea prin fundașii 
Mihăilă (min. 77) și Crețu (min. 
80). (I. IONESCU — coresp.)

DECESUL ARBITRULUI C. 
PRUSAC. A încetat din viață, in 
urma unui accident, arbitrul Con
stantin Prusac din Botoșani. La 
cei 37 de ani ai săi era cel mai 
tînăr component al lotului A din 
arbitrajul românesc.

MEMBRII SUSȚINĂTORI ai 
clubului Progresul București se 
vor întîlni mîine, la ora 17, în 
sala din str. Dr. Staicovici nr. 42, 
în cadrul unei adunări generale.

PITEȘTI, 11 (prin telefon). — 
Partida disputată pe stadionul „1 
Mai“ din localitate ar putea pri
mi — fără nici o rezervă — un 
premiu de frumusețe pentru spec
taculozitatea jocului oferit de cele 
două echipe, pentru dinamismul 
acțiunilor ofensive care au alter
nat, adeseori în același minut, de 
la o poartă la alta, pentru dra
maticele răsturnări de scor și a- 
cel final de-a dreptul palpitant 
în care Steaua a reușit, de jus
tețe, să-și aproprie victoria.

Prezentînd in teren o forma
ție cu cei mai buni jucători ai 
săi (în care își făcuse reintrarea 
și Dumitru), Steaua a pornit ca

favorită, dar a trecut prin mari 
emoții, ajungind în prelungiri 
după ce, la un moment dat, a- 
vea un avantaj consistent de două 
goluri, pe care l-ar fi putut chiar 
rotunji. Este adevărat, însă, că 
și replica dată de brașoveni a fost 
peste așteptări. Evoluînd de la 
început cu multă ambiție, ei au 
reușit să deschidă scorul încă din 
min. 9, prin GHERGHELI, la ca
pătul unei splendide acțiuni ini
tiate de Șerbănoiu. Curînd după 
aceea, însă, avea să se producă 
prima răsturnare de scor, dato
rită a două gafe comise de Ada
mache (care a scăpat din mîini 
o minge ușoară, dindu-i lui IOR-

A.S.A.-F.C.M. REȘIȚA 1-0 (00, 00)

12
12

meciuri 
numărul

>uă 
In

Bacău — 
-3 (—9, 13,
i Timișoara 
. —7, —11).

[ CLASAMENTE

HET
regătire al 
ne de bas- 
intea cam- 
igurează și 

cu prima 
dei. Aceste 
ite sîmbătă 
irești (sala 
T ș^_ dumi-

© (sala 
la ora 10). 

kartide, Fe- 
olandeză a 
i 10 jucă- 
ieter Van 
’teren. Ton 
Harry Kip, 
; Akerboom, 
amer.

I
I
I
I
I
I

TINERET-SPERANȚE ..CUPA A + T"
1. DINAMO 17 13 2 3 42-13 28 1. DINAMO 34 26 3 5 74-26 55
2. Univ. Cv. 17 11 2 4 53-12 24 2. U.T.A. 34 19 5 10 61-34 43
3. U.T.A. 17 11 2 4 42-19 24 3. Univ. Cv. 34 18 6 10 78-23 42
4. F.C. Argeș 17 5 10 2 23-14 20 4. F.C.M. Reșița 34 16 6 12 53-42 3H
5. „Poli“ Tmș. 17 8 4 5 32-23 20 5. A.S.A. 34 16 5 13 50-41 37
6. „Poli« Iași 17 9 1 7 34-31 19 6. „Poli- Tmș. 34 15 6 13 45-53 36
7. F.C. C-ța 17 7 5 5 26-23 19 7. Steaua 34 14 7 13 57-45 35
8. Sportul stud. 17 6 6 5 27-19 18 8. F.C. Argeș 34 12 11 11 45-35 35
9. Steaua 17 7 4 6 30-25 18 9. F.C. C-ța 34 13 9 12 43-42 35

10. A.S.A. 17 6 4 7 26-21 16 10. Sp. stud. 34 12 9 13 44-41 33
11. F.C. Galați 17 6 4 7 21-38 16 11. Olimpia 34 9 13 12 28-37 31
12. F.C.M. Reșița 17 6 3 8 27-27 15 12. „Poli- Iași 34 15 1 18 54-65 31
13. Jiul 17 2 10 5 11-26 14 13. Jiul 34 8 14 12 35-41 30
14. Olimpia 17 2 9 6 12-22 13 14. „U“ Cj.-Nap. 34 10 8 16 37-53 28
15. Chimia 17 6 1 10 27-59 13 15. C.F.R. Cj.-Nap. 34 9 10 15 32-49 28
16. „U“ Cj.-Nap. 17 4 3 10 23-34 11 15. F.C. Galați 34 10 6 18 27-65 26
17, CFR Cj.-Nap. 17 3 4 10 18-34 10 17. Chimia 34 10 6 18 42-91 26
18. Steagul roșu 17 2 4 11 16-40 8 13. Steagul roșu 34 8 7 19 39-56 23
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Cluj-Napoca), singurul jucător care a reușit să înscrie 4 goluri intr-un 
meci, In turul acestui campionat.

I TURUL DIVIZIEI A
I
I
I
I
I
1

I
I
I
I
I
I
I

ÎN LUMINA CIFRELOR... (I)
S-a mal încheiat un tur 

de campionat, al 57-!ea 
din istoria Diviziei A. N.î 
propunem să vă prezen
tăm principalele aspecte 
— de ordin statistic — 
desprinse din desfășura
rea primei părți a ac
tualei ediții.

© In cele 17 etape s-au 
marcat 354 de goluri : 273 
gazdele, 31 oaspeții. Me
dia pe etapă este de 
2,03, cifră inferioară tu
rului trecut, cînd s-a în
registrat o medie de 

2,30. Recordul de efica
citate a fost Stabilit în e- 
tapa a ll-a, cînd s-au în
scris 31 de goluri, la po
lul opus situîndu-se run
da următoare, a lll-a, cu 
numai 13 goluri.

© Cele opt goluri cu 
numere de jalon au fost 
marcate de : Moga (nr, 
1). Ghergheli (nr. 50), 
Costea (nr. 100), Bigan 
(nr. 150), lordănescu (nr. 
200), Tânase (nr. 250), I. 
Constantia (nr. 300) și 
Kukla (nr. 350).
• iată cum arată un 

clasament al celor 18 di
vizionare, alcătuit pe baza 
numărului de etape în 
care n-au marcat nici un 
gol : 1. F.C.M. Reșița (o 
etapă) ; 2. Dinamo (2), 
3. F. C. Argeș (4), 4—6. 
Steaua, A.S.A. și ,,Poli“ 
lași (5), 7—11. Univ. Cra
iova, U.T.A., ,.UM Cluj- 
Napoca, C.F.R. Cluj-Na- 
ooca și Olimpia (6), 12. 
Chimia (7), 13-15. F. C.

Constanța, ,,Poli" Timișoa
ra și Sportul studențesc 
(8), 16—17. Steagul roșu
și Jiul (9), 18. F. C. Ga
lați (12).

© Pe lista golgeterilor 
figurează 132 de jucători: 
F.C.M. Reșița, Univ. Cra
iova, Olimpia și Jiul — 
cîte 9, Dinamo, U.T.A.,
C. F.R. Cluj-Napoea, „U“ 
Cluj-Napoca, Steagul roșu 
și Chimia — cite 8, Stea
ua, „Poli“ Timișoara și 
Sportul studențesc — cîte 
7, F. C. Constanța, F. C. 
Argeș și „Poli“ lași — cîte 
6, A.S.A. - 5 și F. C. Ga
lați - 4.

© Vă prezentăm jucăto
rii care au reușit să în
scrie mai mult de un gol 
într-un meci • 4 goluri :
GHERGHELI ; 3 goluri :
D. Georgescu (etapa a 
IV a și a XVI-a), Negoes- 
cu, Șerbănolu, Năstase. I. 
Constantin și Oblemencp; 
2 goluri : Broșovschl, Năs
tase, Iprțlănescu, I. Mu- 
reșan, Dănîlă și Roznai — 
de cîte două ori, Oble- 
menco, Crișan, Bălăci, 
Zamfir, Ghergheli, Mărcu- 
lescu, Tănase, Domide, 
Vigu, Radu I, Troi, Nes- 
torovici, Florea, Moga, 
Mulțescu și Tătaru — cîte 
o dată.

© în acest tur am con
semnat înscrierea a 4 
autogoluri •. Dumitriu HI 
pentru Steagul roșu (eta
pa a H-a), Lața șl Ar- 
nâ-ita pentru Jiul (etapa 
a XV-a), Ciocîrtan pentru

Dinamo (etapa a XVl-a).
® Din cele 153 de par

tide disputate, 110 au 
revenit gazdelor, 27 s-au 
încheiat la egalitate, iar 
în 16 victoria a fost de 
partea oaspeților (Dina
mo — 4 victorii, C.F.R.
Cluj-Napoca - 3, U.T.A. și 
A.S.A. — cîte 2, Olimpia, 
F.C.M. Reșița, „U“ Cluj- 
Napoca și „Poli" Timi
șoara — cîte una). |n 
disputa amfitrioni-oaspeți, 
primii s-au impus net în 
etapa a XV-a, cînd au 
cucerit toate cele 18 punc
te, în timp ce în etapa a 
Vlil-a oaspeții au cîștigat 
4 meciuri, iar in 3 au ter
minat la egalitate, acu- 
mulînd astfel 11 puncte.

© Arbitrii au dictat, în 
acest tur, 28 de lovituri 
de la 11 m (20 pe motiv 
de fault, iar 8 pentru in
fracțiunea de henț) : 21 
s-au acordat în favoarea 
gazdelor, far 7 — oaspe
ților. Din totalul de 28, 
20 au fost transformate, 8 
ratate (I. Mureșan și Păl- 
tinișan - cite două, I. 
Nicu, Jercan, I, Constan
tin și Tătcru — cîte una).

© 13 jucători au văzut 
cartonașul roșu în acest 
tur : Bojin, Anton, Desel- 
nicu, Szolosi, Ionica, G. 
Sandu, Cincă, Dănilă, 
Codreanu, Cadar, Tranda- 
filon, Ologeanu și Pâiti- 
n»șan.

A. VAS'LESCU

Inainteâ acestei partide, solici- 
tîndu-le celor doi antrenori un 
pronostic, ei ne-au răspuns cu 
subînțelesuri. I. Reinhardt : „Dacă 
formația mea ar avea acum acea 
prospețime fizică—- ; T. Bone : 
„Cred in plusul de combativitate 
al echipei mele". La finalul celor 
120 de minute de joc, speranța 
fostului internațional al echipei 
C.C.A., care colecționa cupele, cu 
ani in urmă, s-a convertit în 
muit rîvnita calificare în semifi
nalele competiției.

Sigur că echipa reșițeană — 
deși marcată evident de starea de 
oboseală de care se temea antre
norul ei, și de o zi slabă a piese
lor ei de bază, Beldeanu, Atodi- 

-resei, Florea — a fost, în cîteva 
rînduri, pe punctul de a înscrie. 
Ne referim la acele ocazii din 
prima repriză cînd numai inter
vențiile salvatoare ale portarului 
Nagel (min. 18 și 27 — șuturi 
periculoase expediate de Pigulea 
la „păianjen") au făcut ca tabela 
de marcaj să nu se modifice. De 
prin min. 35, A.S.A., cu o linie 
de mijloc, totuși, mai laborioasă, 
reușește să avanseze spre poarta 
lui Constantin, dîndu-i posibilita
te acestuia să culeagă aplauzele 
tribunelor la șuturile lui Varodi 
și Hajnal. în teren formația din 
Reșița face mutații tactice pentru 
forțarea victoriei : Beldeanu este 
împins vîrf, Căprioru, intrat în 
locul lui Nestorovici, este trecut 
în linia a doua. în min. 85, con
trar cursului jocului (mureșenii 
avuseseră pînă atunci inițiativa), 
Florea este lansat de Pușcaș, dar,

RAPID BUCUREȘTI —
CEAHLĂUL' P. NEAMȚ

1-0 (0-0)
BUZĂU, U (prin telefon). Vreo 

10 minute La început, Ceahlăul, ho- 
tărît să forțeze surpriza din start, 
a manevrat mal abil la mijlocul 
terenului, a deținut Inițiativa, sol
dată în acest timp cu trei cornere 
la poarta partenerului de întrecere.

Apoi, ajutată de vînt și impulsio
nată, pare-se, de numeroșii supor
teri bucureșteni, echipa feroviară 
s-a instalat, cu mici întreruperi, în 
terenul advers. A fost însă o do
minare haotică, cu puține faze 
periculoase de poartă (min. 18 și 
38, declanșate pe aripa stingă de 
Manea). întrucît mijlocașii au pasat 
deseori defectuos, au urcat arare
ori inspirat în atac, pentru a-și 
sincroniza intențiile și execuțiile 
tehnice cu coechipierii din linia 
întii.

Cu vîntul în fată, la reluare, giu- 
leștenii se grupează în defensivă 
și își rezumă, un timp, veleitățile 
ofensive la contraatacuri, care însă 
nu le aduc decît o suită de cor
nere. De partea cealaltă, elevii lui 
Al. Constantinescu, simt că fosta 
divizionară A se află într-o zi mai 
slabă și preiau inițiativa. Nu mai 
puțin numeroasa galerie din .Piatra 
Neamț devine acum mal activă, 
dar nu va trece prea mult și, în min. 
70, golul va cădea în plasa porții lui 
Fugaciu : servit în careu SAVU a șu
tat cu stîngul, de Ia circa 14 m, tri- 
mițînd balonul pe jos, ia colț.

Abia de acum înainte Rapid va 
îndrăzni mai mult și va reuși ac
țiuni ofensive mai clare, dar șutu
rile puternice expediate de Manea 
(min. 78) și Rișniță (min. 79) vor 
fi respinse, cu airicultate, de către 
Fugaciu. în min. 81. o ocazie clară 
risipită de Neagu, care a trimis, cu 
boltă, peste portarul ieșit, dar și 
peste bară ! Nimic, în continuare, 
de semnalat pînă la ultimul fluier 
de arbitru.

Arbitrul C. Ghiță (Brașov) a con
dus foarte bine formațiile :

RAPID : Răducanu — POP, GRI- 
GORAȘ, ’ FI. Marin, Iordan — Ange- 
lescu, M. Stelian, RÎȘNIȚĂ, — Savu, 
Neagu, MANEA.

CEAHLĂUL : Fugaciu — Gheor- 
ghe, IENCSI, Petricâ, Diță — NIȚA, 
Ungureanu (min. 74 Apetrel), 
GHERGHINA — BERCE ANU, Alecu, 
Constantinescu.

G. NICOLAESCU

ajuns în careu, extrema reșițea
nă șutează defectuos și momen
tul psihologic al partidei nu poate 
fi fructificat de echipa lui Rein
hardt. în prelungiri, antrenorul 
Bone aruncă forțe proaspete în 
luptă, pe Pîslaru și Both. A.S.A. 
își masează adversarul în propriul 
teren ; Constantin se remarcă din 
nou la un șut excepțional al lui 
Boloni (min. 100) ; Gligore pri
mește un cartonaș galben (min. 
103) ; Naghi și Boloni ratează de 
la 16 m (min. 108 și respectiv 
110) ; în min. 112 asistăm la o 
lansare tipică de contraatac i 
Pislaru îl servește excelent pe 
FAZEKAȘ și rapida extremă 
dreaptă se duce direct la gol : 
1—0. Filipescu, omul de marcaj al 
mureșanului, era undeva departe 
și, probabil, că niciodată nu-și va 
ierta această eroare care i-a răpit 
lui F.C.M. Reșița posibilitatea de 
a-și menține șansa calificării prin 
executarea penalty-urîlor.

Una peste alta, deși partida a 
purtat amprenta unui sezon pre
lungit, ea a fost aprig disputată 
și A.S.A., pentru finalul ei mai 
bun și plusul de tehnicitate, me
rită calificarea în semifinalele 
„Cupei României".

Arbitrul Francisc Coloși (Bucu
rești) a condus foarte bine urmă
toarele formații i

A.S.A. i NAGEL — Gligore, 
KISS, Ispir, ONUȚAN — VA
RODI (min. 91 Pîslaru), Naghi, 
Boloni — FAZEKAȘ, Mureșan, 
Hajnal (min. 97 1 Both).

F.C.M. REȘIȚA î CONSTANTIN 
— PIGULEA, OLOGEANU, Kiss, 
Filipescu — PUȘCAȘ, Bora, Bel
deanu — Atodiresei, Nestorovici 
(min. 46 : Căprioru), Florea.

Stelian TRANOAFIRESCU

DANESCU prilejul să înscrie din 
apropiere — min. 15) și Pescaru 
(mingea trimisă de el prea încet 
spre propriul portar a fost abil 
interceptată de DUMITRU si ex
pediată in plasă — min. 22). Spre 
finalul primei reprize (min. 39). 
Steagul roșu egalează din pe
nalty (fault în careu asupra lui 
Ghergheli), transformat de ȘER- 
BANOIU.

Imediat după pauză (min. 48), 
Sătmăreanu este foarte aproape 
de autogol (mingea trimisă de el 
în corner a șters bara propriei 
porți), dar apoi bucureștenh în
cep să se impună tot mai clar 
și mai spectaculos în jog, înscri
ind două goluri splendide (min. 
53 IORDĂNESCU — șut sub bara 
transversală și min. 67 DUMITRU
— din lovitură liberă de Ia 25 
metri), dar ratînd cu mare ușu
rință alte cîteva (de menționat o 
■bară a lui Vigu — min. 72). După 
această perioadă net favorabilă 
bucureștenilor, care îi putea scuti 
de orice emoții, brașovenii în
cearcă o reimpulsionare a pro
priei ofensive, introducîndu-1 ca 
aripă stingă pe portarul de re
zervă, Clipa I Măsura se dove
dește foarte inspirată, tînăra re
zervă a lui Adamache evoluînd 
cu vădită dezinvoltură și contri
buind direct la golul înscris în 
min. 81 de GHERGHELI. într-un 
moment de confuzie a apărării 
militarilor produs de înlocuirea 
lui Anghelini cu N. Ionescu (ar
bitrul nu observase pătrunderea 
în teren a acestuia din urmă îna
inte ca cel dintîi să iasă din joc).

într-un final de senzație, o ad
mirabilă acțiune a lui Ghergheli 
(cel mai bun om al brașovenilor) 
îl pune în poziție de șut pe MA- 
TEESCU și acesta aduce o nespe
rată egalare (min. 89).

în prelungiri, Steaua se dove
dește mai insistentă și obține pe 
merit victoria prin abila trans
formare de către IORDĂNESCU 
a unei lovituri libere de la 16 
metri (min. 106).

Arbitrul Vasile Topan (Cluj- 
Napoca) a condus bine următoa
rele formații i

STEAUA : IORDACHE — Săt
măreanu, Smarandache, Sames, 
Anghelini (min. 83 N. Ionescu) — 
VIGU, Dumitriu IV, DUMITRU
— PANTEA, IORDĂNESCU. Năs
tase (min. 83 Fl. Dumitrescu).

STEAGUL ROȘU : Adamache
— Hîrlab, Ciugarin (min. 56 Mi- 
hăilescu), Pescaru, RUSU — Ca- 
dar, GHERGHELI, Miclos (min, 
80 CLIPA) — Papuc, ȘERBA- 
NOIU, Mateescu.

Constantin FIRĂNESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA-,,U“ CLUJ-
NAPOCA

TIMIȘOARA, 11 (prin telefon). 
Finalul sezonului competițional 
găsește echipa campioană Într-o 
formă excelentă, dovadă rezulta
tul din partida de duminică, cu 
F.C. Galați (6—0), precum și sco
rul realizat azi în sferturile de 
finală ale „Cupei României* i 5—1 
cu „U" Cluj-Napoca, o victorie 
netă, mai netă chiar decît arată 
acest scor. A fost o adevărată 
plăcere, mai ales în primele 65 
de minute ale partidei, sâ urmă
rești jocul reușit pe stadionul 
timișorean „1 Mai" de Universi
tatea Craiova. Pe parcursul unor 
lungi perioade de joc, alb-negrii 
au fost net depășiți de alb-albaș- 
tri. Punctul forte al craiovenilor 
l-a constituit și de data aceasta 
linia de atac, evidențiindu-se în 
mod deosebit Marcu și Crișan 
Pentru cele două extreme ahs 
craiovenilor, terenul alunecos n-a 
constituit un impediment, cei doi 
atacanți reușind, prin incursiuni
le sau centrările lor, să facă, Li 
repetate rînduri, mat,, apărarea 
echipei clujene. Iar atunci cînd 
în combinație intrau Oblemeno 
și Bălăci sau Ștefânescu și Strîm- 
beanu, o adevărată morișcă se 
crea în fața porții lui Lăzăreanu 
care, derutat, nici nu mai știa 
către cine să-și îndrepte atenția.

Crșiovenii încep foarte bine și 
Marcu îeSe în evidență chiar în 
primul minut, cu un șut apărat 
greu de Lăzăreanu. în același 
minut, Oblemenco putea deschide 
scorul în urma unei centrări a 
aceluiași Marcu. în min. 2 este 
rîndul lui Crișan să centreze și 
al lui Bălăci să șuteze puternic 
și să-1 oblige pe Lăzăreanu să 
acorde corner. A fost, apoi, rin-

5-1 (3-1)
dul lui Marcu să șuteze, apoi al 
lui Oblemenco (min. 12 — bară I) 
etc., etc. Și golul cade firesc, în 
min. 14, el fiind înscris da 
BĂLĂCI la o centrare de la Cri
șan. în această parte a jocului, 
clujenii au o singură acțiune la 
poarta lui Purcaru (min. 8 : șui 
al lui Batacliu). Pe teren se află, 
însă, practic, o singură echipă, 
formația craioveană, care mai 
înscrie în min. 18 (MARCU). 
Pe fondul dominării autoritare a 
craiovenilor, clujenii au o acțiune 
ofensivă reușită (min. 25) cînd 
COCA reduce handicapul. Alte 
două goluri ar fi putut marca, la 
rîndul lor, Boc și Marcu. Ambii 
au ratat, în min. 31 și 32, ocazii 
excelente. In min. 34, O”BLE- 
MENCO nu mai greșește : 3—1.

După pauză, din nou dominare 
netă. Și scorul urcă firesc la 4—1 
(min. 49 OBLEMENCO) și 5—1 
(min. 58 ȘTEFÂNESCU), ca ur
mare a unor acțiuni pline de 
subtilitate, aplaudate de cei a- 
proximativ 8 000 de spectatori.

Arbitrul Otto Anderco (Satu 
Mare) a condus foarte bine, ur
mătoarele formații i

UNIVERSITATEA CRAIOVA i 
Purcaru — Negrilă, BOC, Desel- 
nicu, Berneanu — STRÎMBEANU, 
ȘTEFÂNESCU — CRrȘAN (min. 
75 Băl§n), BĂLĂCI, OBLEMEN
CO (min. 64 Țarălungă), MARCU.

„U“ CLUJ-NAPOCA i Lâzărea- 
nu (min. 57 Albu) — Porațchi, 
PENA, MATEI, Mierluț — Dumi
trescu (min. 27 Bichescu), Anca, 
CÎMPEANU II — Mureșan, Coca 
Batacliu.

Mircea TUDORÂN



DOUĂ VICTORII

LA MELBOURNE, ÎN „TURNEUL CAMPIONILOR'*

START SUB SEMNUL LUPTEI STRÎNSE
Incertitudinilor

ÎN „CUPA
Echipele reprezentative de hand

bal ale României evoluează peste 
hotare.

® Formația feminină a debutat 
marți în ediția pe acest an a 
„Cupei Sileziei", întrecere ce se 
desfășoară la Katowice, Cracovia 
și în alte orașe din Polonia. In 
primul său meci, ~ 
trecut redutabila 
Danemarcei cu 
celălalt meci al 
nia a învins la 
mania i 14—13 (7—8). în grupa B t 
Ungaria — R.D. Germană 15—14 
(11—9) și Cehoslovacia — Selec
ționata Sileziei 12—11 (5—4).

în meciul disputat miercuri 
seara la Cracovia, reprezentativa 
României a întrecut formația R.F. 
Germania cu scorul de 14—9 
7—1), Polonia — Danemarca 19—8. 
In continuare, echipa României

România a în- 
reprezentativă a 
18—11 (8—5). în 

grupei A, Polo- 
limită R.F. Ger-

va întîlni Polonia și, în finale, 
o formație din grupa B.

• Dublă întîlnire dintre echi
pele feminine de tineret ale 
Cehoslovaciei si României : 10—18 
(7—11) și 8—15 (3—8).

• Astăzi, la Berna, are loc 
partida dintre echipele reprezen
tative masculine ale Elveției și 
României. Al doilea 
programat sîmbătă la Aarau.

• Formația olandeză Mora 
Swift Roermund, care urmează să 
întîlnească în sferturile de fina
lă ale C.C.E. la handbal femi
nin pe 
I.E.F.S., 
le date de desfășurare a meciu
rilor : 18 ianuarie — în România, 
1 februarie — în Olanda. Clubul 
I.E.F.S. dorește însă să joace la 
23 ianuarie acasă și la 6 februarie 
în deplasare.

SILEZIEI

SI AL

meci este

campioana României — 
a prdpus ieri următoare-

Australianul John Newcombe (în imagine) a 
tru calificare, după o victorie la limită în

reintrat în cursa pen- 
fața lui Bjorn Borg.

..l'ternoiionaleîe" de tenis de masă ale U.R.S.S.

0 UTILĂ VERIFICARE A TINERILOR NOȘTRI JUCĂTORI
■>

La campionatele internaționale 
de tenis de masă încheiate zilele 
trecute la Vilnius și care au reu
nit sportivi și sportive din 7 țări 
(Ungaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Nigeria, U.R.S.S. 
și România), federația noastră a 
trimis un lot alcătuit din 4 spor
tivi : Liana Mihuț, Lidia Zaharia, 
Teodor Gheorghe și Marin Firă- 
nescu, însoțiți de antrenoarea e- 
merită Ella Constantinescu. For
mația masculină a obținut locul 4, 
dispunind de echipele Iugoslaviei 
(3—1) și U.R.S.S.-juniori (3—2), 
pierzînd în fața selecționatei se
cunde sovietice (2—3), în timp ce 
echipa feminină a fost întrecută 
de Iugoslavia (3—0) și U.R.S.S. (B) 
cu 3—0.

Privitor la evoluțiile reprezen
tanților noștri, Ella Constantines
cu ne-a declarat : „Consider ca 
meritorie comportarea echipei 
masculine. Teodor Gheorghe a a- 
cumulat un număr însemnat de 
victorii și locul 6 în clasamentul 
individual. Nu sînt satisfăcută, în 
schimb, de modul cum a jucat 
Marin Firănescu, slab și în regres, 
comparativ cu rezultatele lui de 
la Balcaniadă (la începutul toam
nei). Cele două tinere jucătoare 
Lidia Zaharia și Liana Mihuț s-au 
situat la nivelul cunoscut, dar nu 
au putut depăși concurente de va
loare recunoscută pe plan interna
țional".

Primul „Masters" în aer liber 
suportă rigorile intemperiilor. Ieri, 
porțile stadionului Kooyong-Park 
s-au închis după aproximativ 
ore de joc, programul celei < 
doua zile întrerupîndu-se din 
za unei ploi torențiale.

Incertitudinea care domnea 
pra mult așteptatei întreceri a 
lor rachetei a continuat pînă în 
ajunul startului. Luni seara, din 
cauza neprezentării lui Connors și 
a reintegrării de ultim moment a 
lui Newcombe, se ajunsese Ia o 
nouă repartizare pe grupe, pentru 
ca — în cele din urmă — orga
nizatorii să revină în ultimul mo
ment asupra hotărîrii, menținînd 
programul inițial pe care îl anu
laseră.

NĂSTASE ÎNVINGĂTOR, 
NEWCOMBE ÎNVINS

CLASAMENTE

două 
de a 
cau-

asu-
a si

In grupa A, trei jucători 
au cite o victorie — Viias, 
Newcombe și Borg, urmați 
de Parun 0 v. In grupa B : 
Năstase și Orantes — 
Ramirez și Solomon 0 v.

1 V,

repre- 
austra-

să-l învingă pe 
țării gazdă, asul 
Newcombe. Primul der

fost
mo-
Pa-

La un pas de înfrîngere a 
suedezul Bjorn Borg, în fața 
deștului neo-zeelandez Onny 
run. Acesta a rezistat pe distanța 
a trei seturi, cedînd doar în 
prelungiri : 3—6, 6—3, 10—8 pen
tru Borg.

PLOAIA ÎNTRERUPE JOCUL

a reușit 
zentantul 
lian John 
by al grupei A revine lui Vilas 
cu 6—4, 7—6 (tie-break : 7—2).

O singură partidă s-a încheiat 
în ziua a doua, miercuri. După 
două tie-breakuri adjudecate la 
mare luptă, John Newcombe re
intră în cursa pentru calificare, 
dispunînd de speranța suedeză 
Bjorn Borg : 7—6, 7—6. O reedi
tare a victoriei sale din finala de 
la Dallas, în Circuitul W.C.T.

Rafalele- de vînt se intensifica
seră, în momentul cînd pe teren 
și-au făcut apariția Ilie Năstase 
si Manuel Orantes. 
by-ul grupei B. Cu 
calculîndu-și atent forța lovituri
lor. Năstase a păstrat tot timpul 
inițiativa. Dar, la scorul de 6—4, 
3—1 pentru campionul român, 
ploaia tot mai puternică a obligat 
întreruperea jocului.

Nu s-au putut disputa parade
le Viias — Parun 
mirez — Solomon 
tea, împreună cu 
treruptei Năstase 
urma să aibă loc vineri, zi în 
care fusese prevăzută inițial pau
za dinaintea semifinalelor.

Pentru azi — anunță telegrame
le de presă din 
programul rămîne 
întîlnese, în runda 
minariilor : Viias 
combe — Parun (grupa A) : N»s- 
t°se — Solomon, Orantes — Ra
mirez (grupa B).

pentru der- 
mult calm,

(gr. A) și Ra- 
fgr. B). Aces- 

continuarea în-
— Orantes, ar 

? vineri.

Melbourne — 
neschimbat. Se 

a treia a preli- 
— Bora, New-

PROFIL ATLETISM

TRAGEREA LA SORTI A GRUPELOR PRELIMINARE 
ALE C.E. DE BASCHET MASCULIN

loc tragerea 
preliminare 

european de 
(categoria B),

Ea Miinchen a avut 
la sorți a grupelor 
ale Campionatului 
baschet masculin . _
care se va desfășura între 12 și 
16 mai 1975 în trei orașe din R.F. 
Germania.

Cele 18 echipe au fost reparti
zate în trei grupe preliminare : 
Grupa A (meciurile se vor dis
puta la Hagen) : Maroc, Olanda, 
ROMÂNIA, Elveția, Țara Galilor 
și R.F. Germania ; grupa B (la Bo
blingen) : Algeria, Franța, Austria, 
Portugalia, Scoția și Ungaria ; 
grupa C (la Wolfenbiittl) : Alba
nia, Grecia. Islanda. Luxemburg, 
Polonia și Suedia. Primele două 
clasate în fiecare grupă vor par
ticipa la turneul final, progra
mat la Hagen între 18 și 21 mai.

Campionatul european (catego
ria A) se va disputa în luna iu
nie în Iugoslavia și va reuni se-

lecționatele Iugoslaviei, U.R.S.S., 
Italiei, Spaniei, Bulgariei, Turciei, 
Cehoslovaciei și Israelului, cărora 
li se vor adăuga primele 4 echi
pe clasate în turneul de la Hagen.

De asemenea, s-au tras la sorți 
grupele sferturilor de finală 
competiției feminine de 
dotată 
chetti".
rești 
grupa 
ile 1 .
Spartak. Leningrad. I.E.F.S. va în- 
tîlni în primul joc (tur și retur) 
pe Levski Spartak Sofia, la 8 și 
22 ianuarie, după care va juca cu 
Spartak Leningrad (12 și respectiv 
19 februarie). Meciul Levski Spar
tak Sofia — Spartak Leningrad va 
avea loc la 29 ianuarie și 5 fe
bruarie. In grupa B a aceleiași 
competiții vor evolua formațiile 
Minior Pernik (Bulgaria), Slavia 
Praga și Zvezka Belgrad.

a
i A, 
Levski

ate 
baschet 

cu „Cupa Liliana Ron- 
Echipa I.E.F.S. Bucu- 

fost repartizată în 
alături de formați- 

Spartak Sofia și

Astfel, marți — în prima run
dă a „Turneului campionilor" — 
Iile Năstase l-a avut ca adversar 
pe campionul mexican Kaul Ra
mirez. Ambii jucători au avut de 
suportat 
puternic, 
înmuiat 
cedente. 
imprevizibilă traiectoria mingilor 
si l-a dezavantajat în special pe 
Năstase, care nu și-a putut pune 
totdeauna în valoare superiorita
tea tehnică. Dar și în aceste con
diții 
o 
care confirmă 
sa înaltă" — 
dentul agenției U.P.I.

Năstase a condus cu 5—0 în 
primul set și părea să-și asigure 
o victorie ușoară, dar Ramirez 
are o revenire puternică, apro- 
piindu-se la 5—4, pentru a ceda 
în finalul primului set. Mexica
nul reușește mingi bune în al 
doilea set, pe care și—1 adjudecă 
aproape nesperat. Apoi, însă, te- 
nismanul român pune definitiv 
stăpînire pe joc, obligîndu-1 pe 
Ramirez la o defensivă fără spe
ranță. Scorul primei 
Năstase — Ramirez 6—4, 2—6, 6—*

în aceeași grupă. spaniolul 
Manuel Orantes n-a avut proble
me deosebite de rezolvat în fața 
singurului reprezentant al S.U.A., 
Harold Solomon. Victoria a reve
nit primului cu 6—1, 6—1.

Ziua inaugurală nu s-a încheiat 
fără surprize. Deși mai puțin a- 
comodat cu jocul pe gazon, ar
gentinianul Guillermo Vilas, cîs- 
tigătorul Marelui Premiu-F.I.L.T.,

handicapul unui vînt 
ca și al gazonului greu, 

de ploile din zilele pre- 
Aceasta a făcut adesea

.campionul român a reușit 
serie de lovituri remarcabile, 

abilitatea, tehnica 
sublinia corespon-

partide :
•3.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Tn cadrul turneului pe care-1 între
prinde în R. F. Germania, echipa de 
box Farul Constanța a obținut victo
ria cu 12—6. la Wuppertal, în fața u- 
nei selecționate vest-germane.
In turneul de șah <5e la Tbilisi, după 
10 runde, pe primul loc al clasa
mentului se află irlandezul G. Sigur- 
jonsson cu 6V2 P- Victor Ciocâltea 
are 472 P Și o partidă întreruptă.

Proba feminină din concursul de pa
tinaj artistic de Ia Moscova a reve
nit sportivei canadiene Lvnn Nich- 
tingale. cu 220,13 p. Tînăra concu
rentă româncă Doina Mitricică s-a 
situat pe locul 14 cu 169.66 p.
Meciul de tenis dintre echipele Ja
poniei și Filipinelor, disputat la To-, 
kio în 'cadrul turului trei al zonei 
asiatice a „Cupei Davis", s-a înche
iat cu scorul de 5—0 în favoarea 
gazdelor. Selecționata Japoniei s-a 
calificat pentru semifinala zonei a- 
siatice, în care va întîlni, la Adelai
da. în zilele de 10. 11 și 12 ianuarie 
1975, echipa Australiei.
Au fost trase Ia sorți grupele sfer
turilor de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la baschet masculin. 
Iată componența celor două serii : 
Grupa A : Is?nis Varese, U B.S.C. Vie- 
na. Zadar (Iugoslavia), Slavia Praga, 
B.B.C. Mechelen (Belgia) și Botev- 
grad (Bulgaria) : grupa R : Ț.S.K.A. 
Moscova, Real Madrid, Maccabi Tel

Aviv. Spijkenisse Rotterdam, Alvik 
Stockholm și B. S. Berck (Franța).

De asemenea, au fost alcătuite 
grupele sferturilor de finală ale com
petiției masculine „Cupa cupelor" : 
grupa A : Juventud Badalona (Spa
nia), R.A.C. Edegem (Belgia). Zvezka 
Belgrad, J.S.K.A. Sofia ~
Spartak Leningrad, 
Split, S. C. Moderne le 
ta) și Virtus Bologna.

Organizatorii Jocurilor 
vară, programate la 
anul 1976, au anunțat că pentru 
feritele competiții vor fi puse 
vînzare patru milioane de bilete 
intrare. Cele mai mari prețuri 
fost 
lărie 
lor") 
avea 
raton)
In cadrul unul interviu acordat la 
Rio de Janeiro, Joao Havelange. pre
ședintele Federației internaționale de 
fotbal a anunțat că în luna iulie a 
anului viitor se va desfășura pe sta
dionul „Maracana" 
lecționatele de fotbal 
Americii de Sud. 
F.l.F.A. a invitat, de 
tru luna februarie, în 
pa F. C. Barcelona.
Campionatul masculin de șah al 
U.R.S.S. a continuat la Leningrad cu 
disputarea partidelor din runda a

; grupa B : 
Jugoplastika 
Mans (Fran-

Olimpice
Montreal

mal
fixate la concursurile 

(„Marele Premiu al 
și atletism (ultima zi, 
ioc sosirea în proba

de 
în 

di- 
în 
de 
au 

că-de
Națiuni- 
cînd va 
de ma-

un meci între se- 
ale Euronei și 

Președintele 
asemenea, pen- 
Brazilia, echi-

7-a. Beliavski l-a învins pe Alburg, 
Teșkovski pe Vaganian și Poluga- 
evski pe Kupreicik. A fost consem
nată remiza în două partide : Savon 
— Grigorian și Taimanov — Kuz
min. Celelalte partide s-au între
rupt. în clasament conduce Beliav
ski cu 5 p.
In turul doi al Cupei Cupelor Ia vo
lei masculin : A.S.U.B. Bruxelles — 
Benfica Lisabona 3—0 (5, 6, 6).
în meci retur contînd pentru Cupa 
campionilor europeni la hochei pe 
gheață, la Tilburg (Olanda), echipa 
cehoslovacă Tesla Pardubice a în
vins cu 8—3 (3—2, 3—0. 2—1) forma
ția olandeză Tilburg-Trapners. în 
primul joc, hocheiștii 
terminaseră învingători 
s-au calificat pentru 
T-S.K.A. Moscova.
Campionul mondial de box Ia cate
goria grea, Cassius Clay, a vizitat 
la începutul acestei săptămîni car
tierele populare din New York, — 
Bronx, Brookyn și Harlem. Prima
rul orașului New York, Abraham 
Beame, a remis lui Clay o medalie 
omagială. în cursul zilei de marți, 
președintele S.U.A., Gerald Ford, l-a 
primit pe Cassius Clay la Casa 
Albă.
Turneul de tenis de Ia Rio de Ja
neiro a fost cîștigat de jucătorul iu
goslav Zeliko Franulovici. în finală. 
Franulovici l-a învins cu 6—4. 3—6, 
6—2 pe brazilianul Thomas Koch.

cehoslovaci 
cu 7—1 și 
finala cu

IRENA SZEWINSKA (Polonia)
La 14 ani, 

teau acasă, 
de talent... : 
tîrziu, fetița 
perseverat în 
ținea, la Tokio, 
limpice (aur la ștafetă, 
la 200 m și lungime), 
la Budapesta, Irena 
stein (născută la 24 mai 1946) 
devine triplă campioană europea
nă la aceleași probe. în 1938, la 
Mexico, cîștigă 
în cursa ei 
în același an 
fotoreporterul 
Szewinski ; în 
ei Andrzej, 
nală a fost folosită pentru 
cheierea studiilor la Academia de 
științe economice din Varșovia. 
Zvelta atletă (1,76 m și 60 kg) 
revine în arenă, obținînd medalii 
de bronz la campionatele 
pene 
anul 
ta de 
cînd

antrenorii o trimi- 
considerind-o lipsită 
Doar cu 4 ani mai 

plăpîndă care 
antrenamente 

trei medalii 
argint 

In 1966, 
Kirszen-

titlul olimpic 
preferată : 200 m. 
se căsătorește cu 
sportiv Janusz 

1970 se naște fiul 
Pauza competițio- 

în-

(1971) și J.O. (1972). 
marii* consacrări
28 de ani! — <
Irena Szewinska

euro-
Dar 

i — la vîrs- 
devine 1974.

stabilește

recorduri mondiale (la 
m) și cîștigă ambele 
sprint la campionatele ____._____
o asemenea fenomenală carieră, 
pe un deceniu, merita titlul de 
sportivă nr. 1 a anului.

și 400 
curse de 
europene.

CICLISM

EDDY MERCKX (Belgia)

în ancheta tradițională a agen
ției I.S.K., ciclistul belgian 
Eddy Merckx obține pentru a 
treia oară (după 1969 și 1971) tit
lul de sportiv nr. 1 al anului. 
Cine ar putea să conteste me
ritele celui care, de 6 ani, a rea-

Uzat aproape 500 de victorii în 
cursele cicliste ? Numai în 1974, 
Merckx cîștigă la rînd trei mari 
".........’ * * ” detururi (Giro d’Italia, Tour 
Suisse și Tour de France) 
performanță unică în istoria a- 
cestui sport. Apoi, în cursul lu
nii august, la Montreal, belgia
nul devine campion mondial m 
proba de fond pe șosea. La toa
te acestea se adaugă meritele 
sale anterioare : de cinci ori cîș- 
tigător al Turului Franței (ega- 
lîndu-1 pe Anquetil), de tot 
atitea ori al Turului Italiei (ega- 
lindu-i pe Binda și Coppi), de 4 
ori campion mondial (o dată la 
amatori, de 3 ori la profesio
niști), prezent pe lista de onoare 
a tuturor marilor curse clasice, 
deținător al recordului orei, cu 
49,431 km. La 29 de ani (născut 
la 17 iunie 1945) Eddy Merckx 
este tată de familie, a'vînd doi 
copii (Sabrina — 4 ani și Axei 
— 2 ani).

MECIURILE RETUR DIN CUPA U. E. F. A
Asearâ s-cu desfășurat meciurile retur ale optimilor de finală ale 

Cupei U.E.F.A. lată rezultatele sosite pînă la închiderea ediției. Echipele 
înscrise cu litere mai groase s-au calificat în sferturi. între paranteze, 
rezultatele meciurilor din prima manșă.

Ajax Amsterdam — Juventus Torino (0—1) 2—1
Banik Ostrava — Napoli (2-0) 1—1
Dynamo Dresda — Hamburger S.V. (1—4) 2—2
Real Zaragoza — Borussia Monchengl. (0-5) 2—4
Velez Mostar — Derby County (1—3) 4—1
Fortuna Dusseldorf — F.C. Amsterdam (0—3) 1^
F. C. Kd!n — Partizan Belgrad (0—1) 5—1
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