
ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV
AL CC. AL P.CR. ZIAR Al CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

în ziua de 13 decembrie a.c. a 
avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R„ 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au luat parte, ca invitați, mem
bri ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, activiști 
de partid și de stat.

Comitetul Politic Executiv a luat 
în discuție și și-a însușit propune
rile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind defini
tivarea Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Totodată, 
Comitetul Politic Executiv a luat 
în discuția proiectul de norme 
ale vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste și 
unele modificări ale prevederilor 
Statutului partidului, stabilind — 
în- conformitate cu hotărîrea Con
gresului al XI-Ica — să fie su
puse spre aprobare Plenarei C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv, por
nind de la hotărîrea Plenarei co
mune a C.C. al P.C.R. și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din 27—29 
iulie a.c., a examinat propune
rile de definitivare a planului na
țional unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socia
liste România și a bugetului de 
stat pe anul 1975.

Cunoașterea, încă din prima 
parte a acestui an, a prevederi
lor de plan pentru 1975 a permis 
ministerelor, centralelor și între
prinderilor să acționeze din timp 
pentru pregătirea condițiilor ne
cesare realizării planului, astfel 
incit activitatea economică să se 
desfășoare la nivelul sarcinilor 
planificate încă din primele zile 
ale anului viitor.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să se ia. în continuare, 
măsuri de organizare temeinică 
a activității economice care să 
asigure ca fiecare întreprindere 
să îndeplinească în mod exemplar

CAMPIONATUL DE HOCHEI

STEAUA Șl DINAMO, ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE

Moment dificil la poarta Tîmavei, pe care hocheițtii din Odorhei U 
vor rezolva cu succes Foto : I- MIHAICA

Divizia de hochei a programat 
ieri primele jocuri din turul al 
II-lea al competiției. Meciurile au 
avut loc în toate cele patru orașe 
care au echipe în campionatul 
național : București, Galați.
Miercurea Ciuc și Ciuj-Napoca.

Iată scurte relatări de la întîl- 
nlrile etapei :

GRUPA 1

DUNĂREA GALATI — steaua 
2—7 (0—3, 2—2, 0—2). Peste 1000 
de spectatori au urmărit un meci 
de slabă factură tehnică, cu nu
meroase penalizări (50 !). Campio
nii au obținut pe merit victoria. 
Au marcat : Justinian (2), Gheor
ghiu (3), Nistor, Popa pentru

CIT1ȚI IN PAGINILE 4—5

CLASAMENTUL PRIMILOR CINCI
FOTBALIȘTI,

întocmit de 

sarcinile de producție, toți indi
catorii de plan. Pe șantierele de 
construcții, forțele umane și ma
teriale să fie concentrate pentru 
realizarea în cele mai bune eon- 
dițiunî ■ investițiilor și punerea in 
funețiime la timp și la para
metrii proiectați a noilor obiec
tive economice.

In zilele care au mai rămas 
pică la sfirșitul _ acestui an, mi
nisterele economice trebuie să 
clarifice și să rezolve toate pro
blemele privind cooperarea între 
întreprinderi, aprovizionarea teh- 
nico-materială. îacheinda-se — 
în conformitate cn legea — toate 
contractele economice. Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, împreună cu cele
lalte ministere economice să 
treacă imediat la raionarea și 
optimizarea transporturilor de 
mărfuri și aprovizionării tehni- 
co-materiale in vederea îmbună
tățirii aprovizionării și eliminării 
cheltuielilor inutile.

Guvernul să urmărească și să 
adopte măsuri hotărîte pentru a 
se asigura pe fiecare sector în 
parte producția ți aprovizionarea 
cu piese de schimb pentru mașini 
și instalații, să se efectueze Ia 
timp toate reparațiile pentru a 
realiza siguranța in funcționare 
a instalațiilor și mașinilor, pre
cum și calitatea corespunzătoare 
a producției.

Comitetul Politic Executiv cere 
ministerelor, centralelor și între
prinderilor industriale^ tuturor oa
menilor muncii să acționeze in 
continuare cu fermitate pentru 
realizarea de economii, pentru re
ducerea cheltuielilor materiale, a 
consumului de energie, de com
bustibil și materii prime, pentru 
a se pune capăt risipei în toate 
domeniile.

în vederea participării eficien
te a țării noastre la diviziunea 
internațională a muncii, ministe-

(Coctrnunre ia pag. s S-a)

Steaua, Iordan ți Fodorea, pen
tru Dunărea. (T. Siriopol, coresp. 
județean).

S.C. M. CIUC — DINAMO 3—8 
(0—4, 1—2, 2—2). Bucureștenii 
s-au detașat decisiv tn prima re
priză, după care gazdele au echi
librat jocul. Nu însă și scorul. 
Au marcat : Huțanu (2), Flores- 
cu (2), Moiș, Tureanu, Pană și 
Bandaț, pentru Dinamo, Nagy (2) 
șl Both pentru Sport Club.

GRUPA A B-u
A.S.E. BUCUREȘTI — TÎRNA- 

VA ODORHEI 4—7 (1—2, 1—2, 
2—3). Studenții au atacat din pri
mele minute, dar n-au reușit să 
concretizeze decît una din nume-
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Astăzi, hi sala Floreasca

0 ATRACTIVĂ 1NTÎLNIRE DE BASCHET

ROMÂNIA - OLANDA
în deschidere, meci intre foștii internaționali

și o selecțiowiâ a „cavalerilor fluierului"
O nouă secvență intere

santă în bogatul program 
internațional oferit iubito
rilor baschetului. Astăzi, de 
Ia ora 20, sala Floreasca 
va fi gazda primului meci 
(revanșa se va disputa inli
ne dimineață, la ora 10, 
în sala Victoria din Plo
iești) dintre reprezentative
le masculine ale ROMÂ
NIEI și OLANDEI.

în perspectivă, o întîlnire 
agreabilă Intre două for
mații de valori aproxima
tiv egale. Oaspeții, aștep
tați să vină în cursul di
mineții, au avantajul ta
liei, antrenorul B. Sheri
dan aduclnd La București 
5 jucători de peste 2 me
tri, din rîndul cărora se 
disting Pieter Van Tuyll 
(2,10 m), Harry Kip (2,07 
m) și Kees Akerboom (2,06 
m). Baschetbaliștii români, 
superiori din punct de ve
dere tehnico-tactic au însă 
evidente posibilități pentru 
a se Impune și a cîștiga. 
De subliniat revenirea Iui 
Gh. Novac în „5“-ul repre
zentativ.

roasele ocazii avute. Apoi oaspe
ții echilibrează jocul, preiau ini
țiativa și In min. 29 conduc cu 
4—1 ! A'S.E. s-a apropiat de cî- 
teva ori, dar de fiecare dată Tîr- 
nava a găsit resurse nu numai 
să nu se lase egalată dar chiar 
să se distanțeze. Meciul, fără vir
tuți tehnice deosebite, a fost plă
cut prin dîrzenia cu care s-a ju
cat si prin evoluția scorului. Au 
marcat : Păduraru, Moldoveana. 
Constantinescu și Marian, pentru 
A.S.E., respectiv,’ Tarcsi (2), GalL 
Szalay, Csiszer, Andre și Vass. 
Au condus O. Barbu și D. Cris- 
tescu, din București. (R. Vil.).

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA — 
LICEUL NR. 1 M. CIUC 8—1 
(2—0, 3—6, 3—1). în ciuda scoru
lui sever, jocul a părut echili
brat. Echipa gazdă a arătat o 
deosebită eficiență în fazele de 
poartă. Au marcat : Texe (2), Ot- 
vos (2), Borbath, Fiilop, Borsoș și 
Laszlo, pentru Agronomia, res
pectiv Balogh. Au arbitrat A. Ba- 
lint și P. Kedveș. (I. Lespuc, co
resp.).

Astăzi se joacă partidele-revan- 
șă. în București meciul începe la 
ora 16.

MARIA ALEXANDRU-TEODOR 
CAMPIONI LA TENIS DE MASĂ

ARAD. 13 (prin telefon). Fi
nala ediției 1974 a campionatelor 
republicane individuale de tenis 
de masă a început vineri dimi
neață. După exemplul campiona
telor mondiale și europene, s-a 
stabilit ca fiecare dintre cele 5 
probe să se dispute pe rînd in
tegral, inclusiv finala, și nu toate 
deodată, ca pînă acum. Prima 
probă consumată fiind cea de du
blu mixt, la ora convorbirii te
lefonice vă anunțăm primii cam
pioni ai României din acest an. 
Este vorba de cuplul Maria Ale
xandru — Teodor Gheorghe (Pro
gresul București — antrenor Ni
colae Angelescu, Universitatea 
Craiova — antrenor Virgil Bă
lan). Titlul a revenit pe merit 
celor doi sportivi care, în cele 
petru partide susținute și adju

La fluierul arbitrilor 
bulgari Kuikov și Neikov, 
cele două selecționate vor 
prezenta în teren urmă
torii jucători :

OLANDA : Jan Sikking, 
Pi eter Van Tuyll, Anton 
Van Helfteren. Ton Boot, 
John Van Vliet, Harry 
Kip, Hugo Harrewijn, Kees 
Akerhoom, Jan Dekker, 
Dan Cramer ; ROMANIA : 
Gheorghe Oczelak, Dan 
Georgescu, Gheorghe Cim- 
peanu, Titus Tarău, Gheor
ghe Novac, Costel Cernat, 
Vasile Pepa, Vesile Zdren- 
ghea, Marian Braboveanu, 
Dan Niculescu, Nicolae 
Pîrșu, Andrei Molnar.

în deschidere (ora 18,30), 
un meci atractiv între 
foștii internaționali (Nedef, 
Folbert, Spiridon, Giurgiu, 
Costescu, Tursugian) și o 
echipă a cavalerilor fluie
rului (Fodor, I. Dinescu, 
M. Dimancea, N. lonescu, 
A. Atanasescu, G. Chiraleu, 
C. Neguleseu, N. Iliescu, 
P. Pasăre).

Gheorghe Novac, ta
lentatul pivot al 
campionilor țării (Di
namo București) elin 
nou in echipa repre

zentativă
Foto : N. DRAGOȘ

AGENDA ACTIVITĂȚII
15 080 UE PARTiCiPANȚi

LA UN CROS LA CRAJOVA»

în municipiul Craiova a avut 
loc o întrecere de cros cu parti
ciparea a peste 15 000 de tineri, 
reprezentînd aproape toate aso
ciațiile sportive școlare și sindi
cale.

în rindul campionilor figurează 
Constanța Cojocaru (Școala gene
rală 22), Nicoleta Dragu (Școala 
generală 2), Paul Măruntu (Li
ceul «Nicolae Băleescu") și Viorel 
Ruxandra (Grupul școlar „El ec - 
troputere").

V. Pepovici — corespondent

—Șl 2 000 LA FOCȘANI

Pe străzile municipiului Focșani 
s-a desfășurat o reușită întrecere 
de cros, cu participarea a peste 
2000 de școlari și tineri din între
prinderi și instituții. Organizarea 
— foarte bună — a fost asigurată 

decate, n-au pierdut decît trei se
turi. Superioritatea a ieșit în e- 
vldență atît prin valoarea indi
viduală dovedită de Maria Ale
xandru și Teodor Gheorghe, cît 
și prin maniera de joc (acțiuni 
combinate de atac și apărare) și 
coeziunea demonstrată.

Juclnd pentru prima oară îm
preună, Viorica Moldovan (Pro
gresul București) și Șerban Doboși 
(C.S.M. CTuj) au avut o compor
tare bună, clasîndu-se pe locul 
secund. în rest, se cuvine să 
menționăm surprinzătoarea victo
rie (3—2) în meciul de debut al 
cuplului Mariana Feldman — Ni
colae Danie’is (Spartac și Loco
motiva București) în fața Mag
dalene! Lesai (C. S. Arad) — Ion 
Panait (Voința București)^

SPORTIVE DE MASĂ
de C.M.E.F.S. Focșani, în colabo
rare cu Comitetul municipal 
U.T.C.

Cîștigători : categoria 15—16 ani, 
fete: Ica Coloianu (Lie. „Al. L 
Cuza“) ; băieți: R. Drăguță (Lie, 
„Unirea") ; categoria 17—18 ani, 
fete : Stana Roșean (Lie. econo
mic) ; băieți: M. Pomană (Auto
baza I.T.A.) ; categoria peste 29 
de ani, fete : Florica Mușat (Con
fecția) ; băieți : C. Iancu (Dinamo).

AL Sîrbu — corespondent

NUMEROASE ACȚIUNI LA BUZĂU

Sportivii buzoieni au fost pre- 
zențl în ultima vreme la nume
roase întreceri de masă. Cei de 
la Voința, de pildă, au luat parte 
la o interesantă competiție de 
tenis de masă, care a angrenat 
zeci de tineri meșteșugari. Prin-

(Continuare In pag. a 7-a)

GHEORGHE,. 
(DUBLU MIXT)

Rezultate din semifinale : Ale
xandru, Gheorghe — Zaharia, 
Giurgiucă 3—1 ; Moldovan, Do
boși — Filimon, Luchian 3—1. Fi
nala : Maria Alexandru, T. Gheor
ghe — Viorica Moldovan, S. Do
boși 3—1 (16, 16, —14, 10).

în continuare sînt programate 
jocuri la dublu-băieți și dublu- 
fete. Sîmbătâ se vor disputa în
trecerile la slmplu-femei și sim- 
plu-bărbați. în prima, Maria A- 
lexandru pornește mare favorită, 
iar în a doua, actualul deținător 
al titlului național și balcanic, 
S. Doboși, va primi replica unor 
adversari dornici să se impună 
cu orice preț, mai ales acum, la 
mai puțin de două luni înaintea 
C.M. din India.

C COMARNISCH1



ACASĂ, LA JURILOVCA

Prima dragoste.

cadrul

in milenarul Aeg^sos

talentului său Acasă, la Jurilovca..

RETRAGEELENA CEAMPELEA băieți din 
de fotbal 
seara tîr-

iii..

asta e altceva, 
viață, e sufletul

de ce să se 'cea- 
nici Dumitrache, 

i, fecio-

Mai bine de zece ani, Elena 
Ceampelea a fost o prezență con
stantă în eșalonul de elită al 
giianasticii feminine românești. 
Talentul remarcabil și munca a- 
siduă i-au permis ca, la puțin 
timp după apariția sa în sportul 
grației și al măiestriei, să fie se
lecționata în 1964 în lotul pentru 
Jocurile Olimpice de la Tokio 
unde, însă, n-a avut șansa să con
cureze. Așa că primele ei succe
se și satisfacții le-a înregistrat 
în competițiile interne, fiind —

(1972), impresionînd spectatorii și 
specialiștii prin mișcarea sa gra
țioasă, plastică.

Zilele trecute, Elena Ceampelea 
și-a luat rămas bun de la activi
tatea competițională. în 
unei festivități organizate de fe
derația de specialitate și clubul 
Petrolul (la care și-a început ac
tivitatea), Elena Ceampelea a fost 
călduros felicitată pentru perfor
manțele înregistrate în gimnasti
ca de performanță. Pe viitor, o 
vom întîlni ca antrenoare...

Un băiat, ca atîția alțl 
Jurilovca, s-a îndrăgostit 
(„îmi plăcea să joc pînă 
ziu... acolo în față, de unde poți da 
gol I"). Mai erau, e drept, și lungile 
ceasuri petrecute la pescuit, pe tai
nicele cărări de ape, spre Mare, ori 
înspre Razelm, dar 
asta face parte din 
oamenilor de- aici.

N-aveau, desigur, 
nici Lucescu,

După dublul suc
ces de la Xochi
milco, Vasile Dî
ba s-a reîntîlnit 
cu apele Snago- 
vului unde a des
cifrat multe din 
tainele sportului 
in care, în acest 
an, a cunoscut 
deplina consacra-

mă,
nici Iordănescu... Vasile Dîba, 
rul iscusitului mecanic de vas din 
Jurilovca, nu visa la gloria fotbalis
tică. Nici măcar la un meci „în oraș’! 
la Babadag, cale doar de 18 kilometri., 
Poate de acea primei dragoste i-a 
urmat o alta, căreia, însă, flăcăul 
meșterului Cozma i-a arătat pînă a- 
cum toate semnele credinței și ale 
statorniciei — caiacul, sportul care-i 
reamintea, în clipe de visare și cu
tezanță, lotca ae-acasă și oamenii 
din Jurilovca.

r ■

Jncepind din 1965 — de mai multe 
ori campioană absolută a țării. 
Apoi, Elena Ceampelea a avut 
deseori și satisfacția de a fi se
lecționată în echipa reprezentati
vă pentru prestigioase tntllnirl 
internaționale, aduclndu-ți, impli
cit, un consistent aport la obți
nerea unor rezultate valoroase. 
Macstră a sportului, multiplă 
campioană republicană, Elena 
Ceampelea a cucerit numeroase 
titluri 
succes 
de la 
(197-0, 
de la 
rile

în imagine : Secretarul general 
al F. R. Gimnastică, Nicolae Vieru, 
il luminează sărbătoritei o pla
chetă, semn al prețuirii muncii ți 
devotamentului cu care s-a .pre- 
gătit ți a concurat.

Pornit din așezările Deltei să des
copere campionii de mîine, maestrul 
emerit al sportului Igor Lipalit, pînă 
nu de mult copilul răsfățat al Sna- 
govului, acum anțrenor, pus pe fapte 
mari, la ,,Delta“-Tulcea, l-a întîlnit 
pe Vasile Diba în clipa cînd tînărul 
fotbalist din Jurilovca își căuta ade
vărata vocație sportivă.

Au început, împreună, greul urcuș 
al performanței. De ce, totuși, fiul 
fostului canoist Cozma Diba, de mai 
multe ori participant la cursa de 
mare fond pe Dunăre, nu a rămas fi
del pagaei ? Din nou, nestatornicia 
tinereții ? Nu ! De data aceasta de 
vină era... statura (,,mi-au spus că 
sînt prea înalt pentru canoe").

Alături de Vasile, pe noile întinderi 
de ape străbate pistele de antrena
ment și sora lui, Anfisa, grăbită să-i 
arate fratelui că nu e o puștoaică 
oarecare. (Vă amintiți ? Anfisa Dîba 
— dublă campioană de junioare în 
anii 1972/73...). Dar, din 1971 Vasile 
începuse și el să colecționeze titluri 
și locuri fruntașe, la campionatele 
juniorilor, mici și mari, apoi la cele 
ale seniorilor, la regatele internațio
nale.

Vasile Diba joacă, cu aceeași pasiu
ne, fotbal și — de mai puțin timp —

baschet, dar logodna _________ _____
sportiv cu padela este un fapt îm
plinit.

în primăvara acestui an, cînd în
frunzeau sălciile Snagovului, Vasile 
Dîba, din iulie 1973 membru al clu
bului „Dinamo" din București, candi
dează cu mari șanse la un loc în 
echipa de caiac-canoe a României 
pentru campionatele mondiale din în
depărtata Tară a aztecilor.

Aur, garoafe și mariachi la
Xochimilco...

Ultima zi a finalelor ! în tribunele 
de la Cuemanco încep să se audă a- 
cordurile orchestrelor de mariachi. Ne 
întoarcem la Centro Olimpico Mexi- 
cano. Eroul zilei, debutantul Vasile 
Dîba, singurul dublu-campion al a- 
cestei ediții mexicane a mondialelor, 
mai păstrează buchetul de garoafe 
primit la emoționanta festivitate de 
premiere. De fapt, la cele două fes
tivități, după finala sprinterilor și 
după aceea a spectaculoasei probe de 
ștafetă. In ambele victorios, meda
liat cu aur, răsplătit cu aplauzele 
frenetice ale tribunelor.

Seara, mai degrabă intr-un ceas de 
noapte, un dublu campion mondial 
trimite spre Jurilovca, spre Tulcea și 
spre București cîteva gînduri de doc 
și, firește, de bucurie.

Răsună cînt tineresc peste întinderi 
de ape. Mîini aspre au cules, cu in
credibilă gingășie, flori întîrziate din 
belșugul toamnei și le-au prins, ghir
lande, pe fruntea lotcilor de lemn 
vechi, scăldat de ani și ani de 
apele mării. E ,.Ziua pescarului-, 
Tulce^ dăruiește milenarului Aeg-. sos 
tradițff noi și le sădește cu grijă in 
toate așezările Deltei, deci și aici, la 
Jurilovca. Răsună din depărtări che
marea apelor, părtașe și ele la sărbă
toarea neîntrecuților pescari. Printre 
oaspeți, dublul campion al lumii. Oa
menii, cei de-acasă, dar și cei sosiți 
de la Tulcea, au avut grijă să amin
tească în cuvinte care-ți transmit 
căldura inimilor, că a venit acasă — 
invitat de onoare — feciorul lui Coz
ma Dîba, ,,cel care i-a lăsat în urmă 
pe Geza Csapo, Sledziewsciu și cum 
i-or mai fi chemind pe ceilalți rr.ari 
campioni care după cursă au venit 
să-l felicite pe Vasile al nostru din 
Jurilovca, pentru că la Mexic ei a 
fost cel mai bun".

Noi ce să zicem ? Să-ți trăiască fe
ciorul, nene Cozma, și să-l cinstim 
iarăși, după Montreal !...

r
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Dan GÂRLEȘTEANU
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Ilustrații : N. CLAUDiU

Toți șahiștii-au constatat 
Câ Urzica i-a... pișcat.

U voi în ti ini vreodată, am să-î spun Alî. 
fi nu Cassius. Nu vreau să-l supăr, mal 
ales după k.o.-ul pe care l-a adminis
trat lui Fpreman.

. SANDU GROSU, BUZĂU. „Ce se în- 
tîmp'ă dacă la o lovitură liberă indirec
tă, mingea îl lovește pe arbitru și intră 
!■ gol 1" Portarul se va alege door cu

ION TOFAN. GALAȚI. Să vă spun care 
campionului 
categoriile j

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un distih 
pentru Aurel Urzică, noul campion do 

al României :

balcanice, a evoluat cu 
la campionatele mondiale 
Ljubljana (1970) și Vama 
la campionatele europene 

Minsk (1971), ca și la Jocu- 
OMmpîce de la Munchen

— I-acat că fotbaliștii erau 
numai virtuoși, nu și virtuozi...

— Arbitrul dictă fără să cli
pească „11 metri* contra gaz
delor, apoi... își potrivi mai 
bine perna și continuă să vi
seze.

— Atmosfera In echipă se 
schimbase radical : deși ratase 
de la 4 metri, Înaintașul nu 
mai privea cu reproș spre vlr- 
ful bocancului cu pricina. „

— Cind antrenorul se hotărî 
să trimită in teren pe cel mai 
talentat dintre juniori, acesta 
trecuse de mult virsta senio- 
ratulul—

— Cel mai bun înaintaș din 
echipa de copii a cartierului 
nu mai e primit în joc : dacă 
fusese poreclit Fele...

— Dacă aș mai avea anii 
voștri, v-aș arăta eu cum se 
trage un penalty — zise noul 
antrenor...

O nouă familie 
de sportivi suride 
fericită obiectivu
lui fotografic : Su- 
zana Szabados (Po
litehnica București) 
și Nicolae 
(Steaua), 
maeștri ai 
lui, ambii 
nenți ai i 
naționale de 
chet, au spus din 
toată mima „da !“ 
in fața Ofițerului 
Stării civile al 
Consiliului popular 
al Sectorului 3 din 
Capitală.

Alături de prie
teni și colegi, de 
toți iubitorii bas
chetului, le adre
săm tradiționala 
noastră urare: 
să de piatră !“

î Pîrșu 
ambii 

sportu- 
compo- 

loturilor 
bas-

Foto :
Dragoș NEAGU

O CONTRIBUȚIE LA ISTORIA a
SPORTULUI ROMANESC *)

Multiplelor mani
festări sportive ge
nerate de acest 
memorabil an 1974, 
aureolat de cea de 
a XXX-a aniver
sare a Eliberării și 
de Congresul al 
XI-lea al partidu
lui, li s-a adăugat, 
recent, o izbutită 
apariție editorială : 
a văzut 
tiparului 
„TREI 
DE AUR 
RIA 
ROMANESC".

Concepută ca o 
monografie ilustra
tă, lucrarea face 
o amplă trecere in 
revistă a succese
lor pe care mișca
rea sportivă le-a 
obținut,- sub con
ducerea partidului, 
in acești ani, cei 
mai fertili și mai 
glorioși din intrea-

lumina 
albumul 

DECENII 
IN ISTO- 

SPORTULUI

ga istorie a po
porului nostru.

Parcurgind textul 
inspirat alert al 
albumului, privind 
fotografiile frumoa
se, riguros selec
ționate, cititorul 
capătă o imagine 
complexă a dez
voltării pe care 
educația fizică și 
sportul le-au căpă
tat in anii con
strucției socialiste, 
a drumului ascen
dent pe care l-au 
urmat.

Paralel cu ilus
trarea anvergurii 
de masă a sportu
lui, a rolului social 
pe care el este 
chemat să-l joace, 
volumul face o re
trospectivă a ma
rilor succese spor
tive românești, a 
victoriilor obținute 
la campionatele lu-

a.

iscru, comuna 
CIU 'EA. Eu nu vă pot da decît un ajutor 
neînsemnat în această direcție, kndlcîn- 
du-vâ adresa Radiodifuziunii • București, 
strada Nuferilor 60, Sectorul 7. Vă previn, 
insă, câ numărul celor care ar vrea să 
devină crainici sportivi este de domeniul 
sutelo?» daca nu chiar al tnllloc. Ori
cum, ficercați-vă norocul.

PETRE STANEI, CRAIOVA. tMr-adayăr, 
nu es s numai părerea unul suporter al 
Universității Craiova. Și atțti remarcă 
revenirea în formă a tmSrulul fotbalist 
Bălăci. Ne bucură să InUlnim jucători 
care p ■omH. Mal alee dacă se de 
de cuv.'nt 1

este numele adevărat al
mondial de bea la toate  . 
Cassius Clay «ou Mohammad AU t Amtn- 
douâ I le actul său de naștere scrie i 
Cassius Clay. Dar, el a adoptat numele 
da Mobammad AU șU. nu vrea să mal 
audă de primul său nume, sub care este 
trecut n. Istoria boxului. Precaut, dacă

spaima (în cazul cînd nu cunoaște regu 
lamentul). La o asemenea fază, mingea 
va fi repusă în joc, ca la orice aut de 
poartă. Dacă, însă, aceeași intîmplare 
s-a produs la executarea unei lovituri 
libere DIRECTE, portărel nu se mai alege 
numai cu spaima, ci și cu un gol valabil.

MARCELA GEAMBAȘU, ROȘIORI DE 
VEDE. Ne permiteți să-l felicităm pe gim
nastul Dan Grecu, dm p drtea dv.. In 
proză și nu în versuri. Sînt convins că 
Ii va face mai 
versurile dv....

mare plăcere I Fiindcă

BUCUREȘTI. N-a 
de cupă A.S.A.

M. Reșița, Fazekaș se» 
lui de teren cînd i s-a 

nici jucătorii, nici

ERIC STANCIU, 
ofsaid, fn meciul 
Mure, - F. C. 
afla în jumătatea I 
trimis mingea. Uneori, 
spectatorii nu sînt atenți la acest „amă
nunt", care scoate un jucător de sub 
incidența legii ofsaidului, chiar dacă 
n-aro in fața lui doi jucători adverșl.

îziii și Europei, la 
Jocurile Olimpice, 
prilejuind astfel e- 
moționante aduceri 
aminte și tulbură- 
toare revederi cu 
străluciți campioijfi^$ 
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totdeauna admirați 
și iubiți. Alături 
de ei, amatorii de 
sport ii vor intilni 
și pe performerii 
de astăzi, tineri de 
care sînt 
speranțele 
victorii, și 
strălucitoare, 
rena sportului mon
dial.

Albumul acesta, 
deosebit de intere
sant, depășește cu 
mult cadrul unui 
volum omagial, 
constituindu-se in
tr-o valoroasă lu
crare de 
și istorie 
porană a 
românesc.

legate 
altor 
mai 

in a-

statistică 
contem- 

sportului 
(V. Ch.)

Albumul „Sportul in arta românească" are două merite esen
țiale pe care nu vom înceta să le subliniem. Marin Mihalache 
este primul critic de artă care ne oferă (text și ilustrație) un vo
lum închegat, consacrat acestei teme. Meritul constă aici în mate
rializarea unei indiscutabile necesități de a introduce pe iubito- 
mi de sport în lumea fascinantă a artei plastice, acolo unde spor
tul însuși și-a făcut de milenii locul. Este neîndoios faptul că prin 
asemenea lucrări vom cultiva (după ce vom fi trezit) simțurile și 
gusturile estetice ale oamenilor din sport. în acest fel, autorul 
face și operă de educație, într-o arie socială în care experții în artă 
pătrund mai rar. în al doilea rînd, meritul excepțional al cărții 
este acela de a fi strîns la un loc aproape tot ceea ce se putea 
culege din zestrea plastică a țării, in raport cu subiectul nostru. 
Opere cu temă (mai mult sau mai puțin sportivă) s-au răspîndit, 
de-a lungul deceniilor, în toată țara. Și iată, vine cineva, între
prinzător și inteligent, care răscolește colecțiile pentru a regăsi și 
a reuni sculpturile și picturile românești cu subiect sportiv. Efor
tul acesta — la care partea de contribuție a editurii nu este deloc 
măruntă — merită toată lauda, (vib)

I

*) Dan Gârleșteanu : „Trei decenii de aur în istoria sportului 
românesc", editura Stadion, București, 1974.

Marin Mihalache : Sportul in arta românească ; Editura 
Stadion. București, 1974 (115 reproduceri).
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ, cît mai aproape de prempăriEe

Aflată permanent în centrul atenției fac
torilor răspunzători, activitatea sportivă 
a studenților a fost recer.t analizată în 

cadrul unei consfătuiri de lucru organizată sub 
egida Ministerului Educației ți invățămin tutui, Con
siliului Național pentru Educație Fizică ți Sport 
ți Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, Ia care au luat parte țefii catedrelor 
de educație fizică ți sport din toate centrele uni-

versitare și cadre de conducere ale cluburilor 
sportive studențești.

Consfătuirea a dezbătut modul cum s-au aplicat 
in invățămîntul superior din țara noastră preve
derile Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 23 fe
bruarie — 2 martie 1973, rezultatele obținute, de
ficiențele care se mai fac simțite.

Principalele aspecte relevate de consfătuire, în 
problemele majore ale activității sportive in rindul 
studenților, iată obiectul acestei pagini.

LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICA,
Instituirea sistemului 

unitar de verificare și 
apreciere a nivelului de 
pregătire fizică și spor
tivă a studenților și 
studentelor, experimen
tat anul trecut, obligato
riu, din acest, an de. în- 
vățămint, a constituit 
una din măsurile prin
cipale luate in urma a- 
parițlei Hotăririi de par
tid. Aplicarea sistemului 
a lărgit aria ramurilor 
de sport practicate de 
studenți (atletism, înot, 
schi, turism, cantotaj), 
a sporit ponderea acti
vităților organizate 
aer liber. Este de 
tat, de asemenea, 
unor institute și 
tăți pentru recuperarea 
studenților cu deficiențe 
morfofunc-ționale, prin 
organizarea unor grupe 
speciale de cultură fizi
că medicală. în fine, tot 
ca un aspect pozitiv se 
constată că normele sta
bilite prin sistemul uni
tar au fost îndeplinite 
de marea majoritate a 
studenților, iar rezulta
tele obținute, în compa
rație cu cele realizate cu 
cîțiva ani în urmă, se 
situează la indici supe
riori de creștere la toa
te probele la care se 
testează nivelul de pre
gătire fizică.

Totuși, față de sarci
nile ce ■revin învăță- 
mîntului superior, în lu
mina Hotăririi de par
tid, s-a apreciat că în 
acest important domeniu 
de activitate persistă o 
serie de neajunsuri. Ast
fel :

• se întîlnesc, încă, 
destul de des, lecții de 
educație fizică ce se 
desfășoară cu o eficiență 
șrjțzută, sub semnul im
prov Izației, în forme ri-

in
0.0- 

grija 
facul-

EFICIENȚĂ MAXIMĂ!
gide, neatractive. Se a- 
pelează prea puțin la fo
losirea unor mijloace din 
atletism, gimnastică, se 
lucrează insuficient pen
tru formarea de noi de
prinderi motrice, nu se 
respectă conținutul pro
gramelor și al planuri
lor calendaristice (la 
București — Institutul

pregătirenivelului de . _
fizică și sportivă :

• se apreciază că ni
velul de pregătire a stu
denților și studentelor 
este încă sub posibilită
țile reale ale acestora. 
(De pildă, media rezul
tatelor realizate de stu
dente la probele de re
zistență este sub nivelul

• Indici superiori in comparație cu

cei de acum cîțiva ani • Normele sis

temului unitar —accesibile marii mase

a studenților • 0 serie de neajunsuri

care se cer grabnic înlăturate © Con

ținutul activității, orientat spre

viitoarea profesie a absolventului

politehnic și Conservato
rul, la Craiova — Uni
versitatea, la Cluj-Na- 
poca — Institutul poli
tehnic, Universitatea si 
I.M.F. etc.) ;

• se constată un ni
vel eterogen, de pregă
tire de la un centru u- 
niversitar la altul, de la 
un institut la altul, sau 
chiar de la o facultate 
la alta, ceea ce reflectă 
modul inegal în care 
cadrele didactice se pre
ocupă de îmbunătățirea

celor obținute d®... ele
vele de liceu) ;

• în ciuda faptului 
că s-au precizat sarcini 
sporite pentru ridicarea 
nivelului 
fizică, cu 
— I.M.F. 
politehnic 
probele și cerințele o- 
bligatorii nu au fost tre
cute decît de un număr 
restrîns de studenți din 
anii III-VI (Institutul 
politehnic Iași, Universi
tatea Craiova, I.M.F.

de pregătire 
unele excepții 
și Institutul 
București —

Tg. Mureș, Universitatea 
Brașov și altele).

Pentru realizarea sar
cinilor ce revin invăță- 
mîntului superior pe li
nia îmbunătățirii acestei 
activități este necesar să 
se acționeze la parame
tri superiori cerințelor 
înscrise în sistemul uni
tar. Aceasta presupune 
asigurarea unei pregătiri 
corespunzătoare a stu- 
dențior în lecțiile de e- 
ducație fizică, folosirea 
prioritară a unor mij
loace din atletism, gim
nastică. sporturile utili- 
tar-aplicative. Reamintim 
că la aprecierea și pro
movarea cadrelor didac
tice se va ține scama, 
în primul rînd, de mo
dul cum se preocupă ele 
de ridiearea nivelului 
de pregătire fizică a stu
denților. Se impune o 
atenție sporită față de 
orientarea conținutului 
activității de educație 
fizică in funcție de spe
cificul profesiunii viitoa
re a studentului.

Este de dorit ca. îm
preună cu decanatele și 
cu sprijinul asociațiilor 
studențești, să se stabi
lească măsuri concrete 

. pentru a se asigura în
deplinirea de către stu
denții din anii mai mari 
a obligațiilor sistemului 
de cerințe. în acest sens 
se vor fixa poziții libe
re în orarul tuturor fa
cultăților, adueîndu-se 
la cunoștința studenților 
zilele, orele și locurile 
unde aeeștia se pot pre
zenta pentru îndeplini
rea normelor obligatorii 
sau la alegere.

Crosul se numără printre preferințele sportive ale studenților, lali 
un aspect din întrecerile universitarilor bucureșteni

ACȚIUNILE MASĂ
ATENȚIA TUTUROR FACTORILOR

P.C.R.
reco

Hotărirea Plenarei C.C. al 
din februarie-martie 1973 
mandă o participare mult mai lar
gă a studenților la activitățile 
sportive de masă. In acest sens, 
au fost întocmite programe anuale 
unice, de la nivelul institutelor de 
invățămint, pină la finalele pe țară. 
Astfel, s-a creat un cadru orga
nizatoric adecvat pentru diversifi
carea formelor de practicare a 
exercițiilor fizice și sportului in 
corelație directă cu baza materială 
existentă, cu preferințele și apti
tudinile studenților și studentelor.

Remarcabil este faptul că in tot 
mai multe institute de invățămint 
superior se organizează concursuri 
și competiții pe baza calendare
lor comune ale U.A.S.C. ți cate
drelor de specialitate. O contribu
ție importantă la stimularea acti
vității sportive de masă au adus-o 
organizarea ediției inaugurale a 
„Cupei tineretului", desfășurată a- 
nul acesta, precum și cerințele fi
xate pentru tineretul studios prin 
sistemul unitar de verificare și de

FEDFOOMANȚA, UN ATRIBUT
AL TIHEllTIILUI STUDIOS

do performanță aActivitatea 
tineretului universitar s-a situat 
pe poziții remarcabile în cadrul 
mișcării noastre sportive. Prin 
aptitudini și talent, prin muncă și 
pasiune, prin competență și res
ponsabilitate, beneficiind de un 
cadru organizatoric corespunză
tor și de condiții materiale tot 
mai bune, studenții au reușit să-și 
dispute 
blican

Iată 
rință :

® 18 echipe in divizia A la 
sporturi individuale (9 la scrimă, 
4 la judo și 5 la șah) ;

® 40 de secții profilate 
ramuri de sport individuale, care 
activează la nivel republican (10 
la atletism, 3 la canotaj, 4 la gim
nastică, tir, schi șl alpinism, 2 la 
patinaj, 5 la gimnastică modernă, 
cîte una la pentatlon modern, 
bob, sanie, si haltere) ;

® 52 de echipe în divizia A la 
jocuri sportive (fotbal și rugby 
cîte 5, baschet 14, handbal și vo
lei cîte 10, hochei și tenis de 
masă cîte 2) ;

® prezență în sistemul compe- 
tițional republican la 28 de ramuri 
sportive ;

9 pe plan internațional, spor
tul studențesc și-a adus o sub
stanțială contribuție la cucerirea 
pentru a IV-a oară a titlului de 
campioană a lumii la handbal (în 
echipa României au fost prezenți 
și studenții Voina, Ștef, Tudosie, 
Guneș, Cosma), la obținerea locu
lui 2 în finala olimpică de șah 
feminin, la cucerirea de medalii
— una de argint și două de bronz
— cu prilejul campionatelor mon
diale de canotaj, la clasarea pe 
locul 3 Ia C. M. de pentatlon 
modern, la suita de victorii ale 
echipei de rugby a țării noas
tre, neînvinsă în acest an, la si-

întîietatea pe plan repu- 
în multe ramuri sportive, 
cîteva elemente de refe-

pe

tuarea între primele patru forma
ții de pe continent la baschet fe
minin în cadrul C.C.E. și, respec
tiv „Cupa cupelor" a Politehnicii 
București și a I.E.F.S., la cuceri
rea primului loc la campionatele 
mondiale universitare de fotbal.

Cu toate aceste succese de pre
stigiu pentru sportul românesc 
nu trebuie să ocolim, însă, unele 
nereușite la care au contribuit și 
sportivii studenți : locurile V—VI 
la C. M. de volei, participare 
neconcludentă la C.E. de atletism, 
C.M. de tir și de scrimă. Sub po
sibilități s-a situat și reprezen
tarea în C.C.E. la fotbal (Univer
sitatea Craiova) si handbal fete 
(I.E.F.S.).

Toate aceste comportări trebuie 
privite și analizate în contextul 
general al pregătirii pentru J.O. 
din 1976. La ora actuală 108 spor
tivi studenți sint nominalizați.

Considerăm că față de numărul 
studenților, antrenorilor și cadre
lor didactice care activează in 
cadrul cluburilor universitare, nu
mărul mai sus menționat este, 
totuși, restrîns, sub posibilități și, 
mai ales, sub cerințe. (Se știe 
doar că în marea majoritate a 
țărilor avansate în sport, ponde
rea titularilor în loturile olim
pice o dă tineretul studios).

Fenomenul acesta se explică 
(dar nu se justifică !) prin lipsa 
de colaborare Intre unele cluburi, 
cu efect negativ direct în procesul 
de instruire, prin slaba selecție 
existentă în unele secții, prin vo
lumul redus de pregătire. La 
această stare de lucruri au con
tribuit nu numai conducerile clu
burilor studențești, ci și direcția 
de resort din Ministerul Educa
ției și Invățămîntului, care a cu
noscut unele aspecte negative 
dintre cele semnalate, dar le-a 
tolerat, în loc să ia măsurile ce 
se impuneau.

de fiecare datăEchipele feminine studențești de handbal s-au numărat 
printre protagonistele primei divizii.

Consfătuirea și-a dovedit pe depila utili
tatea. Referatele prezentate. discuțiile 
care au avut loc au relevat necesitatea 

îmbunătățirii continue a activității de educate fi
zică și sport, în spiritul Hotăririi de partid. Fiindcă 
există incă suficiente posibilități, din păcate ne
valorificate, pentru a atrage în practicarea orga
nizată a exercițiului fizic și sportului marea masă 
a studențimii noastre. Pentru *aceasta este necesar 
ca întregul corp didactic cuprins în rețeaua ca
tedrelor de specialitate să-și axeze activitatea în 
mod special in direcția în care a fost pregătit. Se 
cuvine să repetăm precizarea că locul specialis
tului este pe terenul ți în sala de sport, în mij
locul activității sportive a studenților, pe care are 
datoria și obligația să o îndrume ți să o contro
leze în permanență — și nu printr-o prezență fi-

apreciere. Potrivit acestor cerința, 
in afara normelor pe care studen- 
ții trebuie să le îndeplinească a- ' 
nual, ei au obligativitatea să ia 
parte la competiții, crosuri, tabere, 
acțiuni turistice de masă. Pe firul 
acestor activități multiple, rezul
tate pozitive sint de semnalat la 
Universitate, Institutul politehnic, 
A.S.E., Institutul de construcții și 
Institutul agronomic, toate din Ca
pitală, Universitatea lași. Institu
tul agronomic Cluj-Napoca etc.

Si totuși, din datele culese pe 
teren se constată că sarcinile n-au 
fost îndeplinite integral, în activi
tatea sportivă de masă nefiind cu
prins întregul tineret studios din 
facultăți. Dimpotrivă, un mare nu
măr de studenți și studente, mai 
ales din anii mari, nu participă in 
mod sistematic la activități spor
tive. Unele competiții, la nivel de 
institute și centre universitare (a- 
tletism, gimnastică, orientare tu
ristică, șah etc.) s-au desfășurat 
intr-un anonimat aproape total. 
Iată și un exemplu dintre cele 
mai concludente : Ia etapa pe cen
trul universitar București din ca
drul „Cupei tineretului" au fost 
prezente doar. .. 3 studente !

In ciuda faptului că instrucțiu
nile și recomandările transmite 
catedrelor de resort stabileau sar
cini precise privind activitatea 
sportivă de masă, în multe cazuri 
s-a manifestat o slabă preocupare 
în această direcție. Au fost negli
jate formele simple, larg accesibi
le de practicare a exercițiilor fizice; 
care nu necesitau condiții materiale 
speciale (Inst. pedagogic Baia 
Mare. Universitatea Craiova, Inst, 
pedagogie Pitești, Inst. de subin- 
gineri Hunedoara etc.).

Se face simțită nevoia de a pro
mova cu mai multă stăruință atle— 
tismul,
de a 
cercuri 
cipline 
denți și studente. O 
atit sistemul competitiona-l, cît și 
cercurile de inițiere să fie organi
zate cu prioritate in funcție de 
viitoarea profesiune a studenților 
ți studentelor, asigurîndu-se, și pe 
această cale, o rapidă integrare a 
tineretului studios in activității» 
de educație

gimnastica, turismul, schiul, 
înființa cît mai mult* 

de inițiere în sport, la dis- 
sportive îndrăgite de stu- 

mențiune >

fizică.

birou sau aitul al 
muncă practică —

zică funcționărească, intr-un 
catedrelor, fără un suport de 
așa cum ii este menirea profesorului de educație 
fizică și sport

Pnocedindu-se în acest mod se va reuși sporirea 
eficienței lecțiilor de educație fizică în facultăți, 
atragerea a tot mai multor studenți pe terenurile 
de sport în activitățile 
îndrumarea permanentă 
secțiile de performanță 
Sportul studențesc a' 
nu din lipsă de talente,

in aer liber, depistarea și 
a celor mai taientați spre 
ale cluburilor universitare, 

rămas dato-r performanței 
_ _____ _____________ ci dintr-o organizare de
seori defectuoasă a muncii cadrelor de specia
litate, dintr-o îngustă înțelegere a spiritului de 
colaborare, cu efecte negative asupra întregii ac
tivități.

Pagină redactată de
Țiberru ăi AM A și Paul IOVAN
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LA SFÎRȘITUL TURULUI 
DIVIZIEI A, 

UN „CATALOG"
AL FOTBALIȘTILOR |

I CLASAMENTUL PRIMILOR Cl
PE POSTURI @ Multe converge

notelor in campion
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A cest reportaj-anchetă dorește să 
ofere cititorilor noștri un prilej de 
discuții, după încheierea sezonului. 
Dopa cum veți vedea în cele ce 
urmează, ancheta încearcă să sta
bilească ordinea primilor cinci ju

cători, pe posturi.
Să specificăm din capul locului că ne a- 

flăm in fața unei „ordini duble". Prima este 
aceea „mai obiectivă", a notelor. A doua 
este o ordine sintetică. Pornind de la ordi
nea notelor, ea adaugă — prin intervenția 
comentatorilor — elemente' de ansamblu, 
provenite din jocurile susținute in afara 
campionatului (Cupa României, jocuri în cu
pele europene intercluburi, echipa națio
nală).

Să precizăm din copul locului că ambele 
clasamente au un inevitabil caracter subiec
tiv, așa cum se întîmplă întotdeauna cînd

$♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PORTARII

calificativul înlocuiește centimetrul, gramul 
sau secunda. Dar, acest subiectivism este 
ponderat — sperăm — de apariția celui 
de-al doilea clasament care, oferind un nou 
element de confruntare cititorilor noștri, îi 
îndeamnă la concluzii personale.

Pentru că vorbim despre subiectivismul 
inevitabil din fotbal, să facem totuși mențiu
nea că între media totală a turului in viziu
nea observatorilor federali (6,70) și aceea 
a cronicarilor noștri (6,77) există o diferență 
de numai 7 sutimi, fapt care conferă o bună 
doză de obiectivitate acestui... 
inevitabil.

Rostul acestor clasamente nu 
de a 
zore, 
este 
cestor

fi, neapărat, o încercare 
deși această 

întotdeauna 
clasamente este

ierarhie 
așteptată, 

acela de

subiectivism

este acela 
de ierarhi- 

în sport 
Rostul
a pune pe

a-

STOPERII

AU TREI NUME NOI!
• După notele din campionat :
1. IORGULESCU 8,17 ■; 2. Constantin 8,12 ; 3. Solyom 7,88 ;

4. lordache 7,77 ; 5. Adamache 7,64.
• După întreaga activitate din sezon :
1. IORGULESCU ; 2. Răducanu ; 3. Constantin ; 4. Bathori I ;
5. Solyom.

Absolut meritat locul I ocupat 
pe podiumul portarilor de sobrul 
ți conștiinciosul Iorgulescu. De 
comportarea sa constantă la un ni
vel ridicat —atuu cu care s-a si
tuat, în clasamentul cronicarilor, 
înaintea colegului titular de la 
națională — a beneficiat din plin 
cvasi-noua apărare imediată a ară
denilor care, știindu-1 acolo în 
spatele ei, a depășit mai ușor di
ficila perioadă a debutului, a . aco
modării. Mai departe, Constantin, 
Un nume mai proaspăt la o divi
zionară A și Solyom s-au clasat 
bine la „note", întrucit șl lor Ie 
revin merite importante pentru 
clasamentul la fel de bun ocupat, 
la finele stagiunii, de F.C.M. Re
șița și A.S A. Tg. Mureș. Bathori 
I este și el un nume care vine, cel 
puțin așa ne-a apărut el după 
primul sezon pe gazonul Diviziei 
A. Handicapat de... propriile nu
mere personale, la echipa de club, 
Răducanu și-a găsit, totuși, un loc 
doi în clasamentul cronicarilor zia
rului nostru, datorită incontestabi
lelor calități de goalkeeper la care, 
pentru a-și menține tricoul repre
zentativei, va trebui să adauge 
mai multă seriozitate IORGULESCU, in acțiune

FUNDAȘII DREAPTA

Șl „COMPLEXUL SĂTMĂREANU"
• După notele din campionat : 
1. PIGULEA 7,46 ; 2. ("

Hîrlab și Mustafa 7,00.
• După întreaga activitate

1. CHERAN ; 2. Porațchi ;

_ O interesantă emulație, provoca
tă și de eliberarea de „complexul 
Sătmăreanu". Pigulea realizează 
șase sutimi peste Cheran, dar an
samblul sezonului îl recomandă 
pe Cheran. Treapta In plus acor
dată lui Porațchi marchează pre
zența lui în echipa națională de 
tineret, dar și un plus de vigoare 
In fazele de apărare ale jocului un
de, împreună cu Cheran, reușește 
multe puncte bune în plus. Pigu
lea, un fundaș suplu și elegant, 
din „familia Sătmăreanu", se men
ține pe podium.

Cheran 7,40 ; 3. Porațchi 7,23 ; 4—5.

din sezon :
3. Pigulea ; 4. Pop ; 5. Zamfir.

Prezența lui Hîrlab și Mustafa 
în clasamentul notelor este meri
torie. Includerea lui Pop (Rapid) 
și Zamfir (F.C. Argeș) ni se pare 
însă obligatorie. Pop a jucat foar
te bine — fără note. Locul 4 ni se 
pare o palidă compensație pentru 
acest fundaș viguros, care a stat 
ani în șir în umbra lui Sătmărea- 
nu. In sfîrșit, finalul de sezon al 
lui Zamfir îl recomandă pe tină- 
rul și masivul fundaș piteștean 
înaintea „tandemului" 4—5 din cla
samentul notelor.

STOPERII DREAPTA

SAU AMINTIREA LUI APOLZAN
• După notele din campionat :
1. BIGAN 7,76 ; 2. Boc 7,60 ; 1 Antonescu 7,47 ; 4. Pexa 7,41;

5. Sătmăreanu II 7,40.
• După întreaga activitate din sezon :

1. BIGAN ; 2. Boc ; 3. Antonescu ; 4. Pexa; 5. Sătmăreanu II.

Perfectă similitudine în ambele 
clasamente ale „centralilor dreap
ta", unde cele cîteva procente in 
plus rezultate în dreptul lui Bi- 
gan (comparativ cu Boc) pot apă
rea și ca o „primă de încurajare" 
pentru noul venit pe scena Diviziei 
A.

Elevul antrenorului Staicu are 
ceva din stilul decontractat al lui 
Boc (ambii descinzînd din „coasta" 
lui Apolzăn), este dotat cu calm 
și simț de anticipație, ca și jucă
torul lui „U“ Craiova, dar nu po
sedă detenta acestuia. _____

La 29 de ani, Antonescu a ter
minat proaspăt turul campionatului 
(nota 9, la Cluj-Napoca, pe un te
ren acoperit de zăpadă), menținîn- 
du-se în prim-planul cursei indi
viduale, pe posturi, atît de stimu
lativă, firește, și pentru echipă. 
Lîngă ei, un singur fundaș central 
de angajament, Sătmăreanu II, re
ținut pentru calitățile sale (gaba
rit, forță și rezistență) și de antre
norul echipei naționale. La anii 
lui, desigur, Sătmăreanu II este 
.capabil de noi progrese calitative.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ ♦ ♦ ♦ ♦ i ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

masa tuturor iubitorilor fotbalului un bilanț 
care prezintă, în bună măsură, 
de toamnă al fotbalului, cu toate 
Jitie lui indirecte,

La alcătuirea acestor clasamente 
tot destule dificultăți. Urta din cele 
portante a scos la iveală un fapt 
acela că echipele noastre continuă să se afle 
in perioada de tranziție de la 4—2—4 to 
4—3—3. Unele observații posibile ale citito
rilor noștri in legătură cu atribuirea unui a- 
nume număr de tricou jucătorului X sau Y 
ou la bază această dificultate aparent for
mală, dar care este, pină la urmă, o dificul
tate de fond.

Să deschidem deci, prima filă a „catalo
gului", menționind că, to întocmirea clasa
mentelor, pe baza notelor, au fost luați in 
considerație, jucătorii care au evoluat in cel 
puțin 9 meciuri.

de ansamblu © Fotb
catalogul" 

implica-

au exis- 
m-ai im- 
g răilor :

4—3 — 3 9 Nume noi

între media primei
observ

Ceilalți patru, clasați la note, 
Romilă 
apar și 
întrucit

„LIBERIA

0 FAMILIE MICA...
• După notele din campionat :

1. SAMEȘ 7,60 ; 2. Pojoni 7,50 ; 3—4. Dobrău si Ispir 7,31 ; 
5. Stocker 7,25.

• După întreaga activitate din sezon :
1. SAMEȘ ; 2. Pojoni ; 3 Dobrău ; 4. Ispir ; 5. Stocker.

Așadar, asemănare și aici. Ochiul 
reporterilor a distins mai ușor și 
Ia „centralii stînga" randamentul 
fundașilor-iibero (toți cinci, de la 
Sameș la Stocker, îndeplinind a- 
cest rol) lăsîndu-se, poate, impre
sionați și de zona mai mare pe 
care aceștia o au de acoperit, pre
cum și de rezolvările lor, nu o 
dată, in extremis. Să nu omitem, 
însă, nici faptul că sarcina lui Sa
meș, Dobrău și Ispir, spre deose
bire de a coechipierilor din clasa

ment, este oarecum înlesnită de 
comportările la înălțime ale liniilor 
mediane, adevărate baraje în ca
lea înaintașilor adverși. Ceea ce 
amplifică, indirect, meritele „bă- 
trînului" Pojoni, mai puțin prote
jat, la ora actuală, de mijlocașii 
U.T.A.-ei, altădată o forță a Ara
dului, ca și de noii veniți în apă
rarea imediată, Kukla și Purima, 
cei doi care îl flanchează în tim
pul asprei lupte ce se poartă în in
teriorul careului.

FUNDAȘII STÎNGA

ÎN „PLASA“ UNUI FOST ÎNAINTAȘ
• După notele din campionat :
1. FILIPESCU 7,58 ; 2 Mateescu 7,37 ; 3. Deleanu 7,31 ; 4. Ne

grii» 7,18 ; 5. Berneanu 7,10.
• După întreaga activitate din sezon :
1. FILIPESCU ; 2. Deleanu ; 3. Negrilă ; 4. Onuțan ; 5. Roman.

O prezență insolită, Filipescu, 
în ambele clasamente. Tînărul 
fundaș de la F.C.M. Reșița, pro
venit dintr-un fost înaintaș, se 
remarcă prin calități tehnice su
perioare clasei generale a postu
lui, care îi permit să constru
iască numeroase acțiuni de atac. 
Această predilecție este dublată 
de multă ardoare în faza defen
sivă. O singură excepție : faza 
din care Fazekaș a marcat golul 
victoriei în sferturile de cupă 
cu A.S.A. Tg. Mureș. Deleanu a 
avut un sezon care l-a readus 
în lotul pentru Danemarca. El 
a fost un fundaș mai complet 
decît Mateescu, a cărui avansare 
spre compartimentele de atac îl 
îndepărtează tot mai mult de 
acest post de mare răspundere. 
Interesantă prezența a doi fun
dași craioveni în clasamentul pe 
note al primilor cinci. Comenta
torii oferă o gradație în plus lui 
Negrilă, căruia îi întrevăd fru
moase perspective. Onuțan l-a 
înlocuit foarte bine pe excelen
tul Czako. Locul 5, merituosului 
Roman. FILIPESCU

MIJLOCAȘII DREAPTA

AU UN LIDER INCONTESTABIL
• După notele din campionat :

1. DUMITRU 7,41 ; 2. Naom 7,29 ; 3. Romilă II 7,25 ; 4. Pușcaș 
7,12 ; 5. Varodi 7,11

• După întreaga activitate din sezon :
1. DUMITRU ; 2. Varodi ;

Puse în balanță, pe de o parte 
clasa de joc (de unde și media 
cea mai mare), de cealaltă o 
oarecare inconstanță pe parcursul 
etapelor, prima atîrna mai greu 
hotărînd acordarea locului I lui 
Dumitru în ambele clasamente.

5. Pușcaș ; 4. Naom ; 5 Romilă II.

Și pe bună dreptate, întrucit 
— datorită clarviziunii și ridica
tei tehnicități — mijlocașul ste- 
list imprimă întregii echipe o 
pronunțată notă de personalitate, 
ceea ce se observă și atunci 
cînd... lipsește din formație.

CLASAMENTUL CLUBURILOR PE PUNCTE (alcătuit pe 
baza următorului punctaj : locul I — 5 puncte, locul II — 
4 puncte, locul III - 3 puncte, locul IV - 2 puncte, locul 
V — 1 punct) :

• DUPĂ NOTELE DIN CAMPIONAT : 1. Dinamo 29, 2. 
F.C.M. Reșița 26,5; 3. A.S.A. 16.5; 4. Steaua 14; 5. Univ. 
Craiova 13; 6. Olimpia 12: 7. F.C. Constanța 10; 8. U.T.A. 
9; 9. ..Poli" lași 8; 10. Steagul roșu 6,5; 11. Jiul 6; 12. 
„U“ Cluj-Napoca 5; 13. C.F.R. Cluj-Napoca 4; 14. Chimia 
3; 15. „Poli" Timișoara 2,5.

• DUPĂ APRECIEREA DE ANSAMBLU : 1. Dinamo 33; 
2. F.C.M. Reșița 26, 3. A.S.A. 20; 4. Univ. Craiova 18; 5. 
Steaua 13; 6-8. U.T.A., F.C. Constanța și Olimpia — cite 
9; 9—11. „U" Cluj-Napoca, Jiul șl Rapid — cite 6; 12. C.F.R.

cătorii
compor 
țime la

• nu se 
mult îi 
probleir

în ordine — Naom, 
Pușcaș și Varodi — 
celălalt clasament, 
convins toată lumea.

Cum se vede, „mărunțeii",

MIJLOCAȘII CENTR

11. 
în 
au

ju-

INTRE TRAVALIU
• După notele din campionat :
1. DINU 7,75; 2. Beldeanu 73<U

7,35 ; 5. Tătaru 7,23. »
• După întreaga activitate din sea
1. DINU ; 2. Beldeanu ; 3. Bălăci ;

Tenacele 
continuare, 
mijlocașilor 
pistoane pe 
nului în 
3—3. Dar numai aici? Jucătorul

Dinu conduce, in 
un... pluton, cel al 
centrali, neobosite 

axul central al tere- 
așezarea inițială 1—4—

dinamovist, precum și ceilalți 
care-1 urmează în clasament, sir.t 
principalii coordonatori ai echi
pei, rol important ce îi solicită 
în diverse zone ale terenului. 
O distincție se impune : Dinu,
Beldeanu și Simionaș îndeplinesc 
in principal sarcini de acoperire,

în tim| 
Bălăci 1 
avansat! 
lași cei 
pnveștd 
montat 
finișul | 
locul t| 
face aH 
și abi 
mult in 
plină, a 
lotului
numai

MIJLOCAȘII STÎNGA

CONDUȘI DE UN „JO
• După notele d.n campionat : I

1—2. NUNWEILLER VI și IOVANH
4. Dumitriu IV 7,38 : 5. Migănesl
• După întreaga activitate ciffsezd
1. NUNWEILLER yi ; 2. lovănesq 

liini ; 5. Ghergheli.

Deși împarte cu Iovănescu locu
rile 1—2 in clasamentul notelor, 
Radu Nunweiller este unul dintre 
cei mai autoritari lideri ai tuturor 
posturilor. Jucător complet prin 
excelență, Nunweiller a avut un 
sezon de excepție, mai bun decit 
multe sezoane din anii tinereții. 
Plasarea dinamovistului in postul 
de mijlocaș stingă ar putea sg , 
pară convențională, el purtând in 
general numărul 7 pe tricou. Ade
vărul este că Nunweiller a răstur
nat toate criteriile în materie de 
așezare, fiind mereu pe tot tere
nul, fapt care-1 apropie cel mai 
mult de profilul jucătorului mo

dern. I<| 
foarte n 
7 și 8, I 
sul acei 
asupra I 
letargic‘1

Iordan 
samentu] 
presia 
Ioni coJ 
A.S.A. 1 
depășeai 
grav. în 
principal 
șovenilo 
mențion 
integrat] 
tea Crai

EXTREMELE DREA

ÎL ADMIRĂ PE...
• După notele din campionat :

1. CRIȘAN 7,43; 2. Atodiresei 7.29 
colac 7,20 ; 5. Tănase 6,94

• După întreaga activitate din te
1. CRIȘAN ; 2. Atodiresei ; 3. Fazei 

colae.

Și aici un nume nou, Crișan, a 
cărui rapidă ascensiune l-a adus 
pînă-n lotul reprezentativ. în mod 
justificat, craioveanul fiind ceea 
ce se cheamă o aripă incisivă, pe
netrantă, de care atît echipa de 
club cit și aceea reprezentativă 
cam duceau lipsă. Pe locul doi, me
rituosul Atodiresei, extrema-săgea- 
tă a lui F.C.M. Reșița, o extremă 
din ale cărei centări precise s-au 
născut multe goluri.

Un singur „intrus" în clasamen
tul cronicarilor, l-am numit pe 
mureșanul Fazekaș, care ii ia lo
cul lui Boca. Ceilalți doi, C. Nico- 
lac și Tănase, provoacă doar o 
schimbare de locuri. .

Revenind la Fazekaș, șă subli
niem că „promovarea" lui este 
perfect echitabilă. Pentru zona 
mare în care a acționat (mai ales 
în partidele dispătate de echipa lui

Cluj-Napoca 3; 13. Steagul roșu 2; 14—18. „Poli" lași, 
Chimia, „Poli1 Timișoara, F.C. Argeș și F.C. Bihor — cite 1.

DE UNDE PROVIN CEI 55 DE JUCĂTORI ?
• DUPĂ NOTELE DIN CAMPIONAT : Dinamo - 8 jucă

tori. F.C.M. Reșița — 7; A.S.A. — 6; Univ. Craiova — 5, 
Steaua, F.C. Constanța șl Olimpia — cite 4; Steagul roșu 
și „Poli" lași — cite 3; U.T.A., „U“ Cluj-Napoca, Jiul. 
C.F.R. Cluj-Napoca și Chimia — cîte 2; „Poli" Timișoora — 1.

• DUPĂ APRECIEREA DE ANSAMBLU : Dinamo și 
A.S.A. cîte 8; F.C.M. Reșița — 7; Univ. Craiova — 5; Steaua, 
F.C. Constanța, Olimpia și Jiul — cîte 3; U.T.A., Steagul 
roșu, „U" Cluj-Napoca. C.F.R. Cluj-Napoca și Rapid — cite 
2; F.C. Argeș, „Poli" Ieși, Chimia, „Poli" Timișoara și F.C. 
Bihor — cite 1.
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JUCĂTORI,
e clasamentele pe baza

NOUTĂȚI IN LEGĂTURĂ CU COMPETIȚIILE BALCANICE
s cele ale comportărilor
nostru continua tranziția de la 4 — 2 — 4 la 
prim-planul valorilor 9 Doar 7 sutimi 

itâți a campionatului acordata de către 
r federali și cronicarii noștri

| ȘEDINȚĂ DE ANALIZĂ 
| LA F.R.F.

După cum am mai anunțat, luni dimi- 
Ineațâ, de ra ora 9.30, va avea loc la 

sediul F.R.F. Ședința de analiza a turu
lui campionatului divizionar A și B, or
ganizată de Colegiul central al antreno- 

■ rilor.

Sâptămîna trecută a avut loc la 
Sofia reuniunea Comitetului Di
rector al Cupei Balcanice, unde, 
din partea F.R.F., au participat 
Ion Alexandrescu și Mircea Să- 
măreanu.

După darea de seamă asupra 
competițiilor balcanice desfășu
rate în 1974, s-a discutat și pro
gramul din anul 1975. Programul 
Jocurilor Balcanice între echipe 
de club a fost prezentat de de
legația noastră și a fost adoptat

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ I DE LA COMISIA DE COMPETIȚII Șl DISCIPLINĂ
ie mai mică, se 
bntinuare, la înăl- 
t terenului, unde 
din păcate, mai 
1 nostru — atîtea 
ngajament fizic.

„VÎRFURILE“

EAȚIE

DOMINATE DE UN... MIJLOCAȘ
• După notele din campionat :

1. ROZNAI 7,29 ; 2. D. Georgescu 7,12 ; 3. I. Mureșan 6,94 ;
4. Dănilă 6,75 ; 5. Adam 6,64.

• După întreaga activitate din sezon :
1. D. GEORGESCU ; 2. I. Mureșan ; 3. Roznai ; 4. Adam ;

5. Kun II.

aț^7,37 ; 4. Kaiser

kcu ; 5. Șerbănoiu.

Itaru, Mulțescu și 
fă pe zone mai 
pd așa-zișii înam
orași. în ceea ce-1 
Iaci, acesta a re- 
n ultimele etape, 
rnic aducîndu-1 pe 
clasamentul care 
de note. Rezistent 

Leanul, schimbat 
Ia capitolul disci- 

tiin nou pe poarta 
i ta tiv. Va depinde 
l să rămină.

D. Georgescu, golgeterul acestui 
tur, a fost preferat liderului din 
clasamentul notelor, Roznai. Tot
odată, comentatorii și-au manifes
tat preferința față de Mureșan 
(A.S.A.), pentru plusul de forță, 
pe fondul unor calități de abilita
te sensibil egale. De altfel, suma 
cifrică superioară a lui Roznai 
poate fi explicată și prin faptul 
că înaintașul petroșenean are o 
poziție de vedetă in cadrul echi
pei sale, ceea ce, vrînd-nevrînd, 
îi conferă o poziție privilegiată în 
momentul notațiilor. Nu același

„HUMĂRUL Îl44

lucru se poate spune despre D. 
Georgescu și Mureșan, care au 
parteneri de prestigiu in cadrul 
loturilor lor. In clasamentul co
mentatorilor, Adam obține ciștig 
de cauză în confruntarea cu Dă
nilă. Prezența lui Kun II doar pe 
locul 5 se datorează, probabil, 
schimbării intervenite prin trans
fer.

Să remarcăm, la capitolul ata- 
canților centrali, că titlul de gol- 
geter de tosmnă revine unui ... • 
care pornește din linia a doua. G 
temă de meditație...

SANCȚIUNI. In ședința de miercuri 
seara, Comisia centrala, de competiții și 
disciplină c sancționat un număr de • 
jucători din Divizia B. Pentru lovirea ad-. 
versorului fără balon, Gh. Barbu (Flacăra 
Moreni și S. Protopopescu (Automatica 
Alexandria) au fost suspendați pe două și, 
respectiv, o etapă.

Pentru abdicări de la fair-play au fort 
sancționați și următorii jucători, compo
nent! ai unor formații de tineret-speranțe: 
Gr. Grigotaș (F.C. Galați) — 6 etape, 
E. Naghi („U* Cluj-Napoca) — 3 etape, 
Gheorghiu (F.C. Galaț») Ș* Szabo (Olim
pia Satu Mare), ambii cite două etape, 
Vasiliu („UM Cluj-Napoca), Moroșan (O- 
limpid Satu Mare) și Cânânâu (Politeh
nica lași), eîw» o etapa fiecare.

Comisia de disciplină pentru Divizia C, 
analizind în ședința de joi seara faptele 
deosebit de grave întîmplate la meciul 
dintre Constructorul municipiul Gheorghe

Gheorghiu-Dej $i Constructorul Vaslui, 
a luat următoarele hotăriri :

1. Ridicarea dreptului de organizare pe 
teren propriu, de către Constructorul mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, HNĂ 
LA SF1RȘITUL CAMPIONATULUI.

2. Suspendarea pe DOI ANI a jucata-, 
rilor larghianid și Tabarcea (ambii de la 
Constructorul municipiul Gheorghe Gheor- 
ghtu-Dej) pentru lovirea arbitrului fi a 
antrenorului echipei adverse,

3. Obligarea secției de fotbal a aso- 
tiației organizatoare, la plata daunelor 
materiale suferite de conducătorul parti
dei.

4. A propus Consiliului județean Bacău 
pentru educație fizică și sport schimbarea 
conducerii secției de fotbal susamintite.

5. Trimiterea antrenorului echipei res
pective, Iosif Lazar, in fața Colegiului 
central al antrenorilor.

întocmai. Arbitri români vor 
conduce jocurile echipelor de 
club din Grecia și Albania (2 
aprilie și 7 mai 1975), partidele 
tur-retur, iar observatori români 
au fost delegați la partidele ast
fel programate : 23 aprilie (echipe 
de club din Grecia și Iugosla
via) și 21 mai (formații din Iu
goslavia și Albania).

în privința Balcaniadei repre
zentativelor de tineret pînă în 
23 de ani, conform programului 
prin rotație, ediția din 1975 va 
fi organizată după cum se știe, 
de federația bulgară în orașul 
Hascovo. Echipa noastră va juca 
in grupă cu formațiile țării-gazdă 
și Turciei. Programul acestei 

, grupe este următorul : 22 iunie. 
Turcia — Bulgaria ; 24 iunie,
România — Turcia ; 26 iunie, 
România — Bulgaria. La 28 iunie 
va avea loc finala, in care cîști- 
gătoarea grupei din care face 
parte și reprezentativa noastră 
va Intîlnl pe cîștigătoarea grupei 
Albania — Grecia — Iugoslavia. 
S-a Convenit ca, pînă la 31 de
cembrie a.c., federația bulgară 
să anunțe terenurile de joc, orele 
de disputare și celelalte detalii, 
în ziua de 21 iunie 1975 va avea 
ioc ia Hascovo ședința de pro
gramare a arbitrilor și observa
torilor la jocurile Balcaniadei de 
tineret, cîștigată la ultima edi
ție de selecționata țării noastre.

OCKER“
t ; 3. Bolbni 7,55 ;

■0
irdănescu ; 4. B6-

a avut o toamnă 
Kilînd mereu intre 
bpții de 9. Progre- 
Btor atrage atenția 
situații de „somn 

balul nostru.
b locul trei in cla- 
ntatorilor este ex- 

de ofensivă. Bo- 
Eă fie uș stîlp la 
reș, el reușind să 
curaj un accident 

[. Ghergheli a fost 
i a renașterii bra- 
lalul sezonului. Să-1 
pe Ștefănescu, bine 
rșit, la Universita-

STONE
L-a 7,22 ; 4. C. Ni-

Tănase ; 5. C. Ni-

nd contraatacul l-a 
fi mult), Fazekaș 
Bbire de ceilalți,- o 
le își permite mai 
[ordante, sțpectacu-

INTRE CLASIC Șl MODERN
® După notele din campionat :

1. LUCESCU 7,62 ; 2. Hajnal 7,29 ; 3—4. Florea si Petrescu
7,11 ; 5. Helvei 7,06.

• După întreaga activitate din sezon :
1. LUCESCU ; 2. Florea ; 3. Marcu : 4. Hajnal ; 5. Petrescu.

Mircea Lucescu este lider incon
testabil al ambelor clasamente. In
ternaționalul dinamovist a avut un 
debut de sezon de mare clasă. El 
a redus tempoul după accidenta
rea din meciul cu Sportul studen
țesc dar, cu toate acestea, domină 
un lot cu oameni de ieri și de azi. 
Hajnal, titularul locului doi în cla
samentul notelor, plătește tribut — 
in clasamentul comentatorilor — 
rolului său ambiguu în teren. Lui 
i-au fost preferate extremele de 
viteză Florea și Marcu. Promova
rea lui Marcu demonstrează că 
cronicarii continuă să creadă în 
capacitatea acestui vitezist din fa
milia lui Dobay, care nu a găsit 
încă jucătorul care să-1 servească. 
Bineînțeles că și Marcu trebuie șă 
depună un efort in direcția asta. 
Prezența lui Petrescu in ambele 
clasamente confirmă valoarea 
fostului feroviar clujean. Helvei, 
clasat pe locul 5 .,1a note", rămî- 
ne o mare promisiune, care ar pu
tea să se confirme în sezonul vii
tor, cu atît mai mult cu cit Olim
pia, echipa sa, nu va mai fi obse
dată în cel mai înalt grad de lupta 
pentru puncte, ceea ce va permite 
o mai mare valorificare a calități
lor reale ale unora din fotbaliș
tii săi.

Mircea Lucescu, liderul ex
tremelor stingă, a reușit, in 
cursul anului 1974, perfor
manța de a dobori bătrinul 
record al lui Iuliu Bodola 
la selecțiile in echipa națio

nală

OC DE CONCLUZII

I „ECHIPE NAȚIONALE"

I
*
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SFÎRSIT DE SEZON ÎN CUPELE EUROPENE

Unde sînt marile favorite din anii trecuți ?
S-a Las cortina și peste sta

giunea de toamnă 1974 a cupelor 
continentale. Cea mai mică, du
pă... actul de naștere, dar nu și 
după dimensiunile sale, dintre 
cele trei mari întreceri — Cupa 
U.E.F.A. — și-a prelungit pînă 
în decembrie activitatea și a a-

juns și ea în faza sferturilor de 
finală, ca și competiția laurea- 
ților și aceea a deținătorilor 
trofeelor naționale. Avem în 
față lista celor 24 de formații de 
pe continentul nostru care vor 
ataca, in primăvară, pe trei fron
turi, prestigioasele trofee. Avem

CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA

' DERBYUL ETAPEI

I PE SAN PAOLO DIN NAPOLI

IMare satisfacție în toată Italia 
pentru calificarea lui Juventus în 
sferturile de finală ale Cupei 
IU.E.F.A., chiar dacă rezultatul 

meciului-retur cu Ajax n-a fost 
favorabil alb-negrilor. N-a fost 

Irău nici rezultatul lui Napoli 
care, după înfrîngerea cu 0—2 pe 
teren propriu, a făcut un meci I bun la Ostrava : 1—1 cu Banik.

Campionatul continuă și, prin- 
tr-o coincidență, cele două echi- 

Ipe care au susținut la mijlocul 
săptămînii partidele din Cupa 
U.E.F.A. se vor întîlni, într-un 
meci extrem de interesant, pe I stadionul napolitan San Paolo. O 
partidă echilibrată nu numai prin 
prisma valorii celor două loturi, 

Ici și a condițiilor în care se des
fășoară partida, ambele echipe 
venind după eforturi asemănătoa- 

Ire depuse miercuri. Este de aștep
tat și un record de spectatori.

In afara derbyului Napoli — I Juventus, în programul etapei de 
duminică figurează și alte parti
de de mare interes : Torino — 

_ Lazio și Cagliari — Milan. Torino

va trebui să probeze din nou for
ma bună de pînă acum, In fața 
unui adversar care nu-și găsește 
vigoarea manifestată in campio
natul trecut, cînd a cîștigat a- 
proape totul, devenind echipa 
campioană a Italiei. La Cagliari, 
interesul nu privește numai me
dul în sine, ci și apariția pe 
banca echipei sarde a lui Rădice, 
care l-a înlocuit în cursul săptă
mânii pe Chiappella, demis de la 
cîrma lui Cagliari, ca urmare a 
înfrîngerii suferite de aceasta, pe 
teren propriu, în fața Romei. Nu 
va juca nici de astă dată Riva. Un 
alt meci important se desfășoară 
la AscoH, între echipa locală și 
Sampdoria. Pentru formația lui 
Mazzone acest meci, precum și 
cel din etapa următoare, cu La- 
nerossi (tot acasă), ar putea în
semna ultimul tren spre campio- 
natal următor al primei divizii 
sau spre— B !

CESARE TRENTINI

și listele complete de rezultate. 
Și constatăm, nu fără mirare, că 
nu se conturează vreo mare fa
vorită in nici una dintre cele 
trei competiții.

Fenomenul dispariției echipelor 
de club de mari dimensiuni, ale 
acelui gen de campioane care au 
dominat eu autoritate sezoane la 
rînd, e la punctul său culminant. 
Dacă existau ediții în care Real 
sau Internazionale. Benfica sau 
Ajax. Manchester United sau Mi
lan, Celtic sau Feyenoord prezen
tau justificate și realizate aspi
rații la locurile de onoare, acum, 
in „piutonul de 24“ e o lipsă vi- 
zibilâ de prim-soliști.

Cum se explică criza marilor 
formații de club din Europa ? Ea 
poate fi localizată la „cazul C.F. 
Barcelona", tipic pentru întreaga 
situație. Echipa lui Cruyff și 
Neeskens, aflată sub cîrma teh
nică a lui Michels, demonstrează 
că ea, presupusa succesoare a 
„perioadei olandeze-, nu a de
monstrat In sezonul acesta nici 
randamentul real, dar nici pers
pectivele de a prelua fotoliul 
înalt pe care s-a aflat, ca ultimă 
reprezentanta a performerelor 
strălucite, Ajax. Clubul european 
de vîrf nu există în această pe
rioadă și nici nu am putea numi 
pe cel ce va țîșni din rîndurile 
așa de numeroșilor outsaideri pe 
care li găsim în plutonul forma
țiilor ajunse în sferturile de fi
nală ale cupelor europene.

Eclipsa în care au intrat, a- 
proape fără excepție, cele mai 
puternice reprezentative după 
„Weltmeisterschaft-, nu ocolește 
nici echipele de club. Și pers
pectivele prelungirii crizei în 
acest sector al performanței ni 
se par mult mai reale decîț pen
tru acela al echipelor naționale. 
Nu ne rămîne deelt să așteptăm 
primăvai^, spre a avea cît de 
cit o explicație la acest feno
men de total „amurg al zeilor*4.

Eftimie IONESCU

[iile urmînd să fie trase de dv., sti- 
: i ti tori, vă mai propunem o premisă „de 
, prezentînd trei echipe naționale pe 
clasamentelor rezultînd din aprecierea 
isamblu, adică pe baza celui de-al 

clasament. Aceste trei „echipe na- 
țe din titularii locurilor I, II și III, ar 
a componentă :
— Cheran, Bigan, Sameș, Filipescu — 
Nunweiller — Crișan, D. Georgescu,

— Forațchi, Boc, Pojoni, Deleanu — 
iu, lovănescu — Atodiresei, I. Mure

in Ă- Pigu'ea, Antonescu, Dobrău, Ne- 
Bălăci, lordănescu — Fazekaș, Roz-

edeți, plină de semnificații este com- 
formații. in fond, o angajare practică 

e teoretice n-ar putea fi considerată ca 
n comun. Ce ne demonstrează această

echipă ? Ea îl „votează" pe lorgulescu, a cărui con
stanță in joc nu este o calitate de neglijat. Ea îl 
scoate în prim plan pe Bigan, intr-un post care com
portă destule discuții. Ea îl aduce în arenă pe tînă- 
rui Filipescu, a cărui structură tehnică e un argument 
într-o eventuală dispută cu Anghelini. Ea îl promo
vează pe Crișan, venind parcă în întîmpinarea doru
lui de viteză, întreținut cîndva de Troi și Marcu, dar 
care a înregistrat un fenomen de respingere ca ur
mare a unui primitivism tactic pe care, din cite ne 
dăm seama, Crișan nu-l... posedă. în sfîrșit, ea reven
dică prezența unui om de gol în vîrful atacului, chiar 
dacă Dudu Georgescu nu se apropie de profilul visat.

Următoarele două echipe srnt două combinații de 
maturitate și tinerețe, fapt care demonstrează că lupta 
între azi și miine continuă să se desfășoare din plin.

Ce-ar fi ca aceste trei echipe să joace între ele, 
într-una din puținele zile libere, în pri-rne porte a pre
gătirilor ?

Un asemenea mini-turneu ar putea fi mai mult de- 
cît expresia unui elan a-l cronicarilor.

Pagină realizată de loan CHIRILA, Gheorghe NICOLAESCU și Adrian VASILESCU
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 TRADIȚIONALELE PRE

MII aLE ZIARULUI 
»TRUD*. și in acest an, 
ziarul „TRUD“ din Mos- 

Icova a decernat o serie de 
premii echipelor și jucăto
rilor care s-au evidențiat 
în actualul campionat. Ast- 

Ifel, Dinamo Kiev, cam
pioana țării, a primit mai 
multe premii, printre care 
unul pentru cele mai nts- 

Imeroase goluri marcate și 
altul pentru cea mai mare 
diferență între golurile 
marcate și primite. Oleg IBlohin din această forma
ție a fost distins cu pre
miul golgeterului campio
natului. Premiul pentru 
cele mai multe victorii ob-

I
 ținute în deplasare a fost 

acordat echipei Spartak, 
care de altfel a fost și cea 
mai bună formație din re
turul campionatului.

CE SE ÎNTÎMPLA CU 
RIVA ? Celebrul înaintaș 

Ide la Cagliari este din nou 
indisponibil. Vechea le
ziune de la genunchi a re
venit și medicii nu s-au 
pronunțat încă dacă este 
nevoie de o nouă interven
ție chirurgicală.

VA PLECA* TOTUȘI, 
ZATTBK ? Antrenorul echi
pei Bayern Mănchen, care 
tn actualul campionat se 
pare că nu a făcut prea 
mult pentru formația sa, 
este vehement criticat de 
presă *și de conducerea 
clubului. Antrenorul — 
care este In ^îrstă de 39 de 
ani, șl pregătește echipa
bavareză din 1970 — a a- 
nurtțat că, la sflrșitxri aces-

și Juventus, inter, ease 
atunci a aliniat o echipă 
de juniori, a foot Învinsă 
eu 9—1 ! Singurul gol al 
in te riști lor a fost marcat 
de.M Mazzola.

ANCHETA POLONEZA. 
Aproape IM de ziariști 
sportivi din Polonia au 
participat la ancheta orga
nizată de ziarul ^SPORT* 
Katowtee cu privire la de

DE PRETUTINDENI
tui sezon, va pleca de la 
Bayern.

JUBILEURI ITALIENE. 
Recent, doi jucători ita
lieni au fost sărbătoriți 
pentru evoluția lor în cam
pionat. De Slsti și Mazzola 
au la activ cîte 350 de me
ciuri frf prima divizie a 
campionatului italian. Maz
zola a debutat în campio
nat la 1G iunie 1961, în me
ciul dintre Internazionale

semnarea celor mai buni 
fotbaliști polonezi din ac
tualul campionat. Iată re
zultatele : 1. Maszczyk
(Ruch Chorzow) 2. Gado- 
cha (Legia) 3. Lato (Mie- 
lec) 4. Szarmach (Gcrrnîk) 
5. Szymanovki (Wisla).

RECORD DE SPECTA
TORI. în liga a doua a 
campionatului engleas a 
fost înregistrat un record

de public. La meciul din- 
tce Manchester United și 
Sunderland au asistat 62 585 
de spectatori. De altfel, de 
cînd este în divi
zia secundă media specta- 
torfior prezență la meciu
rile ei se ridică la 44 ooo î

DERBY-UL CUPEI GUA- 
NABARA. La Rio de Ja
neiro, Flamengo — F. C. 
America 2—1 (1—1). Fla- 
mengo s-a calificat în tws- 
neul finaL

O NOUA CANDIDATURA 
PENTRU ORGANIZAREA 
C. M. Federațiile din Bel
gia și Olanda au anunțat 
depunerea unei candidaturi 
comune pentru organizarea 
uneia din edițiile vi j oare 
ale campionatului mondial’.1 
Această candidatură ar pu
tea fi reținută (ca rezervă) 
și pentru ediția din anul 
1078.

MECIURI AMICALE: Lu
xemburg — Belgia B 1—8 
(1—4) la Luxemburg ; Ara
rat Erevan — Toluca (Me
xic) 1—1 (1—0), la Los An
geles.



RUGBYULSUCCESELEANULUI VIITORÎN AVIAȚIA SPORTIVĂSÎNT PREGĂTITE
CU GRIJĂ

Abia s-a încheiat sezonul acti
vității practice, de aerodrom, în 
aviația sportivă și aerocluburile 
.trăiesc din nou atmosfera unor 
intense pregătiri i au început în
scrierile pentru cursurile teore
tice, se selectează materialele di
dactice, se amenajează sălile, iar 
la nivelul Aeroclubului central 
român, cu sprijinul C.C. al U.T.C., 
există intense preocupări pentru 
construirea, pe aerodromuri, a u- 
nor complexe de aparate speciale 
de antrenament la sol a viitori
lor parașutiști și piloți. în acest 
context, din numărul mare de 
probleme la ordinea zilei, am a- 
les trei.

a) Condițiile de admitere la 
cursurile pentru candidații la 
brevetul de aviator sportiv. Pen
tru tineretul larg, visul de a 
zbura nu mai este o Fata Mor
gana, dar nivelul dezvoltării teh
nicii aeronautice, înaltele cerințe 
puse în fața aerocluburilor — de 
a pregăti tînăra generație prin 
muncă pentru muncă și apărarea 
patriei — impun o seamă de cri
terii selective riguroase. Tînărul 
(băiat sau fată) care vrea să in
tre în aeroclub trebuie să aibă, 
în primul rind, studii medii ter
minate sau în curs de terminare, 
vîrsta între 16—23 ani pentru pa
rașutism și planorism și 17—23 ani 
pentru zborul cu motor, să fie apt 
din punct de vedere medical (per
fect sănătos), să posede o bună 
pregătire fizică generală și să aibă 
un bagaj minim de cunoștințe 
aeronautice. Fiind, totuși, vorba 
de un număr de locuri limitat, 
sînt preferați, se înțelege, a- 
cei tineri care au practicat unele 
discipline apropiate i parașutis
mul de turn — în cazul salturi
lor din aeronave, aeromodelismul 
— pentru zborul fără motor și cu 
motor. Drumul ideal — parcurs, 
de altfel, de către toți marii a-

Turnul de parașu
tism din Parcul „33 
August** se află, in 
continuare, la dispo
ziția tineretului Ca
pitalei. tn imagine : 
pregătire la sol, la 
Instalațiile special 
amenajate.

Foto >
Șt. CIOTLOȘ

ARE UN
ROMÂNESC
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PECARE POATE CONTA!

viatori — este de la aeromode- 
lism la planorism, parașutism și 
zborul cu motor.

b) Pregătirea pe timpul iernii. 
Experiența anilor trecuți a dove
dit că pregătirea teoretică șl fi
zică pe timpul iernii este hotărî- 
toare pentru buna desfășurare a 
activității de aerodrom. S-au ob
ținut succese în acest sens, dar 
mai sînt încă multe de făcut Se 
cere, în primul rînd, o moderni
zare a metodicii de instruire, 
pentru a se putea ajunge la rea
lizarea unei serioase educații pa
triotice și tehnice. Cursul de per
fecționare a pregătirii cadrelor de 
specialitate organizat de curînd 
de către Aeroclubul central a fost 
o măsură bună și eficientă dar 
ea se cuvine completată cu altele.

în al doilea rînd, se cere re
vizuită cu cea mai mare seriozi
tate poziția unor instructori față 
de rolul pe care îl are pregătirea 
fizică generală în formarea avia
torilor de performanță. Noi avem 
bogate tradiții în acest sens, nu
meroase exemple de aviatori care 
au ajuns mari ași tocmai dato
rită faptului că au fost polispor
tivi de elită. Azi, în multe ca
zuri, s-a cam uitat acest adevăr. 
Strădaniile pe care Aeroclubul

central le face pentru a asigura 
o aparatură complexă de pregă
tire la sol sînt meritorii, dar ră- 
mîne de văzut cum va fi folosită 
această aparatură.

c) Lărgirea bazei de masă a 
sporturilor aeronautice. Pașii tă
cuți în această direcție în anul
1974, prin organizarea acelor ta
bere U.T.C. de mare succes, pe 
aerodromuri, cu practicarea de 
către tineri a unor discipline a- 
viatice, constituie un început dă
tător de speranțe. După cum am 
aflat la federația de specialitate, 
președintele acestui for, general
colonel Vasile Alexe, se preocupă 
de amplificarea acțiunii în
1975, și, mai mult, se studiază 
problema înființării unor noi 
aerocluburi, la Suceava, Sibiu, 
Arad, Pitești și în alte localități 
unde există interes în acest sens...

Așadar, startul în noul an a- 
viatic sportiv s-a dat. Preocupă
rile și măsurile preconizate sînt 
de bun augur.

Viorel TONCEANU

în ultimii ani, există la noi o 
preocupare evidentă în direcția 
creșterii valorice a rugbyștilor 
juniorii Participarea . reprezenta
tivei României în turneele F.I.R.A. 
din 1972 (Roma), 1973 (București) 
și 1974 (Heidelberg), cît și suc
cesele obținute ■— de două ori lo
cul I, și, în acest an, locul II — 
atestă afirmația de mai sus. Avînd 
în vedere că unor asemenea juni
ori talentați — învingători în în
trecerile cu cei din Cehoslovacia, 
R. F. Germania, Italia, Polonia, 
Spania și chiar Franța — trebu
iau să li se creeze condiții de 
afirmare în continuare, Federația 
română de rugby a luat iniția
tiva înființării unei echipe, repre
zentative de tineret. Măsura era 
impusă, intr-un fel, și de faptul 
că „distanța" de la juniori la se
niori, era prea mare, pentru for
marea speranțelor rugbyului ro
mânesc fiind neapărat necesară o 
treaptă intermediară.

în 1973, echipa de tineret-spe- 
ranțe a României a participat la 
Turneul „Nisipurile de aur" de 
la Varna și a terminat învingă
toare, deși a întîlnit unele repre
zentative de seniori (Cehoslova
cia, Polonia, Bulgaria ș.a.). Suc
cesul nu a fost întîmplâtor întru- 
cît rugbyștii selecționatei de ti
neret au fost pregătiți cu deose
bită atenție, ca și seniorii. S-a 
insistat asupra înlăturării unor 
„tare" (complicarea jocului ; sche
me și combinații tactice șablon ; 
goana după rezultate în detrimen
tul jocului ș.a.) și s-au cultivat 
elemente noi : un mare accent 
pe tehnica individuală, pe pasa
rea balonului ; circulația jucăto
rilor în teren fără minge ; renun

țarea la loviturile repetate, fără 
rost, de picior ; curajul în joc și 
în... gîndire etc.

Și astfel, juniorii au devenit 
tineri de nădejde. Este cazul lui 
Munteanu, Cioarec, Murariu, Țur- 
lea, Boroi, Enciu Stoica, Drondoie, 
Marin Ionescu, Enache, Benedek, 
D. Alexandru, Aldea, Fuicu, Oțe- 
taru ș.a. Realizările lor în 1974 ? 
Victorii asupra formațiilor simila
re ale Poloniei (20—0) și Franței 
(13—3), ceea ce ne face să afir
măm, fără teama de a greși, că 
avem tineri pe care se poate 
conta. Există talente și există 
preocupare remarcabilă din par
tea F.R.R. pentru creșterea aces
tora.

Iată, de pildă, ce program in- 
ternațlenal are „tineretul" în 1975: 
participarea la tradiționala com
petiție „Nisipurile de aur" de la 
Varna, la un turneu — luna au
gust — în Uniunea Sovietică, 
meciuri revanșă cu reprezentative
le Poloniei și Franței. Bineînțeles, 
se acordă, în continuare, mare a- 
tenție și formării altor rugbyști 
juniori. Se urmărește, printre 
altele, dezvoltarea centrelor exis
tente (unele noi) din Pașcani, 
Oradea, Arad, Simeria, Bacău, 
Galați, Roșiorii de Vede, Piatra 
Neamț ș.a. ; înființarea. in 1975 a 
unui campionat național al junio
rilor și școlarilor cu 46 de echipe, 
repartizate în 8 serii.

Mergîndu-se pe această linie, 
evident, rugbyul românesc poate 
privi cu încredere viitorul. Nica, 
Pop, Dinu, Durbac, Ciornei și 
ceilalți, au schimburi pe măsura 
valorii lor !

Modesto FERRAR1NI

MAGAZIA DE MATERIALE SPORTIVE
NU POATE FI TERMINATĂ CU SCUZE

MOTOCICLISlflJL.

VÎNĂTORUL UNDELOR
In pună dezvoltare

competiție pe plan național și 
surpriză ! — se clasează pe 
cui doi La proba de 144 mega- 
hertzi. Pentru a dovedi că primul 
succes nu a fost intîmplător, anul 
următor ocupă locul întîi la cam
pionatul republican și tot primul 
loc la concursul internațional or
ganizat în țara noastră, ambele la 
proba de 3,5 megahertzi. în ace
lași an, la Budapesta, la un alt 
concurs internațional, cucerește un 
loc trei la aceeași probă, iar în a- 
nul următor ocupă iarăși primul 
loc la proba de 144 megahertzi in 
campionatul nostru național. Ca o 
răsplată a meritelor sale tehnico- 
sportive, in 1970 i se acordă titlul 
de maestru al sportului. A fost 
primul sportiv „vînător de vulpi" 
dirt țara noastră care a primit a- 
ceastă distincție. După o între
rupere, timp în care își în
deplinește serviciul militar, Mier- 

com- 
din 
din

lo-

în 1965 la cursurile de radio
amatorism de pe lingă radioclu- 
bul din Oradea participa și un tî- 
năr în vîrstă de 15 ani, al cărui 
nume — ION MIERLUȚ — amin
tea parcă de codrii bihoreni. Cîțiva 
ani mai tîrziu, în 1968 — era pe
rioada cînd concursurile de „vînă- 
toare de vulpi" se dezvoltaseră im
petuos — Ion Mierluț participă 
pentru prima dată la o astfel de

luț revine la activitatea 
petițională, rămînînd unul 
„vînătorii undelor" fruntași 
țara noastră. La această succintă 
prezentare a tinărului bihorean ar 
mai fi de adăugat că de mai mulți 
ani lucrează ca electromecanic ra
dio de aeroport, are indicativul de 
radioamator YO5ATV, este opera
torul stației colective YO5KAU a 
radioclubului județean Bihor și 
participă cu multă pasiune la for
marea și pregătirea tinerilor ra
dioamatori.

Ion HOABĂN

De curînd, secretarul general al 
Federației române de motociclism — 
tov. Georgiu Mormocea — s-a întors 
de la Congresul F.I.M., desfășurat în 
Republica San Marino. Intr-o discu
ție, am aflat cîteva noutăți, pe care 
le reproducem mai jos.

Ca președinte al Federației Inter
naționale de Motociclism a fost re
ales Nicolas Rodii del Valle (Spa
nia). Reprezentantul federației noas
tre, a fost reales în comisia de mo- 
tocros și trialuri și numit comisar 
sportiv al F.I.M. la Marele premiu 
al Iugoslaviei — etapă în campiona
tul mondial de motocros la clasa 
125 cmc.

Interesante sînt o serie de hotărîri 
luate în scopul unei cît mai bune 
organizări a sportului cu motor pe 
plan mondial. Astfel, s-a decis că o 
întrecere de viteză sau motocros 
nu trebuie să depășească, în timp, 
45 de minute. în 1975 va lua ființă 
Comitetul medical al F.I.M. care, 
între altele, va stabili măsuri împo
triva folosirii dopingului. Cursele de 
regularitate și rezistență — de 6 zile
— vor avea de acum înainte un re
gulament mult mai clar, mai precis. 
S-a decis unde vor avea loc Con- 
gtele F.I.M. în anii următori : 1975
— R.F. Germania; 1976 — Belgia. în 
final, tov. G. Mormocea ne-a spus : 
„Tn general, Ja congres s-a consem
nat o dezvoltare sensibilă a sportu
lui motociclist. In 1974 au existat de 
trei ori mai multe competiții inter
naționale decît în 1967; producția 
de motociclete a crescut considera
bil; motociclismul capătă foarte 
mulți adepți în diferite țări ale lu
mii. Este motivul pentru care con
gresul a inițiat măsuri de pregătire 
a F.I.M. pentru a putea face față 
dezvoltării actuale a motociclism u- 
lui“. (M. Fr.).

Magazionerul clubului sportiv 
din Baia mare, Pavel Szalka, un 
om cu păr cărunt și voce caldă, 
este supărat. Nevoit să adăpos
tească — pe unde se poate — 
materialele și echipamentul celor 
șapte secții pe ramură de sport 
ale clubului, el a ținut să ne 
spună tot păsul :

— în toamna anului 1972 a în
ceput construcția anexă la sala de 
sport a unei clădiri de 12/6 m, a- 
vind prevăzute compartimente pen
tru păstrarea aparatelor, echipa
mentului și altor bunuri sportive. 
Au trecut doi ani și aceste mate
riale le ținem tot pe holuri, prin 
vestiare sau chiar sub cerul liber.

încereînd să stabilim cauzele 
care au determinat tergiversarea 
construcției, am ajuns la conclu
zia că nerespectarea clauzelor con
tractuale de către întreprinderea 
cooperatistă de construcții montaj 
și prestări de servicii Maramureș 
a dus la această răminere în ur
mă. Stabilirea de noi termene a 
continuat pină la... abandonarea 
contractului de către unitatea men

ționată, care s-a desființat. Con-: 
strucția a fost preluată la 25 iu
lie ac. de cooperativa Progresul 
din Baia Mare, care — în pofida 
repetatelor intervenții ale benefi
ciarului — nu prea face eforturi 
pentru a accelera ritmul lucrări
lor. Am cerut explicațiile cuvenite. 
Iată ce ne-a declarat tov. Sefrim 
Hintereiter, șeful biroului tehnic 
de producție al cooperativei Pro
gresul : „Deocamdată nu dispunem 
de suficienți meseriași pentru a 
onora toate angajamentele. Spe
răm insă că pină la sfirșitul anu
lui ne vom respecta clauzele con
tractuale".

De la data vizitei noastre a tre
cut o bună bucată de timp, iar 
construcția, după cum ne-a re
latat zilele trecute beneficiarul, 
înaintează totuși greoi. Pentru că 
ne apropiem de finele anului, a- 
mintim constructorului — dacă 
mai e cazul — că sportivii au 
sțyictă nevoie de magazia mult aș
teptată, care nu poate fi terminată 
doar cu scuze...

Tr. IOANIȚESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO
DIN 13 DECEMBRIE 1974

FOND GENERAL DE CÎSTI- 
GURI : 1.476.427 lei.

EXTRAGEREA I :
7 23 12 25 15 70 33 76 71

EXTRAGEREA a Il-a :
45 77 5 32 50 13 57 24 82

Plata cîștigurilor de Ia această 
tragere se va face astfel : în Ca
pitală de la 23 decembrie 1974, 
pină la 13 februarie 1975. în țară 
de la 26 decembrie 1974 pină la 
13 februarie 1975 inclusiv.

POVESTIRI DESPRE EROI AI ZBORULUI *)
Mai mult decît sub impulsul cititorului, am tresărit 

bucuria iubitorului de aviație, aflînd în librării o nouă 
te din lumea zburătorilor, în care un scriitor prestigios, 
loros universitar, poveșteșle cu har ardelenesc, ’ '
grai moștenit a'e la străbunii țărani de 
hunedorean, episoade din copilăria w.w..IV1UI, 
frînturi din zbuciumul intru zbor al marelui înaripat care a 
fost Aurel Vlaicu.

Cindva, în ospeție la urmașii lui Aurel Vlaicu, frunză
rind cartea de onoare, am reținut din însemnările vizitato-

cu 
car- 
va- 

în dulcele 
pe Valea Mureșului 

eternului nostru Icar,

r:lor casei-muzeale din Bintinți și o mărturisire care mi-a 
plăcut cel mai mult : era semnată, la 20 august 1969, de cel 
care, după cinci ani, a scris cartea apărută acum. O carte 
cdresată tuturor cititorilor iubitori ai aviației, ai aventurii 
eroice, ai omeniei, care prețuiesc jertfa și care văd în zbo
rul lui Vlaicu, dincolo de divertismentul exercițiului fizic, 
încă unul din simbolurile bravurii românești. Lectura cărții 
oferă o povestire cu puternic stimul educativ pentru tineretul 
școlar și cu înalte semnificații pentru cititorul adult și chiar 
vîrstnic,

V. FIROIU
•) „COPILĂRIA UNU! ICAR" de Ion Dodu Bălan, Editura 
Ion Creangă, 1974.

SPECIALIȘTI DIN TOATE
SECTOARELE DE ACTIVITATE!

Un amplu materia! de studii, analiză, metodologie, 
schimb de experiență, informatică și documentare în 

publicațiile editate de :

- ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
- ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALE Șl POLITICE
- MINISTERUL EDUCAȚIEI SI ÎNVĂTĂMÎNTULUIJ •> a .

Pentru abonamente pe anul 1975, adresați-vă din 
timp oficiilor P.T-Ț.R., factorilor poștali și difuzorilor de 
presă din întreprinderi și instituții.

Consultați Catalogul presei editate în Republica 
Socialistă România.

(8538)
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STUDENȚ1 DE PESTE HOTARELA CURSURILE I.E.F.S.
în Dealul Spirei, intr-unui din

tre cele mai mari laboratoare care 
prepară specialiști în domeniul 
mișcării sportive — I.E.F.S. — să
lile de curs sau cele, rezervate 
practicii specifice, întregul labirint 
al stadionului Republicii se află 
în plină activitate. Printre cei 
ce-și însușesc aici diverse disci
pline de învățămînt se află și 
numeroși studenți veniți din alte 
țări (mai cu seamă din țările in 
curs de dezvoltare), cărora li s-au 
oferit burse. Opțiunea pentru in
stitutul bucureștean are ca temei 
prestigiul pe care sportul nostru, 
tehnicienii români și l-au creat 
peste hotare.

Nu este prea greu să-i distingi 
pe oaspeți, în pauzele dintre ore, 
în grupurile din care fac parte, 
alături de studenții români: sînt 
în mare parte africani, din Tu
nisia, Zair, Maroc, Ghana, Congo 
etc. într-o astfel de pauză, ne a- 
propiem de unul dintre ei. Se 
numește Teophile Yamcogo și 
este din Volta Superioară. Vor
bește destul de bine românește. 
„Am venit îa România — ne 
spune el — din ianuarie 1974, și 
pină la începutul acestui an 
universitar am studiat la Craiova 
limba română și anatomia. M-am 
simțit foarte bine în acest răs
timp intr-o țară plină de frumu
seți și în mijlocul unui popor atît 
de primitor, cum este al dv. A- 
vem condiții excelente de cazare 
și masă. De asemenea, cursurile 
la care asistăm sint instructive. 
Avem multe de învățat aici, in 
domeniul teoriei și practicii spor
tive. Este, de altfel, părerea tu
turor celorlalți colegi africani".

Conf. univ. Nicolae Murafa și 
asistentul Gh. Moise ne vorbesc 
cu multă căldură despre studenții 
africani care-și completează stu
diile în cadrul I.E.F.S. Despre cei 
care se află acum acolo, ca și 
despre ceî care au terminat și 
s-au întors acasă cu diploma de 
profesor. N. Murafa ne reproduce 
cu exactitate o frază care i-a plă
cut, dintr-o scrisoare primită de 
la un absolvent tunisian, Fathi 
Makaouar, acum profesor la In
stitutul de educație fizică din țara 
sa și antrenor al unei echipe di
vizionare de volei : „Mi-e dor de 
colegii români, despre care păstrez 
frumoase amintiri".

VOINȚA Tg. MUREȘ (f), SINGURA ECHIPĂ NEÎNVINSĂ

Cuvinte de laudă Ia adresa ce
lor ce vin la București de din
colo de Mediterana pentru a se 
perfecționa în educație fizică și 
sport are și conf. univ. Titus 
Tatu, cecan la Institut : „Cei mai 
mulți dintre studenții africani în
vață surprinzător de repede Hmba 
română, cu o voință nestrămu
tată de a putea apoi să-și însu
șească, in condiții cit mai bune, 
cunoștințele de specialitate. Sînt 
deosebit de perseverenți in stu
diu. conștiincioși și harnici. De 
asemenea, sint foarte dornici să 
ne cunoască țara, fac excursii, 
încearcă să cunoască folclo
rul nostru și nu o dată i-am 
căzut — cu ocazia diferitelor ser
bări organizate la clubul studen
ților — întcrpretind cintece A re
citind versuri în graiul oltenesc, 
îmbrăcați în costume specifice a- 
cestei regiuni. Ei înșiși susțin lu
nar la club o „seară" a lor, în 
care oferă gazdelor cite ceva din 
frumusețile cîntecului și dansu
lui african, din obiceiurile acestor 
popoare. Sînt dornici să asiste Ia 
competițiile sportive din țară, 
unde își fac ucenicia în speciali
tate, realizînd înregistrări, întoc
mind statistici, făcind observații"...

Notăm numele altor studenți de 
peste hotare : Paul Anthony
Eghan (Ghana), Willy Kiasuwa
(Zair), ambii în anul IV, Nabil
Kammoun, Mohamed Lamine (Tu
nisia), Bernard Batabika (R. P.
Congo), toți in anul III, Mus- 
tapha Ballouli Adnan (Liban), din 
anul II, Fatima Elfaquir (Maroc), 
Abdel Hassen Kliaden (Irak), 
Alphonse Adam Abotki (Togo), 
Khristodoulos Papaghiorghiou (Ci
pru), din anul I, care au terminat 
de curînd așa-numitul „an pre
parator", de însușire a limbii ro
mâne și urmează acum cursurile 
de specialitate.

La absolvire, proaspeții specia
liști pregătiți în România primesc 
gratuit lucrări și materiale docu
mentare, cursuri și studii care 
constituie un prețios îndrumar în 
activitatea lor practică. Astfel, 
România aduce o contribuție im
portantă la pregătirea cadrelor 
necesare propășirii sportului din 
țările în curs de dezvoltare.

Aurelian BREBEANU

de polo, 
selecțio- 
ȘcoJariil 
Anilana

TURNEUL
INTERNAȚIONAL

DE POLO
DIN CAPITALA

în bazinul Floreasca din Capi
tala au început ieri întrecerile u- 
nui turneu internațional 
la care participă două 
nate de juniori, echipa 
și formația poloneză 
Lodz.

în primul joc. selecționata de 
juniori I a României a învins la 
mare luptă formația Anilana cu 
7—« (3—1. 1—2, 1—1, 2—2). Au 
marcat : Gaiță 3. Ilie 2, Schcrvan, 
Ungureanu de la învingători și 
Bednarski 4, Piziborowski 2 de la 
învinși.

Al doilea meci, Școlarul — Se
lecționata de juniori II a reve
nit la un scor categoric forma
ției divizionare : 9—2 (3—0, 1—2, 
2—0, 3—0). Realizatori : Szerzo 3, 
Lorincz 3, Gavrilescu, Munteanu, 
Nicolau (Școlarul), respectiv To- 
mescu și Angelescu.

Astăzi sînt programate parti
dele : Sel. juniori II — Anilana 
și Școlarul — Sel. juniori I (ba
zinul Floreasca, de la ora 10) și 
Sel. juniori I — Sel. juniori II și 
Școlarul — Anilana (de la ora 17).

ACTUALITĂȚI
• Astăzi au loc meciurile fina

le din „Cupa Silezîei". După cum 
am anunțat, programul este ur
mătorul : locurile 1—2, Polonia — 
Ungaria, 3—i. România — R. D. 
Germană, 5—6. R.F. Germania — 
Cehoslovacia, 7—8. Danemarca — 
Selecționata Sileziei. Reprezenta
tiva feminină a țării noastre a 
realizat în serii două victorii 
(18—11 cu Danemarca și 14-—9 cu 
R.F. Germania) și o dată a părăsit 
terenul învinsă : 11—14 cu Polo
nia. Ultimul rezultat cu R.D. Ger
mană : 13—12, în cadrul „Trofeu
lui Carpați" (Ploiești, 21 noiem
brie).

© Tot astăzi se dispută la 
Aarau cea de a doua partidă din
tre selecționatele masculine ale 
Elveției și României. Joi, la Fest- 
halle din Berna, spectatorii au

25 de ani de medicină sportivă în România

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ
Aniversarea unui sfert de veac 

de la înființarea rețelei de me
dicină sportivă in țara noastră a 
fost marcată de o manifestare 
științifică jubiliară, care a în
ceput ieri dimineață în Aula 
Bibliotecii Centrale Universitare 
din Capitală. La lucrări iau parte 
medici, cercetători științifici, ca
dre didactice din învățămîntul de 
specialitate, tehnicieni și activiști 
ai mișcării sportive, invitați din 
țară și de peste hotare.

In numele C.N.E.F.S., aduna
rea a fost salutată de general lt. 
Marin Dragnea, prlm-vicepre- 
ședinte, care i-a felicitat pe lu
crătorii din acest important do
meniu cu prilejul frumoasei lor 
aniversări, înmînînd unui număr 
de 83 de tovarăși, pentru activi
tatea rodnică depusă, diploma și 
insigna „Merite în activitatea 
sportivă".

Dr. Alexandru Calomfirescu, 
prim-adjunct al ministrului sănă
tății, a prezentat referatul „25 de

CAMPIONATUL DE ȘAH PRIN CORESPONDENȚĂ
Cea de a Xll-a ediție a campionatului 

național de șah prin corespondența s-a 
încheiat cu victoria maestrului bucu- 
raștean Vasile Gecrgescu, care intra pen
tru a treia oara în posesia titlului. Cîș- 
tigâtorul a realizat 10 puncte din 12

DIN HANDBAL
urmărit — așa după cum ne re
latează comentatorul agenției 
S.I.Z., Ilans Hug — cel mai a- 
tractiv meci de handbal disputat 
în Elveția în acest an. Echipa 
României — care a învins cu 
24—15 — a avut următoarea com
ponență : Orban (Banciu) — Bir- 
talan (7), Voina (4), Stef, Tase 
(1), Cosma (2), Stock I (2), Tudosie 
(4), Drăgăniță (3), Roșu, Neagu 
(1). Dintre handbaliștii noștri s-au 
evidențiat Birtalan și Voina, prin 
forța și precizia aruncărilor la 
poartă, precum și portarii Orban 
și Banciu. Intîlnirea a fost arbi
trată de vest-germanii Braun și 
Gultling. Incepînd de marți, echi
pa care se află în turneu în El
veția — și care ne va reprezenta 
la campionatul mondial universi
tar — șe va alinia la startul tur
neului de la Magdeburg, în ca
drul căruia va întîlni selecționa
tele Danemarcei, Norvegiei, Ceho
slovaciei, U.R.S.S. și R.D. Ger
mane.

• între 27 și 30 decembrie, se- 

ani de medicină sportivă în 
România". Vorbitorul a evocat 
drumul străbătut de acest impor
tant serviciu, succesele obținute, 
insistînd cu precădere asupra sar
cinilor de viitor, mult sporite în 
lumina documentelor Congresului 
al XI-lea al partidului, a obiec
tivelor majore puse în fața miș
cării noastre de educație fizică și 
sport.

în continuare, au fost susținute 
cîteva comunicări interesante : 
„Asistența medicală a sportivilor 
în perioada 1949—1974“ (dr. I. Dră- 
gan), „Activitatea de învățămînt 
superior în medicina culturii fizi
ce" (lector univ. dr. R. Ludu), 
„Activitatea de cercetare științifi
că în medicina culturii fizice" 
(dr. I. Ștefan) și a avut loc o 
masă rotundă pe tema : „Obiecti
vizarea biologică a antrenamentu
lui sportiv", la care au fost expu
se puncte de vedere inedite.

Lucrările se încheie astăzi.

posibile (Ț-9 = 2—1), lâsînd la o dis
tanța apreciabila plutonul urmăritorilor. 
Pe locurile 2—5 s-au clasat la egalitate 
(7 p) A. Cioană (Craiova), Gh. Ne- 
goescu, P. Nichițelea și A. lonescu-Vor- 
nicu (toți din București).

ȘTEFAN BIRTALAN 

lecționata masculină secundă a 
României (condusă de antrenorii 
Oprea Vlase și Cornel Oțelea) 
participă la un interesant turneu 
organizat la Tunis. Aceeași for
mație va lua parte, la 1 ianuarie 
1975, la turneul-fulger ce se des
fășoară în Berlinul Occidental.

ÎN CAMPIONATUL DE POPICE
Azi și mîine se dispută etapa a 

IX-a, ultima, a turului campio
natului Diviziei A la popice. Une
le jocuri, hotărîtoare pentru con
figurația clasamentelor, au fost 
devansate, din cauza întîlnirii in
ternaționale dintre selecționatele 
sindicale ale României și Unga
riei, care se desfășoară la Bucu
rești (partida feminină) și Ploiești 
(partida masculină).

® Meciul dintre sexteturile fe
minine fruntașe din seria Sud, 
Voința și Gloria, ambele din 
București, s-a încheiat cu succe
sul ultimei echipe : 2448—2423 p d. 
Elevele antrenorului Constantin 
Neguțoiu, acționînd cu siguranță, 
au reușit să încheie turul compe
tiției cu o frumoasă și meritată- 
victorie. Două dintre concurentele 
Gloriei, Florica Neguțoiu și Mar-

gareta Cătineanu, au fost perfor
merele reuniunii, cu 444 p d, res
pectiv 434 p d. De la Voința prin
cipalele realizatoare au fost Cor
nelia Grecescu — 431 și junioara 
Elena Lupoaie — 415 p d.

• Alte rezultate : masculin : 
Flacăra Cîmpina — Rapid Bucu-

C.S.M. Reșița
Brașov
VIII-a), Voința Timișoara 
ința “ 
tapa

SiMBATĂ :
BASCHET : Sala Floreasca, ora 

18.30: foștii internaționali — arbitrii 
internaționali ; ora 20 : ROMA
NIA - OLANDA (m).

HOCHEI : Patinoarul ,,23 Au
gust", ora 16.00: A.S.E. — Tîrnava 
Odorhei (meci în cadrul grupei 
secunde a Diviziei A).

POPICE : Arena clubului Uzine
lor Republica, de la ora 14.00: 
întîlnire internaționala între se
lecționatele sindicale feminine ale 
României și Ungariei (jocul pe 
echipe) ; arena Giulești, de ia 
ora 16.00: Rapid București — La- 
romet București; arena Antrefrig, 
de la ora 16.00: Frigul București 
— Metrom Brașov (meciuri contînd 
pentru campionatul feminin Divi
zia A).

DUMINICA :
POPICE : Arena clubului Uzi

nelor Republica, de la ora 9.00: 
turneul individual din cad/ul în
tîlnirii internaționale dintre selec
ționatele sindicale-feminine ale 
României și Unnariei; arena La- 
romet, de la ora 8.00: Laromet 
București — Rulmentul Brașov 
(meci din campionatul masculin 
Divizia A).

Florica Filip, una dintre cele mai 
bune jucătoare ale echipei cam

pioane, Rapid București

rești 5548—5319 p d (meci contînd 
pentru etapa a IX-a) ; Dacia Plo
iești — Rafinorul Ploiești 4968—5222 
P d (etapa a VIII-a) ; feminin :

în med amical de volei

STEAUA - S. K. A. ROSTOV
PE DON 3-2

Aseară, în sala Floreasca, s-a des
fășurat intîlnirea amicală dintre echi
pele masculine Steaua București și 
S.K.A. Rostov, pe Don. După un joc 
cu oscilații de ambele părți, victoria 
a revenit formației bucurestene cu 
3—2 (—8, —13, 6, 12, 5). începutui
partidei a aparținut oaspeților, care 
au condus cu 2—0 la seturi, apoi 
Steaua a acționaț mai atent la pre
luare și blocaj, întorcînd rezultatul 
în favoarea sa. Mîine, în sala Giulești 
(ora 10,30), meciul-revanșă.

Hidromecanica 
2460—2322 p d (etapa a 
- ‘ ‘ Vo-

Tg. Mureș 2243—2409 p d (e- 
a Vil-a).
Înaintea etapei a IX-a, sin

gura formație neînvinsă din tot 
campionatul este Voința Tg. Mureș 
(f), care în opt jocuri a cîștigat 
16 puncte. Iată care sînt echipe
le aflate în fiuntea clasamente
lor : FEMININ — seria Sud : 1. 
Gloria București 16 p (9 jocuri), 
2. Rapid București 14 p, 3. Voința 
București 12 p (9 jocuri) ; seria 
Nord : 1. Voința Tg. Mureș 16 p, 
2. C.S.M. Reșița 12 p, 3. Voința 
Cluj-Napoca 10 p (7 jocuri) ; 
MASCULIN — seria Sud : 1. Vo
ința București 14 p, 2. 
Cîmpina 12 p (9 jocuri), 3. 
structorul Galați 10 p ; 
Nord : 1. Progresul Oradea 
2. Minerul Baia 
p d), 3. C.F.R. 
(14990) — din 7

• Formațiile 
culine Voința Cluj-Napoca au e- 
voluat în Ungaria, în orașul Eger, 
în compania echipei 
La femei, victoria a 
inței cu 2226—2196 p 
bați, echipei gazde 
4877 p d. În turneul individual 
au cîștigat clujenii Ion Stefucz — 
885 și Ileana Gyarfas — 401 p d.

Mare 10 p
Timișoara 

jocuri, 
feminine și

Flacăra 
Con- 
seria 
14 P, 
(20050 
10 p

mas-

Szpartakusz. 
revenit Voi- 

d, iar la băr- 
cu 4975 —

AGENDA ACTIVITĂȚII
’(Urmare din pag. 1)

tre fruntași — Stelian Stan, Du
mitru Chițu și Vasile Păcuraru. 

în același timp, membru aso
ciației sportive Progresul-panifi- 
cație s-au întrecut la șah, popice 
și tenis de masă. Printre cei mai 
buni, A. Mustață țtenis de masă) 
și Gh. Drăghici (popice).

Dumitru Soare — corespondent
CONCURS DE ORIENTARE TU

RISTICA
Cîteva sute de sportivi și spor

tive din școlile, întreprinderile și 
instituțiile aflate pe raza Secto
rului 3 al Capitalei au fost pre-

COMITETUL EXECUTIV AL
A.E.B.A. se reunește la Lon- 

perioada 15-18 decembrie. Pe 
de lucru o forului internațional 
analiza modului de disputare a 

a campionatului mondial, 
campionatele 

Katowice

BOX 
dra, in 
agenda 
se află 
primei ediții 
stadiul pregătirilor pentru 
europene de anul viitor, de la 
(Polonia), precum ți rapoartele de acti
vitate ce vor fi prezentate de președinți* 
comisiilor A.E.B.A. Intre acestea din urmă 
figurează ți cel ol Comisiei de tineret, 
al cărei președinte este Gheorghe Guziev, 
președintele F.R. Box, care o plecat vi 
neri spre Londra. • LA ORADEA a avut 
loc o reușită gală amicală intre echipele 
Crițul ți Gloria Arad, încheiată cu vic
toria pugilițtilor din localitate : 16—10.
Cel mai disputat meci al reuniunii a fost 
cel dintre Nicolae Garnai (Crițul) ți Va
sile Lazăr (Gloria) la cat. semimijlocie. 
După ce ambii boxeri au fost numărați, 
decizia la puncte a fost acordată lui 
Garnai. Alte rezultate : — St. 1 urcuș (C) 
b.K.O, r. I R. Socolovici (G), V. Bordoț 
(G) b.p. Z. Zolton (C), Gh. Varga (C) 
b.p. M. Cirpai (G). G. Mordale^ (G) b.p. 
2. Metan (C), L Săcoceanu 
II D. Pojego (G).

zt a turneului, luni 1ă decembrie, sint 
programate următoarele partide ; S. C. 
Miercurea Ciuc — Slezan Opava ți Di
namo București - Ujpesti Dozsa. Com
petiția se va încheia miercuri seara.

Ilinn FEDERAȚIA DE SPECIALITATE 
JV/LzKx a desemnat pe cei mai buni
10 sportivi ai anului : 1. lacob Cod rea
(Dinamo "București), 2. Ionel Lazăr (Dina
mo București), 3. Ștefan Pop (Dinamo 
Brașov), 4. Mircea Notopoi (Dinamo Bra
șov), 5. Toma Mihalache (Școala spor
tiva Unirea laș:), 6. Gheorghe Dum
bravă (I.E.F.S.).- 7. Gheorghe Boșcu (Di
namo București), 8. Cornel Roman (Dina
mo București), 9. Alexandru 
namo Brașov), 10. Gheorghe 
na mo Brașov).

Filip (Di- 
Nache (Di-

(C). b.ob.r.

LA MIERCU- 
nouă ediție

LKJM ÎNCEPE

competiții ,.30 Decembrie- 
clubul sportiv orășenesc 
La actuala ediție »»-au 

în afara formației 
Ujpesti

nvCHtl REA CILfC
a tradiționalei 
organizată de 
din localitate, 
anunțat participarea, _ _ _ 
S.C. Miercurea Cîuc, echipele 
Dozsa Budapesta, Slezan O pa va (Ceho
slovacia) și DinaiWo București. In prima

urem ierarhia celor mai buni 
IkJ ZECE SPORTIVI Al ANULUI 

1974 comunicată de federația de specia
litate : 1. Mihai BANU (Poiana Cîmpina),
2. Gheorghe Sora (Metalul București);
3. Ștefan Chițu (Poiana Cîmpina) ; 4.
Aurel lonescu (Energia Cîmpina) ; 5. Cor
nel Voiculescu (Metalul București) ; 6.
V/erner Hirschwogel (C.S.M. Reșița) ; 7. 
Ion Bobîlneanu (Voința Sibiu) : 8. Ion 
Marinescu (Metalul București) ; 9. Dumi
tru Vasilescu (Steagul roșu Brașov) ; 10. 
Andrei Benedek (Steagul roșu Brașov).

VOI FI CUPA CUPELOR- Echipa femi-
• vlCi ninâ Dinamo București va 

debuta în cea de a treia ediție a Cupei 
cupelor, întilnind în ziua de 24 decem
brie (ora 18) în sala Dinamo, pe Gala- 
tasaroy Istanbul. Este probabil ca meciul- 
revar.șă să aibă loc tot în Capitală, c» 
INTRE 20 $1 24 DECEMBRIE este progra
mat turul II, sub formă de turnee, în 
divizia națională școlară și de juniori.

SPORTIVE fit MASA
zenți la concursul 
turistică 
Pustnicul, 
retului".

Iată pe 
lori :

ȘCOLI
Sanda Perța și Florica Granzuela 
(65), Maria Pîrvu și Maria Reper- 
taru (56) ; băieți — Gr. Dumitres
cu (56), Em. Iancu și I. Tătucu 
(65) ; Șc. prof. Electroaparataj — 
Elena Todiresei.

ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITU
ȚII : I.C.M.E. — Elena Dunache ; 
F.R.B. — Georgeta Condurache ; 
Electroaparataj — Maria Turcan ; 
Sirena — Ioana Sibiceanu ;' Dacia 
— Gheorghe Neagoie.

de orientare 
în pădureaorganizat

în cadrul „Cupei tine-

cîțiva dintre cîștigă-

GENERALE, fete

klATAT.C FEDERAȚIA DE
NA i A i it SPECIALITATE a
desemnat pe cei mof buni înotători și 
săritori ai anului. {NOT : 1. Marian Sla
vic (Steaua), 2. Zeno Oprițescu (Steaua),
3. Adrian Horvat (Dinamo), 4. Camelia 
Hoțescu (Șc. sp. Ploiești), 5. Mihaela 
Georgescu (Petrolul Ploiești), 6. Valeria 
Vlâsceanu (Petrolul), 7. Anca Groza (Di
namo), 8. Dietmar Wetterneck (Șc. sp. 
Reșița), 9. Anca Georgescu (Dinamo), 
10. Doru Gropșan (Șc. sp. Reșița). SĂRI
TURI : 1. Ion Ganea (Independența Si
biu), 2. Melania Decuseara (Progresul 
Buc.), 3. Alex. Bagiu (Crișul Oradea),
4. Mihaela Atanasiu (Școlarul), 5. Geor
giana Sâcăleanu (Școlarul), 6. Elena 
Cîrsticâ (Progresul), 7. Gerhard Fabich 
(Șc. sp. Sibiu), fl. Vasile Nedolcu (Șco
larul), 9. ‘ ~
10. Anca

Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu), 
Fâgețeanu (Școlarul).



ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV
AL C C. AL P.C.R.

ț, (Urmare din pag. 1)
*" ■
rele economice, centralele, între
prinderile industriale trebuie să 
acționeze cu toată energia pen
tru a asigura produse destinate 
exportului cu calități tehnico- 
economice superioare și în sorti
mentele cerute pe piața externă, 
asigurind astfel o valorificare cît 
mai bună a materiilor prime și 
materialelor.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca, în forma sa actuală, 
planul național unic și bugetul 
de stat să fie supuse spre legife
rare Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît să se atribuie ministerelor 
economice funcția de organ cen
tral coordonator în scopul asigu
rării unei concepții unitare în 
dezvoltarea tuturor ramurilor și 
domeniilor de activitate, cores
punzător progresului economic, 
tehnic și științific, valorificării 
superioare a potențialului ma
terial și uman, atragerii în cir
cuitul economic a unor noi re
surse de materii prime și mate
riale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat propunerile Guvernului 
privind regimul prețurilor la lu
crările de reparații la mașini, u- 
tilaje și părțile lor componente ce 
se execută în unitățile de stat 
specializate sau sectoare specia
lizate din cadrul altor întreprin
deri. De asemenea, au fost apro
bate propunerile privind reașeza
rea prețurilor de producție, de 
livrare și rabatul comercial la 
produsele de bază din ramurile

industriei mctalurgice-fcroase, ne
feroase și metale rare, materiale 
refractare și abrazive.

în continuare, Comitetul Poli
tic Executiv a luat în dezbatere 
și și-a însușit proiectul de lege 
cu privire la modificarea unor 
articole din Constituția Repu
blicii Socialiste România și pro
iectul legii electorale a Republicii 
Socialiste România, stabilind să 
fie supuse Plenarei C.C. al 
P.C.R. și Marii Adunări Naționa
le. De asemenea, au fost adop
tate unele măsuri privind pregă
tirea alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională și 
Consiliile populare județene, oră
șenești și comunale.

Comitetul Politic Executiv a 
adoptat o hotărîre privind orga
nizarea și funcționarea Comisiilor 
pe probleme ale C.C. al P.C.R. 
și ale organelor locale de partid ; 
de asemenea, a aprobat compo
nența birourilor Comisiilor pe 
probleme ale C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și și-a însușit proiectul 
de hotărîre cu privire la partici
parea membrilor Comitetului Cen
tral al P.C.R. la activitatea de 
partid, stabilind să fie supus spre 
dezbatere si aprobare Plenarei 
C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței au fost re
zolvate unele probleme curente 
din domeniile relațiilor externe, 
comerțului exterior, justiției și 
industriei petroliere.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît convocarea Plenarei C.C. 
al P.C.R. pentru data de 18 de
cembrie 1974.

UNIVERSIADELE-DIN 4 IN 4 ANI?
PARIS, 13 (Agerpres). — Comi

tetul executiv al Federației in
ternaționale a sportului universi
tar a fost înștiințat despre retra
gerea candidaturii orașului Bel
grad de la organizarea în anul 
19T5 a Jocurilor mondiale univer
sitare de vară. Secretarul gene
ral al F.r.S.U., Pineau, a decla
rat că nu se pune problema anu
lării Universiadei, deși timpul de 
alegere a unui alt candidat este 
foarte scurt. «Chiar dacă vom re
duce programul, sîntem siguri

că se va găsi un oraș care să 
găzduiască această mare compe
tiție sportivă".

In cercurile apropiate F.I.S.U. 
se crede că, avînd In vedere di
ficultățile de organizare a com
petițiilor polisportive de anver
gură, se va reconsidera periodi
citatea Universiadelor, urmînd să 
se propună ca, pe viitor, acestea 
să se desfășoare la un interval 
de patru ani, și nu de doi ani, ca 
pînă acum.

„PREMIUL ZIARULUI IZVESTIA“

U.R.S.S. - SUEDIA 7-2 LA HOCHEI
MOSCOVA, 13 (Agerpres). — 

Peste 12 009 de spectatori au ur
mărit la Palatul Sporturilor de 
la Lujniki meciul internațional 
de hochei pe gheață dintre echi
pele reprezentative ale U.R.S.S. 
și Suediei, contînd pentru „Pre
miul ziarului Izvestia", La capă
tul unui joc de un excelent ni
vel tehnic, cu multe faze specta
culoase, hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu 7—2 (2—0,3—2, 
2—0), prin punctele realizate de 
Harlamov, Filipov, Iakușev, Ani

sin, Gusev, Petrov și Lebedeev. 
Golurile oaspeților au fost înscri
se de Johansson și Labraaten. 
în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. (neînvinsă), cu 14 p.

★
Reprezentativa secundă de ho

chei pe gheață a U.R.S.S. și-a 
început turneul în Canada, evo- 
luînd la Montreal în compania 
unei selecționate locale. Hocheiștii 
canadieni au terminat învingători 
cu 4—3 (2—1, 1—0, 1—2).

Clffi VA DISPUTA FINALA MASTERS 74?
Azi, în semifinale:

NĂSTASE - NEWCOMBE
ȘI VILAS - RAMIREZ

în primele ore ale acestei di
mineți, cînd ziarul nostru iese 
de sub rotativă, semifinaliștii 
„Turneului campionilor" au și 
început lupta în fața tribunelor 
uriașului stadion Kooyong. In în
depărtatul Melbourne, soarele 
Antipozilor trebuie să străluceas
că de amiază, dacă va fi soare în 
această zi, penultima a întrecerii 
așilor rachetei.

Azi se decide cine va disputa 
finala Masters ’74. Luptă pentru 
ultimul trofeu de tenis al anului 
Iile Năstase și John Newcombe,

CLASAMENTELE 
PRELIMINARIILOR 

Grupa A
1. VILAS 3 victorii

(setaveraj 6—1) ;
2. NEWCOMBE 2 v (4—2);
3. BORG
4. PARUN

Grupa B
1. nastase
2. RAMIREZ
3. ORANTES
4. SOLOMON

1 v (2—5) ;
0 v (2—6)

3 V (6—1) ;
2 v (5—2) ;
1 v (2—4) ;
0 v (0—6).

marile vedete ale generației con
sacrate de campioni, de o parte. 
De cealaltă, într-o semifinală a 
„noului val“ de tenismani în pli
nă ascensiune, se întîlnesc Gui
llermo Vilas și Raul Ramirez.

VILAS EGALEAZĂ 
PE NĂSTASE

Ultimele precizări în clasamen
tele grupelor preliminarii s-au 
produs în cursul zilei de ieri. De 
fapt, atît semifinaliștii erau prac
tic cunoscuți, ca și ordinea locu
rilor ocupate de ei. Ar fi trebuit 
ca Vilas să piardă foarte catego
ric ultimul său meci cu Parun 
(cel puțin 2—6, 2—6), pentru a 
ceda primul loc în grupă lui 
Newcombe, la setaveraj egal dar 
ghemaveraj inferior. Lucru care, 
bineînțeles, nu s-a produs. în a 
doua grupă, Ramirez era și mai 
bine ancorat pe al doilea Ioc, 
trebuind să facă doar un act de

prezență în partida restantă, eu 
Solomon.

Intr-un asemenea context, nu 
este greu de imaginat starea de 
spirit în care au abordat favo- 
riții aceste jocuri restanță, de 
vineri. Guillermo Vilas s-a vă
zut egalat la seturi de un Onny 
Parun plin de ambiție să mar
cheze punctul de onoare. Dar și 
argentineanul avea dorința de a 
înscrie a treia victorie, ca și 
Năstase. De aci, o luptă dîrză în 
setul decisiv, care revine lui 
Vllas cu scorul-record al turneu
lui : 7—5, 3—6, 11—9. Poate că 
risipa de efort a laureatului Ma
rcului Premiu (2 ore și 5 min. de 
joc) să atirne în balanța semi
finalelor. Mai ales că adversarul 
său, mexicanul Râul Ramirez, a 
avut nevoie de mai puțin de trei 
sferturi de oră pentru a dispune 
de altă dată tenacele Harold So
lomon. Scor 6—1, 6—1 pentru Ra
mirez.

UN CVARTET DE AȘi
* Ilie Năstase nu s-a mai întîl- 
nit cu John Newcombe de la tre
cuta ediție a Masters-ului. A- 
tunci, sub cupola sălii „Hynes 
Auditorium” din Boston, tenis- 
mânui român se impunea cu o 
splendidă victorie, la scorul de 
7—5, 6—3. Desigur, circumstanțele 
întîlnirii de azi diferă mult de 
cea de acum aproape 13 luni. Se 
joacă „pe terenul lui Newcombe", 
un gazon alunecos, care nu con
vine jocului de finețe al lui 
Năstase. Tn schimb, favorizează 
loviturile „de tun" ale australia
nului. Prin prisma acestor consi
derente, misiunea campionului 
nostru apare ca deosebit de difi
cilă. Tripla cunună cu lauri — 
cucerită suceesiv la Paris—Cou
bertin, Barcelona și Boston — se 
apără greu I

Interesantă este și a doua se
mifinală. Guillermo Vilas dorește 
să demonstreze că este un demn 
succesor al Iui Ilie Năstase, în 
fruntea Marelui Premiu—F.I.L.T., 
întărindu-și poziția și cu pre
țiosul trofeu de „campion al 
campionilor". Iar Râul Ramirez 
marchează un virf al formei 
sportive, după ce s-a situat în 
continuă ascensiune de-a lungul 
ultimelor două sezoane. Amănunt

Argentineanul GmMftnrnn Vilas 
a terminat și el neînvins preli

minariile turneului 
Tdefoto : A.P.-AGERPRES 

insolit, se disputa o „semifinală 
latino-americană“, pentru prima 
oară în istoria marilor turnee.

Și acum, să așteptăm comuni
cările prin telex de la Melbourne 
și telegramele de presă, pentru 
a-i afla pe finaliștl.

TELEX

Celebrul fotbalist brazilian Pale, aflat în turneu. prin Asia, nu pierde 
ocazia de a-ți transmite experiența micilor săi admiratori. El a de
clarat că va propune crearea unui Campionat mondial de fotbal 
rezervat copiilor intre 12—14 ani, competiție ce ar urma să poarte 
denumirea de „Cupa Pele“. Telefoto : A.P.-AGERPRES

COINCIDENȚE

tn cursul lunii noiem
brie, reprezentativa de ho
chei pe gheață a U.R.S.S. 
a susținut cel de al «ca
lea meci international, a- 
vtnd ca parteneră, ■ în a- 
ceastă înttlnire jubiliară, 
formația Finlandei. De re
ținut că, în primul său 
joc internațional, repre
zentativa Uniunii sovieti
ce a întîlnit, cu 20 de ani 
în urmă (la 29 ianuarie 
1954), tot echipa țării ve
cine. Dar si al 100-lea 
meci din istoria teamului 
sovietic s-a disputat tot 
tn. compania hochelstilor 
finlandezi !

WYOMIA TYUS CONTRA 
JANNET LYNN

Continuă în Statele Unite 
voga întrecerilor polispor
tive la care sînt invitați 
să participe reprezentanți 
ai mai multor discipline 
sportive. Iată, un organi
zator ingenios s-a gîndit 
acum să aducă în arena 
sportivă a multilateralită
ții celebre campioane din 
diferite sporturi. Publicul 
va vedea deci pe fosta 
campioană olimrrică de 
sprint Wycmia Tyu3 în- 
treeîndu-se la înot cu ve

deta patinajului artistic a- 
merican Jannet Lynn, ori 
pe campioana olimpică de 
sărituri de la trambulină 
Micky King concurînd în 
alergare, pe o pistă de 400 
m, cu maestra gimnasticii 
americane Cathy Rtgby.

circuit du 6 km. cu plecarea 
șl sosirea în piața Claman- 
ceau, după ce vor trece, de 
asemenea, prin piața Con
corde și pe strada RivoB. Ple
carea în Turul Frânte» va 
da din orașul belqian Char
leroi, restul traseului urmînd

Născute fa Berkeley (Califor
nia), ea a devenit campioana 
a S.U.A. în perioada 1909—11, 
dețînînd în total 45 de titluri 
naționale (k> junioare și se
nioare}. In 1924 a împărțit la 
Wimbledon victoria în proba 
de dublu-femei, cu na mai

să fie stabilit de oraanîza- 
terl

întreceri de acest fel ur
mează să aibă loc în u- 
riașa sală Astrodome din 
Houston (Te-xas) și în sala 
Rotonda din Florida. Prin
tre concurentele anunțate 
pentru preliminariile de la 
Houston (20 și 21 decem
brie) se află, în afara 
celor menționate mai sus: 
Suzy Chaffee (schi), San
dra Palmer (golQ, Paula 
Sperber (popice) și altele.

PENTRU PRIMA OARA 
PE CHAMPS ELYSEE

Turul ciclist al Franței (edi
ția a 62-a) se va încheia la 
20 iulie 1975 în centrul Pari
sului, pe Champs Elysee. Pen
tru prima oara în istoria 
marii competiții cicliste, con- 
curenții vor pedala pe cele
bra arteră pariziană, par- 
curgînd 25 de ture ale unul

CHETĂ PENTRU 
OLIMPICII SUEDEZ!

Pentru a aaoperi o parte 
din cheltuielile impuse de 
pregătirile pe care le fac 
loturile olimpica din Sue
dia, forurile sportive din 
«ceartă țară au r. ne lat la 
mijloacele financiare ale 
unor firme și întreprinderi. 
Pînă acum, In visteria Co
mitetului olimpic suedez 
au fost depuse 50 de mi
lioane de coroane suedeze.

O STEA S-A STINS

Din Boston s© anunța că a 
încetat din viață, în vîrstâ 
d« 87 de ani, una din marile 
vedete ale tenisului mondial. 
Haze! Hotchkiss Wightman.

puțin celebra Helen Wills. Șl 
— o curiozitate* — ea deținea 
și două titluri olimpice, din 
același an, cînd tenisul a fă
cut parte din programul j.O, 
de la Paris.

Numele ei Se leagă tn spe
cial de donarea acelui trofeu 
de argint aurit — Cupa 
Wightman — care încununa 
prima întîlnire feminina 
S.U.A. — Angda, desfășurată 
la inaugurarea stadionului 
Forest Hills, în anul 4923. 
Hazel Wightman ar fi dorit 
să lărgească sfera competiției, 
admițînd și alte națiuni tn 
întrecere, dar compatrîoții ei 
s-au arătat mult prea conser
vatori. pentru a renunța la 
această notă de exclusivitate. 
Astfel, meciurile (disputate 
pînă azi de 50 de ori) au 
reunit în fața fileului doar 
pe tenismanele americane si 
engleze.

Dar, ideea unei competiții

mondiale feminine de tenis 
— care animase pe Hazel 
Wightman — a fort preluată 
de F.I.L.T., care organizează 
acum anual ,,Cupa Federa
ției*.

BOXER 
REAMATORJZAT ?

Câștigătorul medaliei de 
bronz k» uiți pul turneu olim
pic de box, suedezul Hasse 
Thomsen, a trecut la profesio
nism. Numai că noua carieră 
a aceluia care dorea sâ fie 
urmașul iui Ingomar Johans
son la categoria grea nu a 
început sub cele mai bune 
auspicii. Dîa cele 5 meciuri 
susținute n-a cîșttgat nici 
unul. După aceste insuccese, 
boxerul suedez, în vîrstă de 
22 de ani, ar dori sâ fie re- 
a metod zo t. Mu se știe însă 
dacă acest lucru va fi posi
bil, deși federația suedeză 
de specialitate ar dori reve
nirea Iul Țhomsen pe rin
gurile amatorilor, deoarece în 
primăvară, la Stockholm, va 
evolua reprezentativa Cubei, 
si o întâlnire a acestuia cu 
Teofilo Stevenson ar constitui 
capul de afiș al reuniunii.

De amintit că la J.O. de 
la Munchen boxerul român 
Ion Alexe l-a învins la puncte 
pe Thomsen;

Turneul de tenis dotat cu „Premiul 
televiziunii bulgare4* a continuat la 
Sofia cu disputarea partidelor din 
optimile de finală ale probei de sim
plu bărbați. Jucătorul romln ion 
Sântei l-a întîlnit pe francezul Frejs* 
pe care l-a învins cu 4—G, 7—6, 6—4, 
Alte rezultate : Palm (Suedia) — Ga- 
nev (Bulgaria) 6—-2, 6—1; Manta < El
veția) — Pampulov (Bulgaria) 6—4. 
6—4; Andersson (Suedia) — SzSka 
(Ungaria) 7—6, 3—6, 6—3.

In cadrul „Cupei U.ILS.S.» la hal
tere, competiție care se desfă
șoară în aceste zile la Zaporoje, 
Rafael Belenkov a egalat recordul 
european la categoria cocoa (stilul 
smuls), cu rezultatul de 112.5 kg. 
Cu aceeași performanță mai este 
creditat și bulgarul Todorov. La 
tota-hrl celor două stiluri, pe prt-

' mul loc s-a situat Kafael Belen
kov, cu 250 kg, secundat de Vla
dimir Anikin — 247,5 kg.

Tn turneul internațional de șah de la 
Tbilisi, după 13 runde conduc Gufeld 
și Georgadze (U.R.S.S.), cu cîte «,5 
puncte. Ciecâltea (România) are 7 
puncte și ocupă locul 6.

La Budapesta. în cadrul „Cupei ligii 
europene" la tenis de masă, s-au în- 
tîlnit selecționatele mixte ale Un
gariei și Angliei. Gazdele au terminat 
învingătoare cu 5—2.

După consumarea a 5 runde, în tur
neul masculin de șah de la Houston 
conduce marele maestru iugoslav Ma- 
tanovici, cu 4 p.

După ram s-a mai animțat, campio
natele europene de box vor avea^oc 
anul viitor la Katowice, între 1 șl 8 
iunie. Federația poloneză de box a 
selecționat un lot inițial de peste 40 
de pugiliști, care au și început pre
gătirile. Din lot fac parte, printre 
alții. Janusz Gortat, Ryszard Tom- 
ezyk, Roman Gotfryd, Henryk Sred- 
nicki. Wiaeeslaw Rutkowski și An
drzej Blegalski.

După nouă runde, în campionatul 
unional masculin de șah, care se 
desfășoară la Leningrad, conduc 
marii maeștri Mlhail Tal șl Lev 
Polugaevski, eu cîte 5’k p. urmați 
de Beliavski — 5 p. Fostul cam
pion mondial Mlhail Tal a dștl- 
gat partida întreruptă cu Gulko, 
iar în runda a 9-a l-a învins pe 
Balașov.

Intr-un meci amical, la Budapesta,' 
s-au întîlnit selecționatele de box (tf- 
neret) ale Ungariei șl Poloniei. Tine
rii pugiliști maghiari au obținut vic
toria cu 12—10.

In sferturile de finală ale turneului 
de tenis de la Perth, Jucătorul aus
tralian Ross Case l-a învins cu 4—6, 
6—4, 6—3 pe compatriotul său Mal 
Anderson, iar McNamara a dispus 
cu 2—6, 6—3. 6—4 de Menon. Alte re
zultate : simplu femei : Evonne 
Goolagong — Martina Navratilova 
6—2, 6—2; Kerry Melville — Kazuko 
Sawamatsu 6—1, 6—1; dublu bărbați: 
Metreveli, Beust — Menon. Andrews 
6—4, 6—4; Dlblay, Anderson — Spear, 
Reid 6—3, 7—6.

• \
Competiția cicliști „Cursa de 6 zils< 
de la Hernlng a tost cîștlgatâ da 
cuplul Ole Ritter (Danemarca) — Leo 
Duxndam (Olanda) eu 479 p.

tn runda a șasea a campionatului fe
minin de șah al Iugoslaviei, care sc 
destășoară la Belgrad, Buklcl a în
vins-o pe Kalchbrenner, tar Nova- 
kovici a cîștigat la JovicL A fost 
consemnată remiza tn partidele Vu- 
j ano viei — Lazarevicl, Kures — Jova
novic! șl Proteopoviel — PihalHci. în 
clasament conduce Jovanovicl cu 
5’4 p.
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