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ÎNTREAGA ACTIVITATE,
LA UN NIVEL SUPERIOR

ILIE NĂSTASE
PRELIMINARIILE

TERMINĂ NEÎNVINS
PENTRU „MASTERS

• Victorii rapide ale campionului român
• Vilas l-a eliminat pe Borg • Se profilează

o semifinală Năstase-Newcombe
CLASAMENT

Grupa A : 1. VILAS 2 victorii (setaveraj 4—0) 
și un joc mai puțin ; 2. NEWCOMBE 2 v (4—2); 
3. BORG 1 v (2—5); 4. PARUN 0 v (1—4) — 
un joc mai puțin.

Grupa B : 1. NASTASE 3 v (6—1); 2. RAMI
REZ 1 v (3—2) — un joc mai puțin ; 3. ORAN- 
TES 1 v (2—4); 4. SOLOMON 0 v (0—4) — un 
joc mai puțin.

Două partide mai sînt de dis
putat în preliminariile „Turneu
lui campionilor", la Melbourne, 
dar semifinaliștii se pot întrezări 
de pe acum. Este, în primul rînd 
Ilie Năstase, care își apără cu 
brio trofeul și a terminat învin
gător detașat în grupa _ a doua. 
Apoi, calificați 
Vilas și John ' 
mul mai 
ță, după 
locurile 
prime.

De aceasta depinde și configu
rația semifinalelor, conform pre
cedentelor ediții trebuind să se 
întîlnească primul clasat dintr-o 
grupă cu al doilea din cealaltă și 
invers. Dacă Vilas își continuă 
seria victoriilor și în fața lui Parun 
— ceea ce pare logic — atunci 
el păstrează primul loc în grupă, 
iar adversarul lui Năstase în se
mifinale urmează să fie New
combe. Iar Vilas va juca, proba
bil/ cu Ramirez.

are 
care 
din

sînt Guillermo 
Newcombe, dar pri
de jucat o restan- 
vom cunoaște exact 
clasamentul grupei

depinde și configu-

DOUĂ VICTORII PENTRU 
NĂSTASE

Joi, în a treia rundă a preli
minariilor, adversarul lui Ilie 
Năstase a fost americanul Harold

în fața tribunelor 
stadionului Koo- 
'jong din Mel
bourne, file Năs
tase și-a conti
nuat și ieri seria 
victoriilor. 
Telefoto : 
A.P.-AGERÎ>RES

a doua oară, 
care

la

?
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Studierea și dezbaterea docu
mentelor celui de al XI-lea Con
gres al partidului a prilejuit, în 
organizațiile sportive brașovene, o 
analiză exigentă a activității des
fășurate, scoaterea la iveală a 
neajunsurilor existente, prospec
tarea posibilităților de îmbunătă
țire permanentă a muncii.

Fără îndoială că Brașovul se 
poate mîndri, în acest an jubiliar, 
cu o serie întreagă de realizări, 
prezența sa în sportul de masă și 
de performanță din țara noastră 
fiind notabilă. Dar, față de con
dițiile existente și, mai ales, față 
de cerințele prezentului și ale 
viitorului, aportul său trebuie să 
fie, în mod incontestabil, mai 
mare.

Noua etapă istorică, deschisă 
de Congres în fața națiunii noas
tre socialiste, reprezintă — așa 
cum s-a arătat la marele Forum 
al comuniștilor — o perioadă de 
efort angajat, de inițiativă crea
toare, de permanentă autodepă- 
șire. Spiritul de responsabilitate 
profesională și de respectare a 
tradițiilor brașovene, determină 
întregul activ sportiv să aborde
ze de pe această platformă sar
cinile mult sporite ale anului 1975, 
ultimul al actualului cincinal.

Organizațiile sportive și-au pro
pus să păstreze locul fruntaș în 
desfășurarea activităților de masă, 
mobilizînd un număr mai mare 
de cetățeni, mai ales tineri, în 
acțiunile principale generate de 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.G.R. 
din februarie—martie 1973, „Cupa 
tineretului", complexul „Sport și 
sănătate", „Amicii drumeției", 
„înotul pentru toți", precum și 
alte forme, într-un climat de 
continuitate și eficiență sporită. 
Ponderea lor va fi mutată în ve
rigile de bază ale mișcării spor

tive — atelier, secție, clasă, ani 
de studiu — sarcină trasată în 
mod expres de Hotărîrea de 
partid.

Pe linia activității de perfor
manță, se va urmări cu consec*» 
vență pregătirea celor 45 de spor
tivi din loturile olimpice, pentrMJ 
ca aportul lor în reprezentare» 
pe plan internațional a țării 
noastre să fie mai substanțial. în 
marele perimetru al stadionului 
se va milita cu consecvență pen
tru a ridica necontenit conștiințat 
sportivă și cetățenească a tinere
tului, în spiritul normelor eticii 
și echității socialiste adoptate de 
Congres.

Toate aceste măsuri, pe care șl 
le propun organizațiile sportive 
brașovene, reclamă, pe lingă 
sportivi de valoare, cadre tehni
ce pasionate și competente, o bază 
materială modernă, în continuă 
dezvoltare. Pentru Brașov, anul 
1974 a însemnat anul unui pro
gres considerabil în construcțiile 
sportive. Peste puțin timp se va 
inaugura Sala Sporturilor de 2 00® 
de locuri și „grupul de refacere- 
de lingă patinoarul artificial din 
Poiana Brașov. A fost recepționa
tă pista de material sintetic din 
cunoscuta stațiune montană, unde 
loturile olimpice și republican» 
de atletism vor găsi condiții ex
celente de pregătire. S-a amena
jat poligonul de biatlon din Poia
na și s-a reconstruit, prin mijloa
ce proprii, o trambulină de schi 
la Predeal.

Pătrunși de datoria ce revină 
fiecăruia din domeniul sportiv, de 
a contribui la mersul victorios 
spre viitor, activul sportiv bra
șovean se angajează să facă totul 
pentru a îndeplini și depăși obiec
tivele propuse.

Mihoi BARA

Solomon. Pentru 
după înfringerea pe 
rit-o în „sferturi" 
Garros, campionul român 
să se revanșeze în fața 
adversar incomod. Ca și 
neul de la Madrid, victoria 
revine lui Năstase în două seturi ; 
6—3, 6—4.

în al doilea meci al grupei se
cunde, mexicanul Raul Ramirez a 
confirmat din nou ascensiunea va
lorică în care se află, reușind să 
dispună la scor net de Manuel 
Orantes și să ia o bună opțiune 
pentru calificarea în semifinale. 
Ramirez a cîștigat cu 6—3, 6—1.

Nu putea să treacă nici această 
zi fără o schimbare de program. 
Organizatorii au decis să încheie 
și partida neterminată dintre Ilie 
Năstase și Maauel Orantes, între
ruptă la scorul de 6—4, 3—1 în

a sufe- 
Roland 

reușește 
acestui 

în tur
ti

favoarea primului. în numai 10 
minute de joc, tenismanul nostru 
iși concretizează superioritatea în 
fața spaniolului, cîștigînd încă 
trei ghemuri și lăsîndu-i acestuia 
doar unul. Scorul : 6—4, 6—2 pen
tru Năstase.

La încheierea 
asupra șanselor 
le, Ilie Năstase

jocului, întrebat 
sale în semifina- 
a răspuns : „Aș

(Continuare în pag. a 4-a)

IN SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

PATRU ASPIRANTE
VALOROASE

Ediția „Cupei României", care 
se va încheia prin tradiționala 
finală programată la București, 
la 28 iunie, a ținut mai mult ca 
altădată la „calculele hîrtieir 
consecvența arătată 
globale a formațiilor 
dus Ia crearea unor faze ale 
sale mult mai echilibrate. în mo
mentul de față, cele patru for
mații rămase în luptă alcătuiesc 
perechi care garantează meciuri 
deschise oricărui rezultat. In 
adevăr, ______ _ _
sorților, rezultă semifinale ___
librate, spectacole ce vor fi ono
rate, sîntem siguri, de locuitorii 
orașelor care le vor găzdui. Iată, 
spre convingere, cele trei varian
te aflate... la dispoziția sorților i 
A.S.A. Tg. Mureș — Universita
tea Craiova și Rapid — Steaua: 
Universitatea Craiova — Steaua 
și Rapid — A.S.A. Tg. Mureș și 
•în fine, a treia variantă, Rapid 
— Universitatea Craiova si Stea
ua — A.S.A. Tg. Mureș. E foarte 
greu de spus care dintre aceste 
ipotetice semifinale e mai— dez
echilibrată. Opinia noastră ră- 
mîne că — așa cum s-au desfă
șurat momentele de pînă acum 
ale Cupei — ele au condus la o 
zonă finală cu participante va
loroase, capabile de comportări 
promițătoare pe plan internațio
nal, astfel că se conturează o 
bună reprezentare a fotbalului

Șl 
valorii 

noastre a

oricărui rezultat. In 
oricare ar fi decizia 

echi-

nostru în viitoarea ediție a tro
feului rezervat cîștigătoarelor de 
cupă din Europa. E rezultatul 
unei atitudini corespunzătoare, 
de seriozitate și atenție manifes
tată de echipele noastre de pri
ma divizie și de unele dintre 
formațiile din campionatul se
cund. Acum, cîteva cuvinte des
pre semifinaliste.

Formația care a terminat cel 
mai repede cu emoțiile intrării 
în penultima fază a cupei a fost 
Universitatea Craiova. Deținătoa
rea titlului vădise o creștere a 
potențialului ei de joc încă din 
partidele de campionat Notăm 
cu satisfacție o refacere de stil

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

DIN AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASA
„CUPA 30 DECEMBRIE*, LA 

Șl TENIS DE MASA
ȘAH

avut 
din 

dat recent în

Duminică 8 decembrie a 
loc, la clubul sindicatelor 
orașul Urziceni, 
folosință, inaugurarea a două 
frumoase săli destinate jocurilor 
de șah și tenis de masă. Cu a-

Iată o fază dintr-unul din recentele meciuri Dinamo — S.C. Miercu
rea Ciuc, in care Tureanu (Dinamo — nr. 6) asaltează poarta forma

ției Sport Club.

cest prilej, Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport, 
in colaborare cu Consiliul orășe
nesc al sindicatelor, au organizai 
două competiții : de șah și tenis 
de masă, dotate cu „Cupa 30 De
cembrie", la care 
peste 50 de tineri.

■ viu disputate, pe 
s-au clasat : șah : 
Camburu (Fabrica
2. Ilie Abramiuc (Fabrica de fe- 
rite), 3. Gheorghe Aibu (Fabric® 
de ulei „Soia") ; tenis de masă: 
1. Nitolae Gherzu (Liceul 
retic), 2. '
petrol), 3. Ion Roman (Liceul de 
construcții).
Mircea TABARCEA — eoresp.

au luat parte 
După întreceri 
primele locuri 

1. Cristacbe 
de ulei „Soia"),

teo-
Cornel Iancu (Com-

ENTUZIASTE ÎNTRECERI ÎN LOCALI- 
TĂȚILE JUDEȚULUI ARGEȘ

Sub îndrumarea prof. Maria 
Olaru, în comuna Recea, sute 
de tineri și tinere au luat star
tul, în aceste zile, în cadrul come 
petițiilor „Cupei tineretului". Ast
fel, la tenis de masă au partici
pat peste 70 de concurențî, la șah 
aproape 90, peste 200 de tineri 
la cros, 6 echipe la handbal și 
10 echipe la minifotbal. întreceri 
asemănătoare au avut loc și In 
localitățile Corbi, lățești, Cor— 
beni. Albești de Argeș, iiceel» 
„Zinca Golescu", Construcții in
dustriale din Pitești și altele.

Ilie FEȚEANU — coresp-

HOCHEIUL REINTRĂ ÎN ACTUALITATE

ASTĂZI SI MÎINE, PRIMELE PARTIDE DIN CADRUL 
TURULUI SECUND AL CAMPIONATULUI DIVIZIONAR

Astăzi și mîlne, în patru orașe 
din țară, se reiau jocurile cam
pionatului divizionar de hochei 
pentru ambele grupe ale Diviziei

TURNEUL FINAL Al „CUPEI F.R.BOX- LA SALA FLOREASCA
Întrecerea de box pe echipe. dotată 

eu „Cupa Federației", se apropie de 
ultima fază. Disputele preliminarii au sta
bilit ca la turneul final să participe for
mațiile Box Club Galați, Box Club Brăila, 
Farul Constanța și A.S.A. Cluj-Napoca. 
Federația de specialitate a stabilit pro
gramul turneului final după cum urmea
ză : miercuri 25 dpSăUPbrie, la ora 13. la

sediul federației, tragerea Ia sorti a întîl- 
nirilor semifinale; joi 26 decembrie, de 
la ora 17, gala semifinalelor; vineri 27 
decembrie zi de pauza ; si m bă tu 23 de
cembrie, de la ora 18. reuniunea finala.

Pentru a asigura iubitorilor boxului 
condiții cît mai bune de vizionare, orga
nizatori; au stabilit ca toate galele ?ă 
aibă loc In SALA FLOREASCA. . _

A. Fruntașele clasamentului, echi
pele bucureștene Steaua și Dina
mo, aflate pe primele două locuri 
ale clasamentului la 
puncte (10), se vor 
Galați și, respectiv, 
Ciuc. Meciurile lor 
și Sport Club sînt partidele cele 
mai interesante ale acestei etape, 
cu care începe al doilea tur al 
campionatului. în privința atrac- 
tivității acestor jocuri sâ amintim 
că în primul tur, atît Steaua cît 
și Dinamo au trecut prin emoții 
cel puțin la unul din cele două 
meciuri jucate și atunci în de
plasare.

L'n alt meci, programat astăzi

egalitate de 
deplasa la 

Miercurea 
cu Dunărea

și mîine, este cel dintre Agro
nomia Cluj și Liceul nr. 1 Mier
curea Ciuc, care se va desfășura 
pe patinoarul din Cluj și_ în _ care 
localnicii au prima șansă, s ținînd 
seama mai ales de bunele rezul
tate obținute recent în două jocuri 
de verificare cu S.C.. Miercurea 
Ciuc : 5—4 și 5—0 pentru Agro
nomia. în sfîrșît, Ia București se 
vor întîlni, în dublu meci, A.SJE. 
și Țîrnava Odorhel, bucureștenii 
fiind favoriți, în ciuda faptului 
că formația din Odorhei a furni
zat în acest sezon, cîteva surpri
ze. Jocurile de azi și mîine dirt 
București, încep la ora 16, pe 
patinoarul „23 August"-



| DU VIAȚA SECIIILOB PENTRU SCRIMERII
DE LA STEAUA

Succesele interne - premisele 
performanțelor internaționale
O analiză a secției de scrimă a 

clubului sportiv Steaua înseamnă, 
implicit, o trecere în revistă a 
activității celui mai puternic nu
cleu de scrimă din țară și, toto
dată, a echipelor campioane na
ționale, știut fiind faptul că și în 
acest an reprezentanții acestui 
club și-au înscris numele în pal
maresul marii majorități a con
cursurilor interne. Iar acest fapt 
a determinat, firesc, selecționarea 
multor scrimeri ai clubului din 
calea Plevnei în loturile repre
zentative, cu prezențe prestigioase 
pe planșele lumii.

O asemenea carte de vizită ar 
putea să lase impresia că o ana
liză la încheierea unui an com- 
petițional n-ar însemna decît e- 
nunțarea unui șir de succese. A- 
naliza efectuată recent a abordat, 
însă, problematica complexă a 
activității secției într-un mod a- 
nalitic, subliniindu-se pe merit 
■portul unor sportivi și antrenori 
ca Suzana Ardeleanu, Ana Pascu, 
Ileana Gyulai, Magdalena Bartoș, 
Ioan Pop, Gheorghe Culcea, Paul 
Szabo, Alexandru Istrate, Andrei 
Vîlcea și Constantin Ciocîrlie, dar, 
totodată, raportîndu-se reușitele 
la cerințele tot mai mari ale per
formanței pe plan mondial. Pen
tru că, așa cum subliniam mai 
înainte, clubul sportiv Steaua nu 
trebuie să se compare cu proprii
le sale succese din anii prece- 
denți, ci, cum a reieșit și din 
analiză, la cotele tot mai înalte 
■tinse de scrima 
care predomină tinerețea, pregă
tirea fizică exemplară (bazată pe 
un mare volum de muncă), spi
ritul ofensiv și disciplina tactică.

Problema logică și stringentă 
care stă în fața secției este pre+ 
luarea ștafetei din mers de către 
exponenții tinerei generații. Iată 
un exemplu grăitor i pentru pro- 
ha de floretă feminină clubul are 
la această oră, alături de trăgă
toare consacrate și de recunoscu
tă valoare internațională (Olga 
Szabo, Ileana Gyulai, Ana Pascu, 
Ecaterina Stahl), tinere ca Mag-

mondială, ta

daleaa Bartoș, Viorica Draga și 
Ștefana Tudose, trăsătură de uni
re Intre generații fiind actuala 
campioană națională și balcanică 
Suzana Ardeleanu. Ceva mai 
mult, vizînd perspectiva și din 
dorința de a avea — în sfîrșit — 
o pepinieră proprie, ființează în 
cadrul secției un centru de selec
ție și pregătire pentru copii și 
juniori, condus de antrenorul C. 
Ciocîrlie și care a și început să 
dea roade, cele mai recente exem
ple fiind promovarea în lotul 
prim al floretei feminine a ju
nioarei Ștefania Tudose și a flo- 
retistului Bogdan Nicolau, cam
pion național de juniori in acest 
an.

Procesul de promovare a tine
retului în echipele divizionare nu 
este, însă, un proces fără obsta
cole, el necesitind o permanentă 
grijă și atenție din partea teh
nicienilor și conducerii secției. 
Pentru că nu de puține ori s-au 
ivit pretenții nejustificate din par
tea unor foarte tineri trăgători 
care au crezut că li se cuvine 
totul doar pe baza dispensei de 
vtrstă, dar și opoziții la fel de 
nejustificate, din partea unor tră
gători cu vechi state de serviciu, 
care văd în „noul val" un... pe
ri col.

Un element definitoriu în con
duita 
disciplina în concurs, în viața de 
fiecare zL Exigența și spiritul 
critic cu care antrenorii și con
ducerea clubului au înțeles să 
trateze o asemenea problemă — 
nu la general, ci frontal, combă- 
tîndu-se prea desele abateri dis
ciplinare ale floretiștilor Nicules- 
cu și Bănică, ale sabrerului Marin 
Mustață, ale spadasinilor Iorgu și 
Popa (facilitate uneori de slaba 
exigență a tehnicienilor) — tre
buie să constituie un punct de 
plecare pentru eliminarea acestor 
scăderi de comportament.

unui sportiv îl constituie

Paul SLAVESCU
Tiberiu STAMA

0 soluție pentru sporirea eficienței în jocul de handbal

FOLOSIREA MAI INTENSIVA A EXTREMELOR
CUM A

JOCURI DECISIVE ÎN „CUPA

Este bine cuno
scut faptul că la 
ora actuală princi
palele atu-uri ale 
echipelor care re
alizează perfor
manțe în handbal 
constau în forța și 
precizia șuturilor 
expediate de la 
distanță de acei co
loși pe care ne-am 
obișnuit să-l nu
mim „tunari". Că- 
utați cu 
rare și 
repede 
jocurilor 
jucătorii 
cu talie 
chetbaliști și for
ță de halterofili 
îsi aduc o sub
stanțială contribu- 

obținerea 
De la

înfrigu- 
aruncați 

In focul 
oficiale, 

de la 9 m 
de bas-

ție la 
victoriilor.
un timp însă, efi
ciența „tunarilor" 
a început să sca
dă îngrijorător. 
Motivul ? Aceiași 
antrenori care ca
ută cu atîta gri
jă aruncători de 
la distanță au În
ceput să se pre
ocupe 1
mult și 
hilarea , 
adverși.
sistemele

tot mai 
de... ani- 

, tunarilor" 
Astfel, 

de apă-

și 4+2
.zburătorii'

Aflată la prima 
F.R. Popice" este 
scopul de a se asigura sportivilor 
fruntași și mai cu seamă jucătoa
relor și jucătorilor din loturile 
republicane o competiție de regu
laritate, care să constituie un bun 
prilej de verificare a stadiului 
pregătirilor efectuate de selecțio- 
nabili în vederea diferitelor întîl- 
niri internaționale.

Pînă în. prezent s-au consumat 
patru din cele cinci etape ale 
competiției, în programul căreia 
figurează probele clasice de 100 
bile mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați. Care este situația în cla
samente ? Dacă în confruntările 
masculine, campionul țării Iosif 
Tismănar, care continuă să răml- 
nă cel mai bun popicar român, 
conduce cu autoritate, în schimb, 
la fete, se mențin incertitudinile i 
Ana Petrescu și Margareta Căti- 

la egalitate de 
Trandafir le 

umbră. Și încă 
popicari consa- 

inegali de la o eta- 
fiind eliminați din 
locurile fruntașe de 
mai puțin cunoscuți.

ediție, „Cupa 
organizată cu

trescu (Gloria Buc.) 14 p (1738 
p-d.), 1 Margareta Câtineanu (Glo
ria Buc.) 14 p (1731 p.d.), 3. Ele
na Trandafir (Laromet Buc.) 13 
p, 4. Mariana Constantin (Hidro
mecanica Brașov) 8 p, 5. Maria 
Stanca (C.S.M. Reșița) 7 p, 6. E- 
lena Rada (Cetatea Giurgiu) 5 p, 
7. Eva Litași (Voința Buc.) 5 p ; 
masculin: 1. I. Tismănar (Con

neanu se află 
puncte, iar Elena 
urmărește ca o... 
ceva : o serie de 
erați au fost 
pă la alta, 
cursa pentru 
către sportivi 
ca de exemplu Elena Rada, Eva 
Litași, V. Paraschiv și L. Fodor, 
care au avut o comportare con
stantă.

CLASAMENTELE ÎNAINTEA 
ETAPEI FINALE (21 decembrie 
— Brașov) : feminin : 1. Ana Pe-

O RECOMANDARE 
PENTRU CEI CE DO
RESC SĂ FIE BINE IN

FORMAȚI
Abonați-vă din timp 

prin oficiile P.T.T.R., fac
torii poștali și difuzorii 
de presă la

ZIARE

REVISTE
PE ANUL 1975

Consultați catalogul 
presei editate în 
Republica Socialistă 
România.

Horio ALEXANDRESCU

deocam-

formațiilor de 
trebui să 

există 
forma-

la dispariția cvasigenerală a ten
dinței de specializare pentru pos
tul de extremă.

Cum spuneam, însă, extremele 
revin în actualitate, tinzînd spre 
o a doua tinerețe. Handbalul 
nostru oferă chiar în momentul 
de față cîteva exemple conclu
dente (Tudosie, Cosma, Drăgă- 
niță — Ia masculin, Petrovici, 
Boși, Vieru și Hobincu — la fe
minin), dar din păcate, prea pu
ține. Cu excepția cîtorva antre
nori, preocupați serios în ulti
ma vreme de această problemă, 
Divizia A nu ne oferă 
dată posibilitatea unor sublinieri 
pozitive, iar lucrurile sînt cu 
atît mai serioase cu cît nici mă
car la nivelul 
juniori (de unde ar 
pornească inițiativa) nu 
suficientă grijă pentru 
rea extremelor și, firește, a inte
rilor...

ACTUALITĂȚI

In acțiune Constantin Tudosie — o extremă mo
dernă, de mare incisivitate și eficiență. Fază din 
jocul Steaua M.A.I. Moscova, disputat recent 

la București.

DIN HANDBAL

La cured 
timplă in 1 
Reșiței —rj 
ceput să W 
șorean, dud 
demic", dai 
de suportai

rare 5+1 
frecvent, „ ,__________
cini foarte precise îr/direcția ne
utralizării aruncătorilor de la dis
tanță, nu rareori fiind chiar sa
crificați pentru apărarea „om la 
om". Eforturile făcute în această 
situație de echipa în atac, pen
tru a pune în valoare forța de 
șut a tunarilor săi (blocaj-pleca
re, paravane, diferite scheme etc.), 
chiar dacă sînt îndelung 
gătite ' 
ceput . , ,___
șanse de reușită. De aici antre
norii ; ___ :__
trebuie să caute noi soluții de 
perforare a sistemelor defen
sive, aflate — la rîndul lor — în 
continuă perfecționare. Liniei de

sînt adoptate 
‘ primind sar

„ pre
ia antrenamente, au în
să aibă tot mai puține

au ajuns la concluzia că

F.R. POPICE"
structorul Galați) 23 p, 2. I. 
(Constructorul Galați) 18 p, 
Bice (Constructorul Galați) 
4. Al. Câtineanu (Gloria 
12 p, 5, V. Paraschiv (Construc
torul Galați) 5 p, 6. I. Stefutz 
(Voința Cluj-Napoca) 4 p, 7. L. 
Fodor (Voința Cluj-Napoca) 4 p.

Tr. IOAN1ȚESCU

FOLBERT Șl NEDEF DIN NOU
DE BASCHET!IN TERENUL

O frumoasă inițiativă a F.R. 
Baschet. In deschiderea meciului 
internațional România — Olanda, 
programat simbătâ dupâ-amiază 
(ora 17, sala Floreasca), va avea 
loc o atractivă Intîlnire între două 
formații alcătuite din foștii in
ternațional și arbitrii internațio
nali. Plnă la această oră nu se

ȘTIRI DIN
• Dapă Încărcatul sezon com

petitions! al anului 1974, cano
torii și canotoarele din primele 
garnituri ale țării au trecut la 
pregătirea sezonului viitor. Fe
tele au încheiat o perioadă de 
odihnă și tratament, urmînd ca 
din 6 ianuarie să înceapă antre
namentele propriu-zise. In acest 
timp, băieții — care au de re
făcut handicapul... rezultatelor, se 
găsesc deja într-o fază mai 
avansată. Grupa antrenorului A. 
Aposteanu efectuează ore de 
Înot la piscina „23 August" și lu
cru pentru forță la bacul și sala 
d» la stadionul Republicii, iar 
grupa antrenorului D. Popa se 
pregătește intens ta parcul spor
tiv Dinamo.

• Maestra emerită a sportului 
Teodora Boicu, campioană euro
peană ta 1972, medaliată cu ar-

ECHIPA DE RUGBY FARUL 
ÎN TURNEU PESTE HOTARE

Ieri dimineață a plecat în Ber
linul Occidental echipa de rugby 
Farul Constanța, fruntașa seriei 
a Il-a a Diviziei A, care va sus
ține acolo două partide. împreună 
cu antrenorul Mihai Naca au fă
cut deplasarea jucătorii Celea, 
Crăciun, Sîrbu, Avrigeanu, Mu- 
șat. Borșaru, Daraban, Varga, 
Frangu, Podaru, Olteanu, Bucos, 
Marica, Ianusievici, Dinu, Cris- 
tea. Grigore. Vasilc, Caragea.

Băias
3. I.

12 p, 
Buc.)

cunoaște decit formația „interna
ționalilor" încredințată spre con
ducere antrenorului emerit Costy 
Herold. Vom revedea din nou pe 
terenul de baschet citeva glorii 
ale acestui sport : Andrei Folbert, 
Mihai Nedef, Marian Spiridon, 
Grigore Costescu. In orice caz, un 
spectacol (programat la ora 15,30) 
care merită să fie văzut.

CANOTAJ
gint la C.E. din 1S73 și la C.M. 
din 1974, s-a retras din activita
tea competițională. Bilanțul stră
lucit al carierei sale sportive, un 
titlu european, o medalie de 
argint la C.M. și una la C.E., o 
plasează printre cele mal bune 
schifiste din istoria canotajului 
românesc.

9 m i se cere tot mai mult să 
’ 1— semicercul, coor-

sfătuit să „desfa- 
mingea este pur- 
extreme, favori- 
atac larg. Acolo,

colaboreze 
donatorul 
că" jocul, 
tată pînă 
zînd astfel un _
însă, pe aripile atacului, se pare 
că există „cheia" cu care poate 
fi desfăcut păcătui" apărărilor. 
Să fie aceasta soluția de viitor ? 
Prezentul ne obligă să credem 
că da I Obișnuita aglomerare a 
jocului pe centru, punerea la 
punct a blocajelor și vizibila spe
cializare a portarilor pentru a- 
părarea șuturilor de la 9 m sînt 
doar cîteva argumente. în plus, 
arsenalul tehnic foarte sărac al 
„tunarilor" (rareori se mai văd 
aruncări cu evitare, aruncări din 
alergare și șuturi 
cilitează sarcinile 
fensiv.

Cum spuneam, 
și-au amintit de 
bine zis și-au reamintit), 
pîrtd să foloseașcă la justa lor 
valoare aceste posturi-chcie. Pre
gătirea individualizată a extre
melor și încurajarea lor în direc
ția aruncărilor la poartă sînt 
două măsuri de natură să con
tribuie substanțial la creșterea 
eficacității jocului In atac. Âvînd 
în față două extreme incisive, 
periculoase, apărarea nu-și mai 
poate permite să se aglomereze 
pe centru, neglijînd aripile. Inte
rilor li se ușurează astfel șaret

ei putînd colabora cu ex- . . -------- - cjn(j
_____ , „strînge". 
Totuși, avem prilejul să vedem 
doar din cînd în cînd cite o echi
pă care încearcă punerea în va
loare a extremelor. De ce ? Pur 
și simplu pentru că extremele 
de... meserie se pot număra pe 
degete ! Fideli concepției că go
lurile se înscriu mult mai ușor 
din unghiuri mari, antrenorii au 
decis ca și extremele să aibă ve
leități de interi, punctînd prin 
așa-zisa învăluire. In urma a- 
cestei concepții (care are, indis
cutabil, și părțile ei bune) jocul 
clasic al extremei a reușit să 
supraviețuiască doar grație cî- 
torva... mohicani, adică a jucăto
rilor predestinați să ocupe acest 
post, stăpînind procedeele spe
cifice de aruncare la poartă din 
unghiuri mici. Lipsa de preo
cupare a unor antrenori pentru 
pregătirea extremelor, dificulta
tea învățării procedeelor speci
fice de aruncare, teama de plon- 
joanele pe teren de bitum și 
neglijarea aripilor de către in
teri — au concurat, de asemenea.

eu 
este
iar 
pe

de la șold) fa- 
sistemului de-

însă, tehnicienii
(mai 

înce-
extreme

nile, 
tremele In momentul 
trund și apărarea se

TREI NOI RECORDURI REPUBLICANE 
LA CAMPIONATUL DE TIR AL CAPITALEI
în cadrul campionatului muni

cipiului București la tir în sală, 
competiție disputată în sala Olim
pia și încheiată luni seara, s-au 
obținut cîteva .rezultate valoroase, 
printre care și trei noi recorduri 
republicane. Astfel tînârul trăgă
tor al clubului Steaua, Ionel Trăs- 
căveanu (antrenor V. Enea) a sta
bilit un nou record al țârii la 
proba de pușcă cu aer comprimat 
seniori (40 „diabolouri") cu 388 p 
(v.r. 386 p), tot la proba de
pușcă, formația Steaua, alcătuită 
din Trăscăveanu, N. Vlădan, I. 
Codreanu și P. Șandor, a realizat 
un valoros punctaj, 1 523, care 
depășește cil mult vechiul record 
al țării pe echipe (1504 p). Cel 
de al treilea nou record național 
a fost obținut de echipa de ju
nioare a clubului Olimpia la pro-

• Turul II al campionatului 
Diviziei A la 
începe la 27 
desfășoară sub forma unor turnee 
de sală, programate după cum 
urmează : 27—29 decembrie (eta
pele 12, 13 și 14), Ia Galați, 7—10 
ianuarie 1975 (etapele 15, 16, 17 și 
18), la Sf. Gheorghe, 16—19 ia
nuarie (etapele 19, 20, 21 și 22), 
la Cluj-Napoca.

handbal feminin 
decembrie. El se

e Principalul obiectiv al-parti
cipării echipei reprezentative fe
minine la „Cupa Sileziei" l-a con
stituit intilnirea cu selecționata 
R.F. Germania care, după cum 
se știe, ne va fi adversară în ca
lificările pentru C.M. 
cum 
ieri 
tele 
vins 
fost
(3), Cojocaru (2), 
Iordache (2), Arghir (1) și Pițigoi 
(1) — pentru România, Dessin (2), 
Kind (1), Hoe (1), Kuhl (1), Weber (1), 
Placht (1), Berndt (1) și Herchen- 
bach (1) — pentru R.F. Germa
nia. Să sperăm că atît antreno
rul C. Popescu, cit și jucătoarele 
au tras concluziile necesare pen
tru a pregăti în cele mai bune 
condițiuni meciurile oficiale cu 
R.F. Germania de la 16 februa
rie și 16 martie 1975.

1975. Așa 
am anunțat în numărul de 

al ziarului nostru, liandbalis- 
din echipa României au în- 
cu 14—9 (7—4). Golurile au 
înscrise de Miklos (3), Șoș

Petrovici (2),

• Echipa Steaua a susținut la 
Oradea un meci amical cu Con
structorul din 
32—18 (15—3). 
goluri (9) au 
Cristian Gațu. 
tida feminină 
Tricoul Oradea și Școala sportivă 
Oradea. Scor 26—13 (11—5).

localitate. Scor final 
Cele mal multe 

fost înscrise de 
în deschidere, par- 

dintre formațiile

• Datele probabile de desfășu
rare a meciurilor dintre Steaua 
și Skoda Plsen (C.C.E. la handbal 
masculin, sferturi de finală) sint 
17 ianuarie (în România) și 4 
februarie (Cehoslovacia).

I
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Continuăm să vJ 
aspecte — de ori 
din desfășurarea I 
ai Diviziei A. I
• Cele 18 divil 

acest tur 348 de J 
F.C. Argeș și ,,Uj 
„Polî* lași și Cn 
Constanța, Sportul 
lăți — cite 20, F.d 
pîa — cite 19, Ui 
cnișoara și A-S] 
Steagul roșu și Q 
17. Din totalul dd 
cători ou evoluat 
ale turului.
• Iată cum sa 

portarilor (au ini 
care au evoluat I 
alcătuit pe bazai 
nută prin raporta] 
primite Ia număJ

TANT1N 0,6d 
>cbrtei 0,73]

aer comprimat — * 
P).

ba de pistol cu 
1025 p (v.r. 998

Iată rezultatele acestui, reușit 
concurs : pușcă seniori: 1. î. Trăs- 
căveanu 388 p, 2. I. Codreanu 381 
p, 3. R. Nicolescu 379 p (toți de 
ia Steaua) ; senioare : 1. Melania 
Petrescu 378 p, 2. Veronica Stroe 
378 p (ambele de la Dinamo), 3. 
Iuliana Daroczi (I.E.F.S.) 371 p ; 
la juniori au cîștigat : Marian 
Oncică (C.S.M.B.) 374 p și Nico- 
leta Manea (Olimpia) 374 p. Pistol 
seniori : 1. N. Ciotloș 376 p, 2. L. 
Stan 372 p, 3. T. Miliai 372 p (toți 
de la Steaua) ; senioare : 1. Ani- 
șoara Matei 370 p, 2. Ana Buțu 
365 p, 3. Olimpia Demetriade 356 
p (toate de la Dinamo) ; la ju
niori : pe primele locuri s-au 
clasat i Grațian Calotă (I.E.F.S.) 
371 p si Alina Jerca (Olimpia) 
358 p.

•BOX „CENTURA MEHEDINTIULUT.
Zilele trecute, în orașul Dro- 

beta-Tttrnu Severin, au avut loc întrece
rile de box dotate, cu trofeul ,,Centura 
Mehedințlului**, la care au participat 
sportivi Juniori și seniori din localitate, 
precum și din București, Craiova și Oțe
lul Roșu. Organizarea bună și disputele 
spectaculoase au făcut ca această com
petiție să se bucure de succes, lată cîș- 
tigătorii : juniori mici : D. Ci pere (Dro- 
beta Tr. Severin), V. Don tu (Drobeta Tr. 
Severin), M. Cisăr (Drobeta Tr. Severin), 
M. Ciontu (Drobeta Tr. Severin); juniori 
mari : N, Mutoi (Drobeta Tr. Severin), 
E. Zgondea (Drobeta Tr. Severin), V. 
Moldoveanu (Oțelul Roșu), V. Bazar 
(Drobeta Tr. Severin); seniori N. Stan 
(Drobeta Tr. Severin), Al. Istrâtescu (Dro
beta Tr. Severin), I. Sănătescu (Drobeta 
Tr. Severin). Comportarea bună a pugiliș- 
tilor localnici a făcut ca ’ ,___
joc să revină sportivilor de la Metalul 
Drobeta Tumu Severin. (M. Focșan- 
coresp.)

(C.S. Arad). 1 
(Dinamo), t. Ic
9. Dumitru Mai
10. Marin Dumr
UBEBE : 1. L
reșul Tg. Mure 
(Progresul Brăd 
(Steaua), L Io: 
5. Enache Pam 
tre Ceamău (< 
Gheorghe Dobr 
șov), 8. Emilia: 
Brașov), 8. Pet 
Timișoara), 10. 
ua).

trofeul pus în

JUDO SELECTiCNAT*_____________ l ORAȘULUI Sl- 
------------ - B!U a participat la un turneu 
international in Polonia. Competiția, găz
duită în orațul Szczecin, a reunit patru 
formații. In final, primul loc a revenit 
echipei locale Arkonia. Selecționata si- 
bianâ a ocupat locul a! treilea. Cea mai 
bună comportare dintre judoka sibieni a 
avut-o Alexandru Toth, clasat pe primul 
Ioc la categoria mijlocie. (I. lonescu-

FEDERAȚIA 
CIAUTATE 

lista celor mai 
ai anului 1974. < 

1. Constantin
__  2. Nicu Gingă (Dinamo), 

Nicolae Martlnescu (Dinamo), 4. 
Ion Dulică

LUPTE
municat 
sportivi 
MANS :
(Steaua),
3. — ’
Ion Păun (Dinamo), 5.
(C.3. Pitești), 6. Roman Codreanu

SPE- 
co- 

zece
DE
ne-a 
buni

GBECO-RO-
Alexandru
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formațiilor Flacăra 
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VOLEI £3 
Don a sosit feri I 
ține două îndlnirl 
București. Primul I 
astăzi, ora 17,30. ] 
crf doilea duminica 
în sala Giulesti. I 
BRUXELLES. iJ 
europene, ne'F&nu 
Poloniei, A.Z.S. G 
Cupa cupelor, as 
culină Explorări B. 
în semifinalele ca 
CONSTRUCTORUL I 
internațional femiri 
Constructorul — Șc 
(junioare) — Anii a 
neu! continuă vine
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Ho- 
toc-
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exprimare 
de vreme 

Marcn, ȘteSnes-

antrenată de
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SINDl-

Lșan
Lghel

principatele 
desprinse 

actualului tur

Foaorpataki 
le (Dinamo), 
blta Tulcea), 
area Galați); 
Șinion (Mu- 
iVasile Iorga 
retre Coman 
ru (Steaua), 
Lua), 6. Pe- 
Imișoara), 7.
Lnaino Bra
il (Dinamo 

(C.F.R. 
(Stea-

vede „epi- 
joc are 
multelor 
iste, dacă 

t colț —, 
ii unde 
, liniștită 
rnațională 
ptămînale, 
de patru 
cu acel 

pe me

rea-I fascinatorie cu audio-ul...
Cele trei femei erau incin- 

tate de Clay. Una dintre de 
ena convinsă că din repriza a 
șasea, totul devenise dar. O a 
doua punea accentul pe soarta 
lui Frazier în fața lui Fore
man, comparînd-o cu filmele 
lui Chaplin cînd acesta boxea- 
ză și e făcut harcea-parcea. 
Din această comparație 
bilă, firește că 
nobil ! Toate 
că țineau cu 
mine ! — dar 
goric — 
meciului,

Aii ieșea 
trei nu
Clay — 

respingeau cate- 
teza 

susținută de 
dintre băr- 

Teză respin- 
de un vul- 
crltic lite- 

care, 
parte 
despre

spectacu- 
1 lichid se 
lichid, vi- 
elor, eu 
pe gheață

ale „nebu- 
ent apro- 
imaginile 

ă noapte 
edande pe 

i și azi 
u fost 
, — ce 
bogatul 

elesoortiv ?
Clay-Fo-

los cu vi- 
putut ta- 

se din cul- 
sufleteas- 

acă natura 
la dato- 
s-a do- 

elecronica- 
i-a redat 

n cea mai 
și viziune 

iilor pasio- 
ei și trei 
are după 
le minunat 
decembrie.
o aseme- 

care vi- 
a în pute-
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ca și mine !
aranjat, 

unul 
bați, 
să și 
canic 
rar 
de o 
colul 
mer la care 
mai lucra, îmi po
vesti — cu gesturi 
și amănunte de < 
rară plasticitate — 
cum șapte reprize 
Clay și-a ris de 
ăsta de Foreman„sociologul"

care habar n-are de box, n-are 
suflu, e un primitiv, „filmul" 
lui terminîndu-se cu delirantul 
pronostic că Aii nu va mai pier
de titlul său decît prin îmbătrî- 
nire ! Dar bărbatul care susți
nea că „totul a fost regizat" nu 
se lăsă și-mi explică — fotogra
mă cu fotogramă — pumnul 
din care a căzut George, pumn 
oarecare, pe care — vorba a- 
ceea — il putea primi oricare 
dintre noi, și eu, și tu, și el, 
fără să ne pese... După care, a- 
duse argumentul tuturor fore- 

' maniștilor, anume că Aii s-a
odihnit 7 reprize în corzi, „cor
zile nefiind întinse bine și re
gulamentar", după cum a de
clarat și „sociologul"... La oare 
cel de al treilea'n-a mai răbdat 
și a replicat : „Ce mă tot Iuați 
cu corzile ringului, de parcă 
acolo ar fi stat în șezlong ? Ia 
să te văd eu odihnindu-te, sub 
pumnii lui Foreman !“ Am ris 
cu toții, prietenoși.

A fost frumos. Mulțumesc 
soartei că nu m-a lăsat să mor 
neinformat, fără să văd „me
ciul secolului" atît de îndrăgit 
de ambele sexe.

Iși de formație fn lotuL condus 
de antrenorul Constantin Cernă- 
ianu. Regenerarea lotului, e co
rect să o numim așa pentru că 

1 printr-o întinerire 
r____ ,_____ , se "
fond de jucători 
certă și pasibilă de 
încă o bună bucată 
(Deselnicu, Boc, 
cn etc.), cărora li se adaugă un 
pluton al tinereții condus de 
Bălăci (revenit la nivelul de joc 
pe care aveam dreptul să i-I pre
tindem față de talentul său, mi
nat însă o vreme de ieșiri din 
parcursul vieții sportive) și avîn- 
du-i ca piloni pe Criță» (pe de
plin confirmat în Divizia A de 
întîiul său sezon în această com
petiție), pe Negrilă și Berneanu. 
produse aie laborioasei pepiniere 
craiovene, cea care promite pe 
curînd și alte lansări de talente. 
Ca stil, Universitatea tinde să 
completeze acea specialitate de 
contraatac și prin vălorizarea jo
cului pozițional, ceea ce ar fi 
un mare cîștig.

La Steaua, momentele nefavo
rabile din campionat, acele in
credibile răsturnări de seor care 
au vi2at-o în mai multe rmduri, 
par că sînt compensate prin reu
șitele din 
tăieri, de 
formația 
așa cum 
ori și în 
ofensivă, 
rea intrării ei în semifinale. Me
ritele formației
Constantin Teașcă în direcția jo
cului de atac le vom sublinia cu 
atît mai mult cu cît ele s-au 
văzut valorificate, chiar cu pre
țul unor evoluții de scor de 
dreptul dramatice dar care 
pentru întrecerea fotbalistică 
sînt atuuri prețioase. Potențefe 
lotului de la Steaua trebuie să 
se exprime convingător și

I concentrări 
de primăvară.

„Unsprezecele" din Tg. Mureș,

Irect să o m 
se efectuează 
.promițătoare,

I

I 
I

cupă. întîlnirea de alal
ia Pitești, a prezentat 

militară preocupată, 
ne-a demonstrat adese- 
campionat, de atac, de 

ceea ce

Ise exprime com 
raportul deplinei 
joc în sezonul d

pus sub conducerea unui antre
nor care, prin vocația lui de ju
cător a iubit fotbalul de tehni
citate, Tîberiu Bone, nu-și dez
minte maestrul. Partida sa cu 
F.C.M. Reșița, așa de aspră, mar
cată de terminarea rezervelor de 
rezistență ale ambelor formații, 
ne-a lăsat, totuși, să apreciem 
acele execuții de fir.ețe ale mul- 

' tara dintre titularii de la A.S.A., 
dublate de spontaneitate tactică. 
O sporită combativitate ar pune 
și mai mult in valoare capacita
tea formației din Tg. Mureș.

In fine, Rapid. Angajată la o 
înaltă tensiune în sezonul de 
toamnă 1974. formația din Giu- 
lești a împrumutat tocmai din 
ambiția și dirzenia noului ei an
trenor. Ie» Motroe. Feroviarii au 
recuperat, se poate spune. din 
efectele căderii în Divizia B, 
atu prin sprintul lansat in lupta 
pentru repromovare. cit și prin 
ceea ce au realizat in cupă. Fap
tul eă „unsprezecele* de bază a 
demonstrat capacități nediminua
te de șocul retrogradării, în con
tactele ca reprezentante autoriza
te ale Diviziei A. precum Dinamo 
și Jiul, e reconfortant pentru ju
cătorii dir. Giulești care trebuie 
să privească sezonul de primă
vară cu simț de răspundere, toc
mai pentru că el vine cu obliga
ția confirmării, a completării 
succeselor de toamnă.

Sir.t doar citeva dintre lucru
rile care trebuiau scrise despre 
merituoasele semifinaliste ale cu
pei, un cvartet ce are datoria să 
onoreze reușitele de pină acum, 
la 25 iunie, anul viitor. Dar și 
pină atunci !

Există în literatura pedagogiei 
sportive o definiție, a profesiunii 
de antrenor, potrivit căreia acesta 
este considerat drept o figură 
centrală a procesului instruetiv- 
educativ. Și cînd se face o ase
menea afirmație se au, fără îndo
ială, în vedere atît marile obli
gații care revin tehnicianului 
chemat să modeleze talente, și 
caractere in spiritul întrecerii 
sportive, cit șr calitățile ce se cer 
acestuia — un nivel ridicat de 
cunoștințe generale și de specia
litate, putere și dragoste de mun
că, echilibru psihic și tact peda
gogic, simțul răspunderii, al or- 
dineî. disciplinei și respectului 
reciproc.

Piecînd de la o asemenea pre
misă și referir.du-ne concret la 
fotbalul nostru divizionar, contac
tul permanent și nemijlocit cu 
realitatea ne oferă o multitudine 
de exemple din categoria acelor 
antrenori care se achită conștiin
cios și integral de îndatoririle ce 
le revin, care 
reușesc — ca 
strădanii — să-și aducă 
lor de rrmtrrtniițjo 
sportului, In general, și a fotba
lului, în special. Spunînd acest 
locru ae gîadim, evident, la » se
rie de tehnicieni cu o remarca
bilă capacitate profesională și cu 
o frumoasă ținută sportivă prin
tre care : A. Niculescu, I. Oană, 
C. Cernăianu, I. Reinhardt, 
Nicoiae-Nicușor, Em. Ilașoti, 
Motroc, Paul Popescu, V. 
ianu, N. Oaidă, I. Kluge, 
Stănculescu, V. Băluțiu, l£* 
man, Gh. Ola, Fr. Fabian, 
Mihai, A. Șepci și alții.

Din păcate, insă, Ia nivelul 
cestei nobile profesiuni nu 
reușit încă să fie înlăturate 
totalitate manifestările unor atitu
dini care contravin flagrant ma-

se străduiesc și 
urmare a acestor 

partea 
la afirmarea.

ii. 
I. 

Mate- 
Gh. 
Co- 

P.

s-a 
în

VIZIEIÂÎN LUMINA CIFRELOR... di)
utilizat în 

niv. Craiova, 
— cîte 22, 

te 21. F.C 
ți F.C. Ga- 

, Jiul si Olim- 
ua, „Poli" Ti- 
18, Dinamo, 
apoca — cite 
I 57 de ju- 

ceie 17 etape

clasamentul 
ul numai cei 
» 9 partide) 

goluri, obți- 
lui de goluri 

lor jucate: 1. 
în 9 partid^, 
Constantines

ELE 
ROMÂNIEI Șl

Selecționata 
Mei, alcătuită 
București, va 

ilară a Unga- 
combinată a 

l — Rafinăria 
bșî zi, la Plo- 
ghiară. Dumi- 
teele indivi

IsCULINA DE 
L Rostov pâ 
llă ți va sus- 
le cu Steaua 
kte programat 
iFloreasca, iar 
Iță (ora 10.30) 
Iegrama din 
Irioiu1. cupelor 
IvicȘoampioana 
l-a retras din 
(formația mas- 
| califică direct 

e IN SALA 
lut un turneu 
lele rezultate:
3-0, România 
nio) 3—2. Tur- 
ninică.

cu 0,76 (13:17), 4. Solyom 0,77 (7:9). 5. 
Moraru 0,80 (8:10), 6—7. Popa ți Ariciu 
0,81 (9:11), 8. Oprea 0,84 (11:13), 9-10. 
lorgulescu ți Moldovan 0,88 (15:17), 11. 
Ilieș 0,90 (9:10), 12. Bathori I 0,93 <15:16). 
1’3. Adamache 1,00 (14:14), 14. Lăzăreanu 
1,13 (17:15), 15. Gheorghiu 1,16 (14:12) 
16. Jivan 1,17 (20:17), 17. Suciu 1,23
(16:13), 18. lordache 1,33 (12:9), 19.
Oartă 1,35 (19:14). 20. Costa? 1.76 (23:13).

• In echipele celor 17 etape au figu- 
rat 117 jucători : Dinamo — 10, F.C.M. 
Reșița Olimpia ți A.S.A. — cîte 9, U.T.A. 
8, Steaua. F.C Argeș, „Poli" Timișoara

233. Jiul 225, Univ. Craiova 224. A.S.A. 
218, ,,U“ Cluj-Napoca ți Olimpia — cite 
214, Dinamo 193, Steaua, „Poli" Timi
șoara și F.C. Constanța — cite 179. In
tr-un meci, cele mai multe faulturi le-au 
comis gală tenii : 26 in etajele a V-a si 
a Vll-«r, iar cele mai puține — 4 — ară
denii în etapa a XÎV-a.

țț Partidele turului au fost urmărite de 
1 754 400 de spectatori. Cei moi mulți — 
132 008 — cu fost prazenți la meciurile 
etapei a Vl-a, in timp ce in etapa a XV-a 
s-au înregistrat doar 61 300. Clasamentul 

orașelor, întocmit pe baza mediei

• Ultimele rapoarte ale obser
vatorilor federali și ultimele foi 
de arbitraj privind meciurile din 
turul campionatului Diviziei A, 
care și-a consumat duminică ulti
ma etapă. Ca și în alte dăți, lec
tura lor ne-a pus în fața unor 
aspecte pozitive, notabile în con
dițiile dîrzei și ambițioasei lupte 
pentru victorie a celor 18 echipe, 
a participării pasionante a spec
tatorilor la această întrecere, dar 
și în fața unor încălcări ale eti
cii sportive, asupra cărora cei în 
cauză — jucători, antrenori și 
conducători de echipe — ar tre
bui să reflecteze mai mult, măcar 
în aceste lungi săptămîni de va
canță fotbalistică...

• Este plăcut, de pildă, să par
curgi o foaie de arbitraj — cum 
este aceea pe care a întocmit-o 
Mircea Rotaru la meciul Dinamo 
— Steagul roșu — și să constați 
că rubricile rezervate probleme
lor disciplinare (avertismente, eli
minări, incidente etc.) au rămas 
goale, neînregistrîndu-se nici cea 
mai mică abatere. Și n-a fost un 
meci lipsit de momente de ten
siune, ținînd seama de presiunea 
exercitată tot timpul de bucu- 
reșteni și minimele rezultate ale 
acestei dominări. Și, totuși, nervii 
n-au cedat niciodată, nici într-o 
tabără, nici în cealaltă...

• Observatorul federal, Valen
tin Stănescu se declară satisfăcut 
(la același meci) de atitudinea 
publicului, dar e nemulțumit de 
aceea a organizatorilor care, în 
ciuda repetatelor atrageri de a- 
tenție, permit accesul în incinta 
terenului unor persoane care nu 
au acest drept. Referir.du-ne la 
spectatori, vom sublinia sportivi-

Constantin, unul dintre cei mai buni portari ai sezonului, reține 
cu siguranță balonul.

și Steagul roșu — cite 7, Univ. Craiova, 
Jiul, „U“ Cluj-Napoca și C.F.R. Cluj-Na- 
pocg — cîte 6, Sportul studențesc și 
Chimia — cîte 5, F.C. Constanța — 4, 
,,Poli" lași și F.C. Galați — cite 3.

© lata Jucătorii care au primit, din 
partea cronicarilor ziarului nostru, nota 
10 : Eorgulescu și Jivart — cîte douâ, lor- 
dache, Adainache, - - - - • -
Pușcaș, Be'dsanu, 
— cîte una. Deci, 
daș, doi mijlocași

@ Jucătorii celor 
în cele 17 etape, 4 Î00 faulturi (cele mai 
multe — 274 — în etapa a VIJî-a, iar cele 
mai puține — 214 — în runda a XlV-a) : 
F.C. Galați 293, F.C. Argeș 273, „Poli" 
lași 264, Sportul studențesc și Chimin — 
cîte 251. Steagul roșu 249, U.T.A. 236, 
C.F.R. Cluj-Napoca 235, F.C.M. Reșița

Bathori i, Onutan, 
Saca, Trei $i Hajnal 
cinci portari, un fun- 
și trei atacanți.

18 echipe au comis,

spectatori, la încheierea turului se pre
zintă astfel: 1. TIMIȘOARA 22 700, 2.
Craiova 19 500, 3. Galati 15 800, 4. Satu 
Mare 14 800, 5. Reșița 12 100, 6. Arad 
12 000, 7. București 1Î 500, 8. Rm. Vilcea 
11 300, 9. Constanța 11 000, 10. Tg. Mu
reș 10 400, 11. lași 9 100, 12. Cluj-Napoca 
7 800, 13. Pitești 6 400, 14.’ * -------
15. Petroșani 5 800.

A Situația în „Vrofeuî 
(decernat anual de ziarul 
mai sportiv public} ia încheierea turului 
este următoarea : 1. REȘițA 9,44, 2—4. 
Timișoara, Galati si Satu Mare 9,37, 5. 
București 9,16, 6. Cluj-Napoca 9,05, 7—8. 
Arad și Tg. Mureș 9,00, 9. Constanța 8,88, 
10. Rm. Vilcea 8.75, 11. Croiova 8,66, 12. 
Petroșani 8,62, 13. Pitești 8,44, 14. losi 
8,37, 15. Brașov 3,25

Adrien VASIUESCU

Brașov 6 000,

Petschovschi" 
nostru, celui

rilor obligații profesionale și mo
rale ale celor care răspund, mai 
presus de orice, de munca de in
struire și de educație a jucători
lor Ia toate nivelele competi-io- 
nale. Recent, Biroul Colegiului 
central al antrenorilor a analizat 
și sancțâocat o parte din „cazuri
le" de abateri, înregistrate în 
turul acestui campionat, de la o 
linie de conduită normală, impu
să și de regulamentul de desfă
șurare a activității fotbalistice. 
Cităm citeva dintre acestea: Gh. 
Kromely 
proteste 
arbitrului 
de copii
Brașov) — insultă grosolană Ia a- 
dresa arbitrilor, încurajarea huli
ganică a unui grup <le indivizi 
certați cu educația, pentru lovirea 
arbitrului ; I. Bîrsan (CAIiOM Gh. 
Gheorgliiu-Dej) — incitarea jucă
torilor proprii Ia acte de indisci
plină, care au culminat cu lovirea 
arbitrului și întreruperea unui 
joc oficial în min. 70 ; V. Mîhăi- 
leseu (Sirena București) — protes
te și amenințări la adresa arbi
trului ; St. Farkas (Forestierul Tg. 
Secuiesc) — încercare de mituire 
a arbitrului z pentru a favoriza 
victoria formației proprii ; M.' 
Vlad (Cuprom Baia Mare) — pre
zent în stare de ebrietate la un 
meci al echipei sale, evacuat de 
organele de ordine pentru incita
rea jucătorilor și a publicului...

Excepții, desigur, de la compor
tarea frumoasă care caracterizea
ză In general munca antrenorilor 
noștri, cazurile de mai sus arun- 

o 
activitatea

(Minerul Baia Mare) — 
zgomotoase la deciziile 
; M. Cieerone (Centrul 
și juniori Steagul roșu

că — prin gravitatea lor 
lumină urîtă peste 
unei profesiuni care se bucură, în 
prezent, de un binemeritat presti
giu și considerație. 1

Mihai 1ONB5CU

A DOMINAT FAIR-PLAY-DL
ÎN TEREN SI ÎN TRIBUNE

tatea celor două „galerii", care 
s-au respectat reciproc în între
cerea pentru susținerea echipelor 
favorite, iar Ia sfirșitul meciului 
„și-au dat mina", suporterii dina- 
moviști îmbrățișindu-se cu cei ai 
brașovenilor. Așa se și cuvine. Șl 
unii si alții iubesc, în primul 
rînd, FOTBALUL !

• La meciul Olimpia Satu 
Mare — Politehnica Timișoara, în 
schimb, lucrurile n-au mai fost 
în regulă. Acolo — arată obser
vatorul federal Mihai Bîrsan, așa 
cum s-a scris și în cronica me
ciului apărută în ziarul nostru 
de luni — „Păltinișan, a protestat 
împotriva avertismentului pe care 
arbitrul C. Petrea îl dăduse lui 
Arnăutu, ceea ce l-a determinat 
pe conducătorul jocului să-i arate 
și lui cartonașul galben. Nervos, 
Păltinișan i-a dat peste mînă ar
bitrului, incit i-a aruncat jos car
tonașul. Acest gest i-a artras eli
minarea din joc". Decizie firească 
In ședința de miercuri seara, 
Comisia centrală de competiții 
și disciplină. lufnd în discuție 
cele întîmplate, I-a suspendat pe 
Păltinișan pe două etape. Sancțiu
nea n-a fost mai aspră, fiindcă 
n-a putut fi stabilit cu precizie 
elementul intențional, Păltinișan 
susținind că a gesticulat și că, în 
felul acesta, fără să vrea, l-a lo
vit peste mină pe arbitru. Mem
brii Comisiei l-au crezut și... nu 
l-au crezut, dictînd sancțiunea a- 
mintită mai sus. Poate că ar tre
bui să dea de gîndit faptul că, 
în această toamnă, s-au mai înre
gistrat abateri de acest gen, deo
sebit de grave, care în viața de 
toate zilele corespund actelor de 
ultraj în exercițiul funcțiunii.

O greșea- 
tușierului 

cum scrie 
fost arbi- 
a lui N.

Să-i apărăm și pe arbitri de a- 
eeste scene reprobabile.

• Două goluri cu. discuții, unul 
la Arad și celălalt la Petroșani. 
„Gol din ofsaid", apreciază obser
vatorul federal Constantin Cosli- 
că, referindu-se la al treilea punct 
înscris de U.T.A., în minutul 90 
din meciul cu Steaua, 
lă, în primul rînd, a 
M. Vasiliu, dar, după 
observatorul federal — 
tru — „și o neatenție
Cursaru, care se afla aproape de 
fază". Cît privește golul înscris de 
Jiul în partida cu Universitatea 
Cluj-Napoca, din locul unde se a- 
fla, observatorul federal Iancu 
Ceaureanu n-a putut vedea dacă, 
înainte de a fi centrată de Roznai, 
mingea depășit : spațiul de joc. 
Dar — scrie I. Ceaureanu — 
„atit A. Munich, cît și tușierul 
Fr. Coloși se găseau lingă l e ii 
unde se petrecuse faza cu prici
na". Deci, arbitrul a putut vedea 
cel mai bine. Deci, centrare din 
interiorul ci țapului de joc, așa 
dar, gol valabil.

Jock BERAR1U

LA l\ • IA ZI • LA ZI
MECIUL-RETUR CU REFREZăMTAT: .'A 

GRECIEI. In cadrul reuniunii Secretaria
tului „Cupei balcanico", ținută zilele tre
cute la Sofia, s-a stabilit ca meciul-re- 
tur dintre primele selecționate ale Gre
ciei și României să aibă loc pină la Șl 
martie 1975. Forul de la Atena a propus 
F.R.F. data de 5 martie. Urmează ca fe
derația noastră să discute aceasta pro
punere. Partida-retur va avea loc la 
Atena. In prima intilnire, desfășurată la 
București, reprezentativa noastră a în
vins cu 3—1.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE

TRAGERII LOTO 
DIN S DECEMBRIE 

1974
EXTRAGEREA I: 

Categoria I : 1 va
riantă 25»/, a 50.000 lei 
ți 1 variantă 10»/, a 
20.000 lei ; a 2-a : 1,95 
a 25.533 lei ; a 3-a : 
13,05 a 3.815 lei ; a 
4-a : 37,45 a 1.329 lei ; 
a 5-a : 70,55 a 706 lei ; 
a 6-a 143.15 a 348 lei.

REPORT CATEGO
RIA 1: 443.850 lei.

EXTRAGEREA
Il-a : Categoria A : 1 
variantă 10»/, a 50.000 
lei ; B : 4,15 a 9.499
lei ; C : 6,90 a 5.713
lei ; D : 19,45 a 2.027
lei ; E : 59,55 a 662
lei ; F : 143,45 a 275 
lei ; X : 1.707,25 a
100 lei.

Jl

CÎȘTIGURI ÎN SÂNI 
Șl AUTOTURISME 

EXCURSII 
mi U.R.S.S. SAU 
R.D. GERMANA

< LA ALEGERE I

REPORT CATEGO
RIA A : 262.375 lei.

Cîștigul 
lei de la 
jucat pe 
de 23»/o
participantului

de 50.000 
categoria 1 
o variantă 
â revenit

VA-

SILE PERSIDA 
Rm. Vîlcea, iar

din 
cel 

de 50.000 lei de la ca
tegoria A jucat pe o 
variantă 10%, a reve
nit lui POP ION din 
București.

PE MtCUL ECRAN

Simba tă, ara 13.05 : MAGAZIN 
SPORTIV : Hochei pe gheață, 
U-R.S.S. — Suedia (transmisie di
rectă de la Moscova) și R.D.G.
— România (rezumat filmat); fot
bal : R.D.G. — Belgia (prelimina
riile campionatului european) și 
Dinamo Dresda — Hamburger S.V 
(optimile de finală ale Cupei 
U.E.F.A.) — seiecțiuni înregistrate 
de la Leipzig și Dresda. Ora 
17,45: Baschet masculin România
— Olanda (repriza a doua, trans
misie directă de la Sala Flo- 
reasca).

Duminică, ora 15 : ,,FOTBAL
1974 |N IMAGINI" - cele mai 
frumoase meciuri, cele mai mari 
ratări și cele mai spectaculoase 
goluri din campionatul național 
și „Cupa României".

ANALIZA TURULUI DIVIZIONAR 
A ȘI B. Luni dimineața, la ora 9.30, 
la sediul F.R.F., va avea loc ședința 
de analiză a activității fotbalistice a 
și B 'lin turul ediției de campionat 
1974/19'73. Vor participa conducerile 
tehnice ale formațiilor divizionare



ROMÂNIA - R D. GERMANĂ, 
PENTRU LOCUL 3 IN „CUPA SILEZIEI

LA HANDBAL FEMININ
în cadrul celei de a IlI-a e- 

tape din „Cupa Sileziei", între
cere rezervată reprezentativelor 
feminine, la Katj oVlce s-a dispu
tat meciul derby al grupei A, în 
care s-au întîlnit selecționatele 
Poloniei și României. Jucînd mai 
bine în atac și cu mai multă vi
goare în apărare, handbalistele 
poloneze au obținut victoria cu 
scorul de 14—11 (7—6). In felul 
acesta, formația țării gazdă a ter
minat pe primul loc, neînvinsă, 
în clasamentul grupei A, fiind 
urmată de reprezentativa Româ
niei. Pentru selecționata noastră 
au înscris i Șoș 5, Mikloș 2, Co- 
j ocara 2, Arghir și Pițigoi.

Pentru locurile 3—4, în clasa
mentul general, sîmbătă se vor 
întîlni echipele României și R. D. 
Germane.

In finala competiției s-au ca
lificat echipele Poloniei și Unga
riei. Iată ultimele rezultate din

VEȘTI DIN JĂRIlt SOCIALISTE (Urmare din pag. 1)

U. R. S. S.

CLUBUL TINERILOR MUȘCHETARI
Pe lingă clubul Academiei din 

Novosibirsk funcționează o secție 
de scrimă pentru inițierea și 
pregătirea tinerilor dornici să 
practice acest sport. Secția, care 
ființează sub numele de „clu
bul tinerilor mușchetari", își des- 

grupe i R. F. Germania — Dane
marca 10—7 (4—4) ; R. D. Ger
mană — Slask 13—10 (8—3) ; Un
garia — Cehoslovacia 11—10 (5—6).

RAHUL MONK CARLO
Organizatorii tradiționalei competiții 

automobilistice „Raliul Monte C£rlo“, 
prima probă a campionatului mon
dial al raliurilor — ediția 1975, au 
anunțat că anul viitor cursa se va 
desfășura intre 15 și 25 ianuarie. 
Participanții vor lua startul din 
cinci orașe : Agadir, Atena, Monte 
Carlo, Stockholm și Varșovia (din 
motive de ordin financiar s-a re
nunțat la orașul scoțian Aberdeen) 
și vor străbate 15 țări europene și 
o porțiune din Africa de Nord. După 
parcurgerea traseului de concen
trare, concurenții se vor reuni la 
Monte Carlo pentru a participa la 
traseul comun: Monaco — Vals — 
es — Bains — Monaco, care cu
prinde nouă probe speciale.

mușchetari- și-a stabilit un mă
nunchi de 10 reguli, care trebuie 
respectate cu sfințenie de fiecare 
membru. Intre acestea se află 
cîteva cu caracter evident educa
tiv, ca : „practică sportul tău cu 
toată pasiunea", „învață să pierzi

COLOCVIUL ANTRENORILOR
DE TENIS DIN EUROPA

De curînd, așa cum se știe, sub 
egida federației franceze de spe
cialitate a avut loc la Paris un 
colocviu al antrenorilor de tenis 
din Europa. Au luat parte 30 de 
tehnicieni din 18 țări, forul român 
de resort fiind reprezentat de 
antrenorul Dumitru Viziru. Pe a- 
genda consfătuirii au figurat trei 
puncte i a) organizarea generală 
a tenisului în țările reprezentate, 
b) formarea de cadre tehnice, c) 
instruirea jucătorilor pentru com
petiții, cu accent pe pregătirea 
psihologică. S-au purtat discuții 
libere și au fost prezentate o se
rie de filme cu caracter tehnic- 
documentar.

ILIE NĂSTASE TERMINĂ NEÎNVINS
PRELIMINARIILE PENTRU „MASTERS*

prefera să joc cu Newcombe pe 
orice suprafață, dar nu pe aceasta, 
gazonul de la Kooyong. In plus, 
mă deranjează puțin contuzia pe 
care am suferit-o, în partida din 
prima zi, cu Ramirez (n.r. cînd a 
alunecat în fața fileului), deși 
cred că servesc normal și pot să 
mă mișc bine". în ediția de anul 
trecut a Masters-ului, la Boston, 
Năstase l-a învins pe Newcombe 
cu 2—0.

BORG IESE DIN CURSĂ

„La această întîlnire de lucru, 
ne-a spus antrenorul D. Viziru la 
înapoierea în Capitală, s-a impus 
cu precădere ideea aplicării uni
tare a metodelor de pregătire. De 
asemenea, relația antrenament- 
competiție a apărut oarecum mo
dificată, activitatea competițională 
avînd o pondere mai mare. De 
unde și necesitatea alcătuirii unui 
calendar mai judicios, în concor
danță cu posibilitățile sportivilor. 
Se poate aprecia că această pri
mă reuniune a antrenorilor de 
tenis de pe continent a însemnat 
un succes, ceea ce a dus și la 
concluzia programării și în viitor 
a unor asemenea colocvii".

seturi (7—5, 6—1) și ultima șansă 
de calificare. în schimb, scapă 
de emoții John Newcombe, în
vingător, dar nu atît de catego
ric, în partida cu Onny Parun 
(6-4, 6-4).

Azi, numai Năstase și New
combe beneficiază de pauza dina
intea semifinalelor. Mai luptă 
Vilas cu Paran (gr. A) și Ramirez 
cu Solomon (gr, B).

BASCHLTBALIȘTII CHINEZI

TELEX
TinAruț înotător Arroon Kumar 
Nandi din Republica Bangladeș a sta
bilit un nou record de distanță al 
Asiei, reușind să acopere în 31 de ore 
distanța de 70 de mile marine. Ve
chiul record, deținut de indianul Mi- 
har Senu, era de 61 de mile
In urma convorbirilor purtate Ia Pa
ris de reprezentanții federației sovie
tice de schi, antrenorul francez Geor
ges Hottegindre va conduce, cu titlu 
experimental, pregătirile echipei de 
schi alpin a U.R.S.S. în prezent, 
schiorii sovietici se află la Val 
d’Isere, unde efectuează primele an
trenamente în vederea noului sezon.
In viitorul sezon, ciclismul profesio
nist italian va prezenta numai nouă 
echipe față de 12 în stagiunea tre
cută. Cauzele : dificultăți financiare 
și retragerea din activitatea compe
tițională a unor cunoscuți rutieri ca 
Gianni Motta. Michele Dancelli, Ugo 
Colombo.
Turneul de tenis de la Perth a con
tinuat cu optimile de finală ale pro
belor de simplu. Principalele rezul
tate : masculin : Case — S. Segura 
6—3, 6—3; Giltinan — Pinner 7—6, 
4—6, 14—12; Metreveli — Machette
6— 7, 6—4, 7—5; Menon — Ewert 6—4,
7— 5; feminin ; Olga Morozova — 
Glyn Colles 7—5, 6—2; Kerry Melville
— Peggy Michel 2—6, 6—3, 6—3; Mar
garet Court — Sue Barker 4—6, 
6—1, 6—3.
Federația de tenis a S.U.A. (ULSTA) 
l-a desemnat pe Jimmy Connors £el 
mal bun tenisman american al anului 
1974. Connors a cîștigat tradiționalele 
turnee de la Wimbledon și Forest 
Hills, precum și alte 13 concursuri. 
Pe locurile următoare au fost clasați, 
în ordine, Stan Smith, Marty Riessen. 
Roscoe Tanner, Arthur Ashe, Tom 
Gorman, Dick Stockton etc.
Marele maestru Lev Polugaevski este 
noul lider al campionatului unional 
masculin de șah. După 8 runde, Po
lugaevski totalizează S'/î P» fiind ur
mat de Beliavski — 5 p și Kuzmin — 
4Vt P-
La Cortina d’Ampezzo, în cadrut 
„Cupei Mondiale" de schi, s-a dispu
tat o probă feminină de coborîre, 
care a fost cîștigată de marea favo
rită Annemarie Proell-Moser (Aus
tria) . Ea a parcurs traseul (2 300 m
— 540 m diferență de nivel — 19 
porți) în 1:29,45. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Cindy Nelson 
(SUA) — 1:29,92 șl Wiltrud Drexel 
(Austria) — 1:30,79.

I

ÎNVINGĂTORI ÎN TARAWA

fășoară activitatea în 15 grupe. 
In cadrul ei, deprind tainele scri
mei peste 200 de tineri. Dar, pa
ralel cu practicarea sportului 
respectiv, membrii clubului pri
mesc o educație etică și estetică, 
precum și noțiuni de limba fran
ceză, limba oficială a federației 
internaționale de resort. Mate
rialul sportiv este procurat de 
administrația clubului, care se 
îngrijește si de organizarea com
petițiilor. întreaga muncă orga
nizatorică are, de altfel, un ca
racter obștesc. „Clubul tinerilor

R. P. POLONĂ
SPORTUL RURAL

Grupările sportive rurale din 
Polonia — cunoscute sub iniția
lele L.Z.S. — joacă un rol deo
sebit în promovarea educației 
fizice, sportului și turismului în 
mediul sătesc. In cursul ultimilor 
25 de ani de activitate, au fost 
create peste zece mii de echipe 
rurale, iar în planurile de pers
pectivă se prevede creșterea nu
mărului lor pînă la 25 000.

De pe acum, mișcarea sportivă 
în satele poloneze grupează a- 
proape o jumătate de milion de 
oameni. Asociați în grupări, ei 
își desfășoară activitatea sportivă 
în-20 de discipline. Intr-unele 
din acestea, sportivii rurali s-au 
ridicat Ia valoarea performerilor 
mondiali, cum ar fi în ciclism, 
haltere, săniuțe sau schi. Sînt 
citați în acest sens halterofilul 
Ireneusz Palinski, cicliștii An
toni Laciak, Raymond Zielinski 
sau Boguslaw Fornalczyk (foști 
membri ai echipei poloneze 
cîștigățoare a „Cursei Păcii"). Dar 
și la atletism, lupte, canotaj, 
iahting sau tir cu arcul, membrii 
L.Z.S. se pot măsura cu cei 
mai buni sportivi ai Poloniei. 

cu demnitate și să învingi cu 
modestie", „apără și păstrează 
întotdeauna onoarea numelui tău, 
prestigiul profesorului tău. culo
rile clubului din care faci parte 
și drapelul patriei"... Așadar, nu 
este vorba numai de un lăcaș 
al creșterii măiestriei sportive, ci 
și de unul al educației cetățe
nești.

în fotografie: momentul solemn 
al primirii în rindul „mușcheta
rilor" clubului din Novosibirsk 

Telefoto : A.P. AGERPRES

LA NIVEL ÎNALT
Activitatea crescîndă a sportu

lui rural este subliniată și de 
rezultatele obținute în construc
ția — prin efort social — a ame
najărilor sportive ia sate. In 
ultimii ani, peste 4 000 de comune 
au fost dotate cu peste 10 000 de 
diverse amenajări sportive.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
PATINAJ ARTISTIC. La Mos

cova, concursul dotat cu premiul 
revistei „Les Nouvelles de Moscou", 
a fost cîștigat de patinatorul so
vietic Vladimir Kovalev, urmat 
de compatriotul său Serghei Vol
kov și japonezul Minoru Sano. 
Concurentul român Mircea Ion 
s-a clasat pe locul 12.

ȘAH. După 6 runde, în turneul 
de la Tașkent, conduce Alia 
Mkrtîcian (U.R.S.S.) cu 5 p, ur
mată de Margareta Juncu-Mure- 
-șan (România), Tatiana Zatulov-

Grupa întîi stă. fără îndoială, 
sub semnul insucceselor lui Bjorn 
Borg. Acesta a plecat pentru a 
doua oară steagul, pierzînd me
ciul cu Guillermo Vilas în două

închiderea stagiunii in Cupele europene la fotbal

AJĂX VICTORIOASĂ ÎN MIN. 90, DAR... PĂRĂSEȘTE COMPETIȚIA!
Odată cu meciurile din optimi

le de finală ale Cupei U.E.F.A., 
competițiile continentale rezervate 
echipelor de club își încheie acti
vitatea din acest an. Ele vor fi 
reluate anul viitor, cu sferturile 
de finală, al căror program va fi 
cunoscut la 23 ianuarie, în urma 
tragerilor la sorți efectuate la 
Zurich. Așadar, să recapitulăm, 
care sînt echipele calificate în 
„sferturi" : C.C.E. : S.C. Ander- 
lecht, Atvidaberg F.F., Ruch Chor- 
zow, Bayern Munchen, Leeds 
United, C.F. Barcelona, St. Etienne 
și Ararat Erevan ; CUPA CUPE
LOR : P.S.V. Eindhoven, Bursa- 
spor, Benfica, Malmo, Steaua ro
șie Belgrad, Real Madrid, Dinamo 
Kiev și Ferencvăros. In CUPA 
U.E.F.A. î Juventus Torino, Banik 
Ostrava, Twente Enschede, Ham
burger S.V„ Borussia Monchen- 
gladbach, Velez Mostar, F.C. Am
sterdam și F.C. Koln.

Să trecem, pe scurt, în revistă 
cîteva dintre partidele mai im
portante din meciurile retur ale 
„optimilor" din Cupa U.E.F.A. 
Mai întii se cuvine să facem o 
precizare : în meciurile retur sur
prize au constituit nu atît victo
riile obținute, cît unele scoruri 
categorice.

Dukla Praga, victorioasă în 
prima manșă cu Twente (3—1) nu 
a rezistat la Enschede și a cedat 
cu 0—5 (0—2) I Golurile olande
zilor au fost marcate de Zuidema 
3 și Notten 2.

„Capul de afiș" al meciurilor 
din retur l-a oferit, firește, întîl- 
nirea de la Amsterdam, dintre 

skaia (U.R.S.S.) și Hanna Erenska 
(Polonia) cu cîte 4 p. La acest 
turneu, la care participă 16 ju
cătoare, se acordă norma de ma- 
estră internațională șahistelor care 
vor realiza 8 puncte din 15 posi
bile.

TENIS. La Sofia, în cadrul tur
neului dotat cu premiul Televi
ziunii bulgare, la care participă 
tenismani din 11 țări, în primul 
tur jucătorul român V. Sotiriu l-a 
învins cu 6—1, 6—1 pe iugoslavul 
Nikolski.

BANGKOK, 12 (Agerpres). — 
Reprezentativa masculină de bas
chet a R.P. Chineze, aflată în 
turneu în Tailanda, a jucat la 
Bangkok cu selecționata universi

Ajax și Juventus. Partida a fost 
de un excelent nivel tehnic — 
consemnează comentatorul postu
lui de radio Roma. Olandezii au 
deschis scorul prin Blankenburg, 
apoi Damiani (același care în me
ciul tur a marcat unicul gol) a 
adus egalarea pentru italieni din 
penalty, iar în minutul 90 G. 
Muhren a înscris golul victoriei 
pentru Ajax. Aceasta însă pără
sește competiția, cedînd locul li
derului campionatului italian. Ori
cum însă, Ajax, fără Cruyff și 
Neeskens nu mai este formația 
care a strălucit cîndva .pe firma
mentul fotbalului continental ! 
Scorul de 4—1 cu care a învins 
Velez Mostar pe Derby County, 
constituie desigur, prin proporția 

O acțiune a echipei Banik Ostrava — inițiată de atacantul Albrecht 
— la poarta formației Napoli. In meciul tur, Banik a cîștigat cu 2—0, 
iar în retur meciul s-a încheiat la egalitate : 1—1. Astfel, Banik s-a 
calificat în sferturile de finală ale Cupei U.E.F.A. !

Telefoto i A. P. AGERPRES
sa, o surpriză. Grație acestui re
zultat, echipa iugoslavă se califi
că în „sferturi" (în tur a pier
dut cu 1—3). De notat că două 
dintre golurile învingătorilor au 
fost marcate din penalty de către 
Vlădici. Celelalte puncte au apar
ținut lui Bajevici (2), respectiv 
Ilektor.

Partizan Belgrad nu a rezistat 
la Koln. După o repriză albă, 
gazdele au atacat dezlănțuit, 
confirmîndu-șt valoarea și după ce 

tară a țării gazdă. Baschetbaliștii 
chinezi au obținut victoria cu 
91—76 (47—42), avîndu-1 ca prin
cipal realizator pe Liu Cian-j un 
care a înscris 16 puncte.

au condus cu 4—0, au cîștigat în 
final cu 5—1 ! Au marcat : Ove- 
rath, Lohr, D. Muller, Flohe si 
Glowacz, respectiv Kasici. Și 
Hamburger S.V. a obținut califi
carea reușind Ia Dresda scor 
egal (2—2), după ce a condus la 
pauză cu 2—1. Dorner a deschis 
scorul pentru gazde, după care 
Bertl, prin două goluri, a adus în 
avantaj echipa vizitatoare, dar 
imediat după pauză, Hăffner a e- 
galat. Borussia Mbnchengladbach 
a cîștigat și în deplasare partida 
cu Zaragoza (4—2), prin punctele 
marcate de danezii Simonsen si 
Hensen, de Heynckes si Stielke, 
respectiv Violetta și Caldos. Sinv 
gura formație vest-germană care 
părăsește competiția este Fortuna

Dusseldorf, învinsă și pe teren 
propriu de F.C. Amsterdam, reve
lația actualului campionat olan
dez. în fine, așa cum era de aș
teptat, încă după primul meci, 
cînd Napoli a fost învinsă acasă 
cu 2—0 de Banik Ostrava, echipa 
cehoslovacă a obținut calificarea 
după scorul egal (1—1) realizat pe 
teren propriu. Italienii au deschis 
scorul prin Feradini (min. 40) iar 
gazdele au egalat abia în min. 82 
prin Siam.
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