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* Cornel Dinu, cel mai bun jucător român al anului • Proiecte ? 
de vacanță, de turnee peste hotare și de desfășurare a pregătiri- ș 

f? Ier pentru retur • Arbitrii evidențiați in această toamnă • Ce ; 
tinere talente s-au făcut remarcate.

MARIA ALEXANDRU După o finală dramatică la Melbourne

(pentru a 12-a oară) CAMPIOANĂ
DE TENIS DE MASĂ A ROMÂNIEI

La, băieți. Teodor Gheorghe a cîștigat titlul

NĂSTASE A PIERDUT LA LIMITĂ
TURNEUL „MASTERS : 2-3 CU VILAS

Campionul nostru, după un an mai puțin fructuos, a recîștigat un loc prestigios
Sala de sport din Arad a găz

duit timp de două zile (vineri și 
sîmbătă) faza finală a campiona
telor naționale indivjduHle de 
tenis de masă. La îrfclreierea com
petiției cele cinci titluri republi
cane au revenit următorilor spor
tivi : Maria Alexandru (simplu fe
te), Teodor Gheorghe (simplu bă
ieți), Maria Alexandru. — Teodor 
Gheorghe (dublu mixt), Maria A- 
lexandru — Viorica Moldovan 
(dublu fete) ' și Teodor Gheorghe 
— Șerban Doboși (dublu băieți).

Punctul de atracție -al- întrece
rilor l-a constituit excelenta evo
luție a campioanei 'mondiale Ma
ria Alexandru care și-â încununat 
și această ediție a importantei 
competiții interne cu un succes 
deplin : trei titluri in tot atîtea 
probe în care a fost prezentă. Ea 
clștigă pentru a 12-a oară titlu! 
la simplu, dovedindu-și din nou 
marea măiestrie. Dd a'ltfel, în a- 
ceastă probă ea nu a pierdut nici 
un set în cele patr(u partide ju
cate.

Fără a pune, vretțn moment In 
dificultate pe redutabila noastră 
campioană, Magdalena Lesai, 
calificată în finală, a înscris to
tuși o comportare remarcabilă, 
demonstrând o apreciabilă putere 

TEODORGHEORGHE 
(Universitatea Craiova)

de luptă și o apărare sigură. Ea 
a reușit să depășească, în semifi
nale, o adversară tenace, Lidia 
Zaharia, aflată Intr-o evidentă as
censiune. Merită mențiuni și trei 
junioare, talentate și cu perspec
tive frumoase i Eva Ferenczi (13 
ani, C. S. Arad), Gabriela Kadar 
(14 ani) și Gabriela Dornic (15 
ani), ambele de la Metalurgistul 
Cugir,

La băieți, Teodor Gheorghe a 
reeditat performanța de acum 
doi ani, cucerind titlul de cam
pion. Fără a atinge un nivel teh
nic deosebit, noul campion s-a 
impus printr-un joc mai variat și 
un plus de experiență în fața 
competitorilor mai tineri pe care 
i-a întîlnțt. Mai ales în sferturile 
de finală (cu Buzescu) si în fina
lă (eu Firănescu), Gheorghe a 
primit o replică dîrză, fiind ne
voit să arunce în luptă întregul 
lui bagaj de cunoștir.țe pentru a 
ieși învingător.

Ca și la fete, întrecerile de la 
Arad au reliefat buna dispoziție 
și aptitudinile unor jucători mai 
tineri pentru sportul de perfor
manță. Ne gîndim la Marin Fîră- 
nescu — de la meci la meci mai 
plin de vigoare, la Alexandru Bu
zescu, campionul țării la juniori, 
cu o coordonare mai judicioasă a 
acțiunilor și eu accent pregnant 
spre jocul de atac, la Cristine! 
Komanescu (16 ani), ceva mai 
matur și hotărît în lovituri. Sînt 
de subliniat totodată și evoluțiile 
lui Sorin Cauri — extrem de 
dîrz. Iar din pleiada nouă am 
apreciat progresul și concepția de 
joc a juniorului Levente Nagy 
din Odorhei (antrenor F. Nagy). 
un clement care, bine îndrumat

MARIA ALEXANDRU 
(Progresul București)

și în continuare, are posibilități 
de creștere.

In schimb, dintre concurenții 
consacrați, nu a satisfăcut com
portarea fostului campion al Ro
mâniei și actualul campion bal
canic, Șerban Doboși, inegal și 
mai puțin incisiv.

Sigur, ca aspect general al a- 
cestor campionate, pe lîngă for
ma bună a Măriei Alexandru sînt 
îmbucurătoare și rezultatele ob
ținute de o serie de jucători ti
neri. Important este însă ca cei 
care vizează un loc în echipele 
care vor participa la campiona-

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. 2-3)

în dubla întîlnire amicală de baschet

ROMÂNIA-OLANDA 1-1
La București: 75-73 pentru români,
la Ploiești: 83-82 pentru oaspeți

Iubitorilor și susținătorilor se
lecționatei noastre reprezentative 
le-a fost greu sîmbătă seara, du
pă ce s-au ■delectat aproximativ 
75 de minute cu un joc în care 
Folbert, Nedef, Costescu sau Spi
ridon, baschetbalist! dintre cei 
mai buni pe care i-a avut Româ
nia, al căror talent și a căror fan
tezie greu vor putea fi egalate, 
să vadă „5“-ul reprezentativ pus 
în dificultate de o echipă fără 
rezultate deosebite (cel puțin pînă 
acum) în baschetul european. Mai 
mult chiar, să urmărească apoi 
echipa țării pierzîr.d la un punct 
diferență (al doilea meci) în fața 
unei formații care a călătorit a- 
proximativ 30 de ore pentru a 
susține două partide Intr-un răs
timp de 16 ceasuri.

Se știa că noua selecționată a 
Olandei, țară în care baschetul 
a evoluat simțitor în ultima vre
me, va aduce la București 10 ju
cători cu o medie de înălțime 
pe care numai cea a reprezenta
tivei Uniunii Sovietice o depă
șește pe continentul european. 
La fața locului aveam să aflăm 
că printre cei 7 uriași din „țara 
lalelelor” (și alți trei baschetba- 
liști cu un gabarit rezonabil) se 
află doi r.ord-americani de ori
gine olandeză (Cramer și Van 
Vliet), iar conducerea tehnică a 
echipei oaspete a fost încredințată 
în ultimul an, unui bun tehni
cian de peste Ocean, Bill Sheri
dan. Nu ne-am putut însă în
chipui că această formație va

în ierarhia tenisului mondial, ocupînd locul 2 în ,,Turneul campionilor4»
S-a încheiat ultimul episod al: 

sezonului internațional de tenis. 
La Melbourne, în îndepărtata 
Australie, campionii au lăsat ra
chetele, mareînd momentul căde
rii de cortină peste o bogată sui
tă de mari competiții. Am dorit 
cu toții să cîștige Ilie Năstase, 
însă Guillermo Vilas a triumfat, 
după o finală dramatică : 3—2 
(7—6, 6—2, 3—6, 3—6, 6—4).

Ca și în clasamentul Marelui 
Premiu F.I.L.T., locul fruntaș în 
palmaresul tradiționalului „Mas
ters” a fost luat de un reprezen
tant al generației tinere, în vîr- 
stâ de 22 de ani. Șase ani îi des-

CLASAMENTUL FINAL 
AL„TURNEULUI 
CAMPIONILOR*

1. G. VILAS (Argentina)
2. I. NĂSTASE (România)
3. R. RAMIREZ (Mexic)
Ă J. NEWCOMBE (Aus) 

5—6. M. ORANTES (Spania) 
B. BORG (Suedia) 

7—8. O. PARUN (N. Zeel.)
H. SOLOMON (S.U.A.)

part pe cei mai buni competitori 
ai acestei ediții, Vilas și Năstase. 
Diferență care — așa cum arată 
și desfășurarea finalei — a fost 
probabil "ătu-ul decisiv pentru în
vingător.

Desigur, rezultatul de la Mel
bourne se înscrie în limitele unei 
logici stricte. Argentinianul Vilas 
este un tenisman în plină ascen
siune, a cărui forță s-a făcut din 
plin remarcată. în schimb, Nâs-

Luptă pentru ba
lon la.- înălțime. 
Titus Tarâu iți 
dispută mingea cu 
Pieter Van Tuyll 
(2,10 m), cel mai 
înalt baschetbalist 
al intilnirilor ami
cale România — 

Olanda.

Foto : D. NEAGU

realiza, într-un timp relativ 
scurt, un asemenea salt calitativ, 
mai ales din punct de vedere 
tehnico-tactic, care să-i dea drep
tul astăzi să joace de la egal la 
egal cu formații ca cele ale Bul
gariei, Cehoslovaciei, Franței sau 
Poloniei.

Odată fixată, în acest pream
bul, valoarea adversarei, să ve
dem cum au decurs întîlnlrile 
de la București (sîmbătă), în ca
re jucătorii noștri au cîștigat cu 
75—73 (40—38) și Ploiești, unde 
oaspeții au învins cu 83—82 
(47-47).

Guillermo Vilas (în stingă) jt Ilie Năstase — protagoniștii marii finala 
de la Melbourne.

tase a avut un sezon mai puțin 
fructuos, marcat adesea de neșan
să, în care totuși a demonstrat de 
mai multe ori înalta sa clasă. Lui 
Ilie Năstase îi rămine satisfacția 
de a fi obținut argintul competi
ției sale, poate cele mai dragi, 
ceea ce îl readuce pe un loe 
prestigios în ierarhia tenisului 
mondial. Este de subliniat, mai 
ales, acea victorie asupra lui John 
Newcombe, care tranșează din 
nou în favoarea sa rivalitatea în
tre doi corifei ai unei ilustre ge
nerații de tenismani.

în .formație cu Novac, Cernat, 
Oczelak, Niculescu și Popa, „5“-ul 
României a dominat evident de
butul primului meci (9—4, 15—8, 
21—12, 25—17). Folosind des con
traatacul, combinînd precis în zo
na adversă, punctînd cu exacti
tate de la semidistanță, românii 
au putut contracara superiorita
tea netă sub panou a oaspeților, 
care culegeau aproape toate ba-

Adrian VASIL1U

(Continuare in pag. 2-3)

Votn începe, pentru a respecta 
ordinea cronologică a desfășură
rii luptei, cu această partidă se
mifinală în care talentul campio
nului român a strălucit ca în zi
lele marilor sale afirmări.

NĂSTASE ÎNVINGE
PE NEWCOMBE CU 3—0 !
Sîmbătă, pentru prima oară 

după zile ploioase și reci, care au 
făcut pustii tribunele stadionului 
Kooyong, publicul a venit să ono
reze lupta campionilor rachetei.
Peste 10 000 de spectatori au ți
nut să asiste la semifinalele Mas- 
ters-uluL Bineînțeles, atrași în 
special de confruntarea dintre 
Năstase și Newcombe, rivali de 
tradiție și de cea mai înaltă 
clasă. />

In avancronica întîlnirii, cores
pondentul agenției Associated 
Press subliniază că „o confruntare 
între acești doi. jucători este visul 
oricărui organizator de turnee”. 
Specialiștii acordaseră prima 
șansă campionului australian, con
siderat greu de învins „acasă*, 
pe un teren cti gazon. Iată însă 
că Ilie a răsturnat toate pro
nosticurile, obținînd o victorie fă
ră drept de apel. 1

Jocul a început sub semnul su
periorității sportivului nostru. El 
obține de timpuriu un break, re- 
turnînd cu precizie ; puternicele 
servicii ale adversarului .său. A- 
vantaj pe care-1 păstrează pînă la 
finele setului i 6—3.

A doua manșă a, întilnirii pro
duce un reviriment al australia
nului. „Newkr aruncă , în luptă

(Continuare în pag. a 4-a)

DE ASTĂZI,
TURNEU INTERNAȚIONAL 

DE HOCHEI
LA MIERCUREA CIUC

Patinoarul artificial acoperit 
din Miercurea Cluc găzduiește, 
Incepînd de astăzi, un turneu in
ternațional de hochei, dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie*. Iată progra
mul jocurilor i

Luni 16 : Slezan Opava (Ceho
slovacia) — Dinamo București, 
Sport Club Miercurea Ciuc — Uj- 
pesti Dozsa (Ungaria) ;

Marți 17 : Dinamo—Sport Club, 
Ujpesti Dozsa — Slezan ;

Miercuri 18 : Sport Club — 
Slezan, Dinam» — Ujpesti Dozsa.



CAMPIONATUL DE HOCHEI

SURPRIZELE ÎNCEP SĂ ANIME ÎNTRECEREA
Partidele revanșă ale celui de-al 

H-lea tur al Diviziei de hochei 
s-au desfășurat sîmbătă sub sem
nul unei lupte interesante și al... 
surprizelor. Campionii țării au 
trebuit să uzeze de întregul lor 
potențial pentru a învinge tena
cea și ambițioasa formație g-âlă- 
țeană, Dunărea, dinamoviștn 
bucureșteni s-au văzut în mare 
dificultate la Miercurea Ciuc, 
fiind conduși pînă în minutul 51, 
iar în grupa a II-a, Agronomia 
Cluj-Napoca și A.S.E. au fost în
vinse pe terenul propriu.

Iată scurte relatări de la aceste 
Jocuri i

GRUPA I
DUNĂREA — STEAUA 0—3 

(0—1, 0—0, 0—2). în ciuda timpu
lui nefavorabil (ploaie, vint In 
rafale) jocul a fost viu și inte
resant. Gâlățenii s-au comportat 
mult mai bine decît în primul 
meci, luptînd de la egal la egal 
cu campionii țării. Lipsa de ex
periență și marele număr de ra
tări i-au împiedicat să furnizeze 
surpriza campionatului. Au mar
cat I M. Vlad, Gheorghiu și Nis- 
tor. Excelent arbitrajul cuplului 
bucureștean C. Sgîncă—C. Ștefă- 
nescu. (T. Siriopol — coresp. ju
dețean).

SPORT CLUB — DINAMO 2—2

S-A ÎNCHEIAT TURUL CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A LA POPICE

Bîmbătă și duminică s-a disputat 
etapa a IX-a a campionatului Divi
ziei A la popice, ultima din tur, atit 
la fete cît și la băieți. Acum, la ju
mătatea campionatului, in fruntea 
clasamentelor se află formațiile : Ra
pid București (seria Sud) și Voința 
Tg. Mureș (seria Nord) — la femei. 
Voința București (seria Sud) și Pro
gresul Oradea (seria Nord) — la băr
bați.

Rezultatele din ultima etapă a tu
rului ;

FEMININ
Rapid București — Laromet Bucu

rești 2489 — 2424 p d. Formația fero
viară, campioană a țării, a urcat pe 
primul loc în clasament după această 
victorie destul de facilă. Cinci din
tre cele 6 jucățoare rapidiste au cîș- 
tigat în • disputele directe. De la La
romet, doar Stela Andrei, jucînd în 
ultimul schimb, și-a învins adversara 
(Alexandrina Navon) cu 416—386 p d. 
De la învingătoare s-au remarcat, în 
mod special, Elena Vasile și Maria 
Popescu, care au doborît fiecare cite 
<45 de popice.

Voința Timișoara — Voința Craiova 
2241—2251 p d. Joc deosebit de dis
putat, în care învingătoarea — Cra
iova — a fost cunoscută după ulti
mele aruncări Ea a avut in Boldici 
(405) și Diaconescu (390) cele mai 
eficace jucătoare. De la timișorence 
s-au evidențiat Dragomir (398) și Ba- 
goly (387). (P. AKCAN-coresp.)

Hidromecanica Brașov — Voința 
Tg. Mureș 2336—2274 p d. Brașoven- 
cele au întrerupt șirul victoriilor 
echipei mureșene (neînvinsă 8 etape). 
Gazdele au prezentat o formație omo
genă, cele mai precise in lansarea 
bilei fiind Viorica Orghidan (415), și 
Marian Constantin (407). De la Voin
ța o singură concurentă a depășit 400 
P d: Ildiko Szăsz — 401. (C. GRUIA- 
coresp.)

Frigul București — Voința Roman
2337 — 2165 p d. Formația romașcană, 
alcătuită numai din junioare, n-a 
reușit să facă față, pierzînd la un 
scor sever (Voința a pierdut toate 
cele nouă meciuri în tur). Perfor
mera reuniunii a fost Smaranda 
Oprea (F) cu 417 p d. (N. TOKACEK- 
coresp.)

Voința Cluj-Napoca — C.F.R. Tg. 
Mureș 2450 — 2274 p d.

Voința Oradea — Record Cluj-Na
poca 2483 — 2335 p d.

Cetatea Giurgiu — Voința Constanta 
Z387 — 2419 p d.

Voința Ploiești — Metrom Brașov
2338 — 2379 p d.

U.T. Arad — C.S.M. Reșița 2453 — 
2374 p d.

MASCULIN
Constructorul Galați — Dacia Plo

iești 5139 — 4780 p d. Gălățenii au 
dștigat ușor, cu toate că doi oameni 
de bază (Tismănar și Bice) au lip
sit din formație. Hie Băiaș a fost de 
departe omul nr. 1 al întîlnirii — 949 
p d. Tot de la gălățeni s-a mai evi-

DUBLA INTILNIIRE AMICALA DE BA SCHET
(Urmare din pag. 1)

Ioanele. Pe măsură ce minutele 
se scurgeau și greșelile persona
le (uneori necesare în disputa cu 
giganții) se adunau îngrijorător 
In contul elevilor Iui M. Nedef, 
au intervenit primele schimbări. 
Și dintr-odată ritmul gazdelor 
s-a frînt, înlocuitorii lui Novac, 
Popa sau Niculescu nereușind să 
se descurce în fața unei apărări 
agresive, ceea ce a dat mult cu
raj olandezilor. Aceștia au echi
librat scorul spre sfîrșitul pri
mei reprize, iar la jumătatea ce
lei de a doua (după ce Novac și 
Tarău, ambii cu 5 greșeli perso
nale, au luat loc pe banca de re
zervă) au egalat, trecînd la con
ducerea operațiilor. Conduși pînă 
In min. 37 (cu 62—59, 66—61, 68 
—66), românii au reușit totuși, 
printr-un efort de voință și cu 
concursul unei suite de trei co
șuri ale lui Dan Georgescu, să 

(0—0, 0—1, 2—1). După 12 ani, for
mația din Miercurea Ciuc reușeș
te să smulgă un punct dinamo- 
viștilor ! Jocul a fost foarte in
teresant, prilejuind o luptă acer
bă (dar corectă) și a abundat în 
faze de poartă spectaculoase. Du
pă o repriză albă, dar de mare 
încleștare, oaspeții deschid sco
rul prin Gh. Huțanu (autorul a 
două goluri și în primul meci) în 
min 22. Deși conduși, hocheiștii 
din Miercurea Ciuc au inițiativa, 
pe care aveau s-o materializeze 
în minutele 48 șu *9 (Sârosi și 
Bartalis). Dinamo* egalează în 
min. 51 (Tureanu). Tn ultimele se
cunde ale jocului, Antal expedia
ză un șut năpraznic, dar bara îl 
salvează pe Dumitraș ! Bun ar
bitrajul bucureștenilor Fl. Gu
bernii și Gh. Mureșanu. (M. Mol
do \ an — coresp.).

GRUPA A ll-A
AGRONOMIA — LICEUL NR.

1 3—5 (0—0, 2—2, 1—3). învingă
tori cu 8—1 în primul meci, stu
denții au intrat pe gheață prea 
siguri de succes. Replica elevilor 
a fost foarte dirză, iar prestația 
tânărului lor portar, Fekete, ex
cepțională. Au marcat Gyorgv. 
Laszlo și Texe, pentru Agro
nomia. respectiv Szentes (2), Da
niel, Eros și Horvath.' Au arbitrat 

dențiat Chirilă — 881 p d. De la plo- 
ieșteni un rezultat foarte bun a ob
ținut veteranul echipei, V. Nicolescu 
— 897 p d. (T. SIRIOPOL-coresp.)

Laromet București — Rulmentul 
Brașov 5139 — 50*2 p d. O partidă 
foarte interesantă, in care victori
ile individuale au fost împărțite. 
Radulescu (903). Dumitrache (369) 
și Szoke (839) — schimburile 1—3 de 
la Laromet — Gâll (871), Radu (863) 
și Kiss — schimburile 4—6 de la 
Rulmentul — și-au depășit adver
sarii (R. POP-coresp.)

Electrica Sibiu — Gaz metan 
Mediaș 5347 — 5040 p d. Derby-ul 
județean a re zenit la scor sexte
tului sibian, in care trei popicari 
(Costea, Prică și juniorul Boidijar) 
au depășit granița celor 900 p d. 
(I. IONESCU — coresp.)

Voința Cluj-Napoca — Progresul 
Oradea 5221 — 4893 p d.

Rafinăria Teleajen Ploiești — Glo
ria București 5170 — 5102 p d.

Jiul Petrila — C.F.R. Timisoara 
5063 — 5057 p d.

C.F.R. Tg. Mureș — Minerul Baia 
Mare 5025 — 5061 p d.

POPICARII NOȘTRI VICTORIOȘI 
ÎN ÎNTlLNIRILE DINTRE SELECȚI
ONATELE SINDICALE ALE ROMÂ
NIEI ȘI UNGARIEI.

La București și la Ploiești s-au 
disputat întîlnirile amicale dintre se
lecționatele sindicale ale României 
și Ungariei. La femei, selecționata 
română a fost reprezentată de echi
pa Gloria București iar la bărbați 
de combinata Rafinăria Teleajen 
Ploiești și Flacăra Cîmpina. In am
bele partide, pe echipe, cît și în 
turneele individuale, au cîștigat spor
tivii români.

La București, Gloria a dispus de 
echipa maghiară sindicală (repre
zentată de Spartakus Budapesta) cu 
2436 — 2329 p d. Foarte bine au 
jucat din formația bucureșteană 
Margareta Cătineanu-Bordei (care a 
întrecut-o pe Eva Zsolt cu 444—440 
p d) și Ana Petrescu 432 p d. în 
turneul individual două jucătoare 
românce au realizat același total : 
Florica Neguțoiu și Ana Petrescu, 
cîte 426 ; prima avînd un rezultat 
mai bun la „izolate" — 134 (Petres
cu 131), s-a clasat pe locul I. Locul 
3 a revenit Evei Zsolt cu 405 p d. 
(T.R.)

La Ploiești, popicarii prahoveni 
(Rafinăria Teleajen — Flacăra Cîm
pina) au învins selecționata sindi
cală maghiară cu 5325—5095 p d. O 
comportare bună a avut ploieșteanul 
Ghcorghe Silvestru, care a obținut 
cele mai bune rezultate : 984 p d 
în jocul pe echipe și 935 p d la in
dividual (unde a obținut locul I). 
In urma lui s-au clasat. Ia turneul 
individual : Dumitru Constantin 894 
p d și Istvân Budai (Ungaria) 891 
p <f. (I. TANASESCU — coresp.)

revină și să cîștige la o dife
rență minimă : 75—73.

Duminică însă, în sala Victo
ria din Ploiești, rolurile s-au in
versat. Românii au apărut în te
ren fără Novac (cel mai bun ju
cător de sîmbătă), lovit la ge
nunchi și Tarău (ușoară entorsă), 
în timp ce olandezii (Cramer și 
Van Vliet), în plenitudinea for
țelor, au făcut o adevărată, de
monstrație de virtuozitate și efi
cacitate. De data aceasta, olan
dezii au luat inițiativa și au con
dus la cîteva puncte timp de 10 
minute. Apoi scorul a alternat 
în permanență.

Pierzînd destul de repede pe 
Popa (5 greșeli în min. 19), apoi 
pe Cîmpeanu, tot greul selecțio
natei noastre în lupta sub panou 
a căzut pe umerii lui Oczelak și 
Georgescu. Aceștia au luptat din 
răsputeri, dar insuficient susți
nuți de coechipieri, ei n-au putut 
rezista lui Van Vliet, Van Tuyll, 
Van Helfteren, Akeboorn și Kip 

foarte bine P. Kedves (M. Ciuc) 
și A. Dibernardo (Cluj-Napoca) 
(I. Lespuc — coresp.).

A.S.E. — TÎRNAVA 1—3 (0—2, 
1—0, 0—1). Mai robușți, mai ra- 
pizi, mai bine pregătiți fizic, ho
cheiștii din Odorhei pleacă de la 
București cu 4 puncte ! Studenții 
ne-au apărut ca o palidă umbră 
a unei echipe care, în trecutele 
ediții, ale întrecerii, aspira la pri
ma grupă a campionatului. Au 
marcat : Gali, Csiszer și Tarcsi 
pentru Tîrnava, respectiv Mihăi- 
lescu. Au arbitrat Â. Biro și M. 
Presneanu (București).

CAMPION A TUL

DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

tele mondiale din India (6—16 
februarie 197a) să ajungă la va
loarea care să le dea dreptul să 
aspire la o comportare onorantă.

Rezultate tehnice mai importante 
din ultima zi, dublu băieți, semifina
le : Doboși. Gheorghe-Luchian, O. 
Aurel 3—1, Firănescu, Buzescu-An- 
cel, Macovei 3—0, finala: Șerban Do
boși, Teodor Gheorghe (C.S.M. Cluj- 
Napoca. Univ. Craiova) — Marin Fi
rănescu. Alexandru Buzescu (Univer
sitatea Craiova, Progresul București) 
3—0 (12, 13, 19); dublu fete, semifina
le : Alexandru. Moldovan-Mihuț, Gydn- 
gyosi 3—0, Lesai, M. Korodi-Zaha- 
ria, Condicaru 3—1, finala : Maria 
Alexandru, Viorica Moldovan (Pro
gresul București) — Magdalena Le
sai. Maria Korodi (C.S Arad) 3—2 
(—19- 13, —20. 9, 14) ; simplu femei, 
turul I: Ferenczi-Condicaru ^—0 ! 
Moldovan-Mihuț 3—0, Lesai-Feldman 
3—0. sferturi de finală: Alexandru- 
Gydngyosi 3—0. M. Korodi-Ferenczi 
3—0. Zaharia-Moldovan 3—2, .Lesai- 
Filimon 3—0, semifinale: Alexandru- 
M. Korodi 3—0 (8, 13, 13), Lesai-Za- 
haria 3—0 (9, 19, 26), finala: Maria 
Alexandru (Progresul București, an
trenor N. Angelescu) — Magdalena 
Lesai (C.S. Arad) 3—0 (9, 10, 13) ;
simplu bărbați, turul I: Moraru-Teo- 
dorescu 3—1. Panait-Gheorghiu 3—1, 
Cauri — L. Nagy 3—2, Buzescu-Bo- 
bocică 3—2, optimi de finală : Pa- 
nait-Moraru 3—0, Firănescu-Căuri 
3—2. O. Aurel-Singiorgian 3—1, Giur- 
giucă-Macovei 3—0. Romanescu-Stelian 
3—1, Buzescu-Danielis 3—1, Gheorghe- 
Stamatescu 3—0, sferturi de finală: 
Doboși-Panait 3—1, Firănescu-O. Au
rel 3—1. Romanescu-Giurgiucă 3—1, 
Gheorghe-Buzescu 3—1, semifinale: 
Firănescu-Doboși 3—1 (—13, 14, 14, 12), 
Gheorghe-Romanescu 3—0 (18, 13, 11), 
finala: Teodor Gheorghe (Universita
tea Craiova, antrenor V. Bălan) — 
Marin Firănescu (Universitatea Cra
iova) 3—2 (19. —17, —21, 14, 17).

Finalele turneelor de consolare 
s-au încheiat cu următoarele rezulta
te, simplu fete: Livia Căruceru (OS. 
Arad) — Șlena Condicaru (Spartac 
Rucurești) 2—0 (19, 25), simplu bă
ieți: Levente Nagy (Șc. sp. Odorhei) 
— Mihai Bobocică (Universitatea Cra
iova) 2—1 (—13, 14, 20).

MECI INTERNATIONAL 
DE VOLEI

Ieri, în sala Giulești s-a disputat, 
cel de al doilea meci amical dintre 
formațiile masculine de volei S.K.A. 
Rostov pe Don și Steaua București. 
De data aceasta, victoria a revenit 
cu 3—1 (14, 1. — 10, 11) echipei so
vietice. în primul joc (vineri) Steaua 
cîștigase cu 3—2.

AZI, LA DALLES
Centrul de cercetări știin

țifice și documentare al 
C.N.E.F.S., Consiliul muni
cipal pentru educație fizică 
și sport, în colaborare cu 
Universitatea populară Bucu
rești, anunță pentru astăzi, 
la orele 12,30, în sala Dal
les, conferința „POSIBILI
TĂȚI DE RAȚIONALIZA
RE A ANTRENAMENTU
LUI SPORTIV", ținută de 
prof. univ. Ion Șiclovan, 
rector al I.E.F.S.

(toți peste 2 metri), pe care B. 
Sheridan i-a rulat permanent. 
Intr-un final pasionant, românii 
au condus cu 76—72, 78—73, apoi 
olandezii cu 81—80, datorită în
deosebi lui Cramer. La acest 
scor, Georgescu a mai înscris o 
dată (82—81), dar în ultimele se
cunde Van Vliet a adus victoria 
oaspeților : 83—82.

I. Kuikov și L. Neikov (Bul
garia) au condus autoritar forma
țiile î ROMÂNIA : Georgescu (12 
p — în primul meci ; 15 p în
al doilea), Pîrșu (9—2), Brabo- 
veanu (0—6), Zdrenghea (0—6), 
Niculescu (6—11), Cernat (9—6), 
Cîmpeanu (0—2), Novac (8—0), 
Tarău (9—0), Oczelak (18—20),
Popa (4—12), Pasca (0—2) ; O- 
LANDA : Sikking (4—4), Van 
Tuyll (8—3), Van Helfteren (4—3), 
Boot (3—0), Van Vliet (14—16), 
Kip (1—0), Haarewijn (10—1), A- 
keboorn (19—17), Dekker (4—12), 
Cramer (6—27).

I
I
I
I
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ANCHETA NOASTRĂ PRINTRE (
ANTRENORI Al ECHIPELOR DE DIV

LA SflRȘIT DE SEZON, 6 INT
La căderea cortinei peste stagiunea fotbalistică de toamnă 

redactorii ziarului nostru au cerut celor 18 antrenori ai Di
viziei A să răspundă la un chestionar cuprinzînd următoarele

6 întrebări referitoare la activitatea echipelor pe care le conduc 
și la anul fotbalistic 1974 :

I. CE FAC JUCĂTORII ECHIPEI DV. ÎN PERIOADA 
DE ÎNTRERUPERE ?

II. CUM ARATĂ, ÎN MARE, PROGRAMUL DE PREGĂTIRE 
A RETURULUI?

III. AVEȚI VREUN PROIECT DE TURNEU PESTE HOTARE 
ÎN PERIOADA DE IARNA?

!V. CARE SÎNT ARBITRII CARE V-AU PLĂCUT ÎN MOD 
DEOSEBIT ÎN TOAMNA LUI 1974 ?

V. INDICAȚI PRIMII CINCI JUCĂTORI Al ANULUI 1974 
VI. CARE SÎNT CELE MAI AUTENTICE TALENTE 

EVIDENȚIATE ÎN 1974 DE DIVIZIA A?
lată răspunsurile primite :

I 
I 
I 
I
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D. NICOLAE-NICUȘOR
(DINAMO)

I. Mai mulți jucători fac tra
tamente specifice, Ia Băile Felix, 
pînă la 23 decembrie. Vacanța se 
va încheia la 5 ianuarie.

II. Vom începe pregătirile la 
6 ianuarie. în prima fază, lucrul 
va avea drept cadru de desfășu
rare o stațiune de munte.

III Există perspectiva unui 
turneu în Italia.

IV. C. GHITÂ, N. RAINEA, I. 
CHILIBAR.

V. 1. R. NUNWEILLER, 2. LU
CESCU, 3. DUMITRU, 4. IORGU- 
LESCU, 5. ATODIRESEI.

VI. Crișan (Universitatea Cra
iova), Cîmpeanu II („U“ Cluj- 
Napoca) și Giuchici („Poli" Ti
mișoara).

I. REINHARDT
(F.C.M. REȘIȚA)

I. Unii jucători — Ologeanu, 
Pigulea, BOra, Rednic, Florea — 
vor pleca la Băile Herculane sau 
Băile Felix pentru tratamente. 
Ceilalți vor avea o scurtă pe
rioadă de vacanță.

II. Startul pregătirilor, la 5 
ianuarie, la Reșița. De la 16 ia
nuarie, în cadrul concediilor, an
trenamentele vor continua într-o 
stațiune montană.

III. Nimic definitiv stabilit. 
Probabil că vom efectua un tur
neu în Iugoslavia.

IV. N. RAINEA, N. PETRI- 
CEANU, O. ANDERCO. Și un 
supliment la. clasament': M. RO
TARU, excelent în anul retra
gerii.

V. 1. DINU, 2. BELDEANU, 3. 
DUDU GEORGESCU, 4. ATODI
RESEI, 5. MULȚESCU.

VI. Dănilă (Politehnica Iași), 
Crisan (Univ. Craiova), Kaizer 
(Olimpia S. M.), Bigan (Olimpia 
S. M.), M. Răducanu (Steaua).

T. BONE
(A.S.A. TG. MUREȘ)

I. După terminarea sezonului 
competițional de toamnă vom 
mâi efectua 1—3 antrenamente 
ușoare, după care, în cadrul sec
ției, vom face analiza turului 
campionatului.

II. Am convocat lotul la 6 ia
nuarie. După cele două zile de 
control medical, vom relua pre
gătirea la Tg. Mureș. De la 13 
ianuarie urmează să ne depla
săm într-o stațiune montană, un
de vom pune un deosebit accent 
pe acumulările fizice. La 26 ia
nuarie revenim la Tg. Mureș și 
vom începe jocurile de verificare 
pentru cristalizarea formației.

III. Ingă nu avem nimic defi
nitivat, deși un turneu de mai 
multe jocuri într-o țară cu climă 
caldă ne-ar prinde foarte bine.

IV. N. RAINEA, M. ROTARU, 
C. NICULESCU.

V. 1. DINU, 2. BELDEANU, 3. 
ANTONESCU, 4. ISPIR, 5. VA- 
RODI.

VI. Both II (A.S.A. Tg. Mureș).

L COMAN (U.T.A.)
I. Antrenamentele au continuat, 

cu intensitate scăzută, pînă la 
13 decembrie. Pînă la 5 ianuarie 
1975 jucătorii se vor găsi în va
canță, dar în această perioadă o 
parte dintre ei (Po;oni, Iorgu- 
lescu, Purima, Trandafilon) vor 
urma diferite tratamente medi
cale.

II. Pînă la 15 ianuarie ședințe
le de antrenament se vor desfă
șura în localitate. Urmează o pe
rioadă de pregătire la munte (la 
Buștepj) cu o durată de apro

ximativ două săptămîni. în fina
lul lunii februarie revenim la 
Arad.

III. Avem în proiect un tur
neu în Israel.

IV. C. PETREA, R. STÎNCAN, 
S. DRAGULICL

V. 1. IORGULESCU, 2. DINU,
3. BELDEANU, 4. LUCESCU, 5. 
DUMITRU.

VI. Bora și Filipescu (F.C.M. 
Reșița), Crișan (Universitatea 
Craiova), . Dănilă (Politehnica 
Iași), Zamfir (Dinamo), Cîmpea- 
nu II („U“ Cluj-Napoca), Both II 
(A.S.A. Tg. Mureș), Leac, Bedea 
și Munteanu (U.T.A.).

C. CERNÂIANU
(UNIV. CRAIOVA)

I. La Băile Herculane vor face 
tratamente Niculescu, Deselnicu, 
Țarălungă, Marcu și Oprea. Va
canța de iarna va fi pentru noi 
foarte scurtă, de numai 10 zile.

II. Ne vom relua pregătirile 
la 20 decembrie. La Băile Hercu
lane vom sta pînă lâ 5 ianua
rie. După care...

III. ...urn?ează un turneu în 
Brazilia. Va fi pentru noi o de
plasare inedită, de aproape 40 
de zile, din care ne vom înapoia 
— în jurul datei de 15 februa
rie — sper, cu multe învăță
minte.

IV. GH. LIMONA, S. DRĂGU- 
LICI.

V. 1. LUCESCU, 2. BOC, 3. 
DINU. 4. BELDEANU, 5. IOR
GULESCU.

VI. Crișan (Universitatea Cra
iova), Kaizer (Olimpia Satu Ma
re) și Filipescu (F.C.M. Reșița).

G- STAICU
(OLIMPIA SATU MARE)

I. Zece jucători din lot (Filip, 
Bocșa, Helvei, Lucaci, Both, Ba- 
thor’i I și II, Pusztai, Iancu, 
Naom) vor efectua tratamente de 
circa 10—12 zile, la Băile Felix. 
Ceilalți — In concediu, pînă la 
9 Ianuarie.

II. Ne vom relua pregătirile 
la 10 ianuarie. Vom sta la Satu 
Mare o săptămînă, după care an
trenamentele vor continua, pînă 
pe la sfîrșitul lunii, într-o loca
litate montană.

III. Avem în vedere un turneu 
de 3—4 jocuri peste hotare, pen
tru care se duc tratative cu di
verse cluburi.

IV. N. RAINEA, S. DRAGU
LICL

V. 1. DINU, 2. DUMITRU, 3. 
ATODIRESEI, 4. DUDU GEOR
GESCU, 5. BOC.

VI. Crisan (Universitatea Cra
iova), frații Bathori (Olimpia 
S. M.), Cîmpeanu II („U“ Cluj- 
Napoca), Dănilă (Politehnica 
Iași).

N. SĂBĂSLÂU
(C.F.R. CLUJ-NAPOCA)

I. în primul rînd, 2—3 antrena
mente de revenire. Apoi, majo
ritatea jucătorilor — vor lipsi 
cei care sînt reținuți pentru acti
vități școlare — vor efectua tra
tamente la Băile Felix.

II. Ca de obicei, va diferi pu
țin de restul colegelor divizio
nare ! se va face acomodarea, a- 
casă, la Cluj-Napoca, iar pregă
tirea de vîrf, aceea calitativă, la 
munte.

III. Pentru partea a doua a 
lunii februarie ne-am propus un 
turneu de pregătire în R.D. Ger
mană sau in Ungaria.

IV. GH. VASILESCU I, AL. 
ENE, C. NICULESCU.

y. 1. DUDU GEORGESCU, 2.

® Amănunte 
® Proiecte di 
® Cornel Di 
• Ce tineri

BELDEANU. 3. 
ȘAN, 5. IORGUI

VI. C rișan (U 
iova), Cîmpeanu 
Napoca).

C. TE
(STEJ

I. Sătmăreanu 
Vigu și Aelenei 
ment, la Băile 
Iordănescu, Fl. 
Pantea, împreună 
îșf petrec va cânți 
neindicat, in loc 
țele, au fost eoni 
tineret.

II. Preconizăm, 
la 5 ianuarie, o 1 
la Brașov, in 
trenament : 3 «ea 
care vom susține 
de verificare.

III. Depindem 
de moment aie f< 
ce ne privește oi 
turneu de 8—9 jc 
bruarie, în mai n 
mă caldă.

IV. La consfât 
de la Brașov, an 
trenorii să renun 
declarații despre 
trajelor. In cons< 
si de la clasificâr

V. 1. DUMITR’ 
NESCU, 3. LUCI 
5. MARCU. L-am 
pentru faptul că 
sezonul de toamn

VI. 1. Moraru 
șan (Universitatea 
Giuchici (.,Poli"-T

V. BAL
(„U- CLUJ-I

I. După <D'il 
niversitatea Cra 
Mureșan, Mierluț, 
Porațchi și Ciocat 
Băile Felix penti 
Ceilalți, odihnă a 
ianuarie, cu două 
(nedirijate) pe să

II. în zilele de 
rie, examen medi 
Antrenamente la 
nâ la 20 ianuarie 
nuarie și pînă k 
pregătire la mul 
jocuri ipternațion: 
cehoslovace pe
(1—5 februarie).

III. Sperăm să 1 
de pregătire In Si 
6—20 februarie.

IV. C. BÂRBUL 
CAN, C. MÂNUȘA

V. 1. DINU. 2. : 
NUNWEILLER. 4. 
DIRESEI.

VI. Crișan (Unii 
iova), Cîmpeanu 1 
poca), Filipescu 
Bigan (Olimpia Sa

T. OZON
I. Pînă în ziflS i 

jucătorii rămin la 
joritatea avind de 
mene la Institutul 
Școala de maiștri 
cembrie, la recon 
cului, unii dintre 
pentru tratament 1 
la Băile Herculam

II. Lotul a fost 
tru 6 ianuarie, 
control medical, r 
probabil la Băile 
tru un prim stag: 
cu o durată de 
după care vom re 
Jiului.

III. Sîntem în 1 
teva echipe de cit 
Liban.

IV. în general, . 
mit de toți „cava'

V. 1. ANTONESC 
3. DINU (cu men| 
buie să renunțe li 
ATODIRESEI, 5. B

VI. Zamfir (Dini 
(Jiul), 3. Crișan (,J 
Cîmpeanu II („U‘ 
5. Giuchici (Polite 
ra).

E. HAȘ 
(F. C. C^N

I. Vacanța de ia 
la 10 decembrie și 
la 5 ianuarie 1975. 
cembrie sint prev 
tratamente medical 
ceasta dată, zile dc
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1. DUMITRU, 
DINU, 4. BOC,

Filipescu de 
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perioada de vacanță 
peste hotare • Arbitrii 

bun jucător roman 
impus atenției

planul de pregătire a returului 
au cules cele mai multe aprecieri 

după opi nia antrenorilor

ACTUALITĂȚI
• CALENDARUL ECHIPEI NAȚIONALE 

IN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 1»7S. In 
ultima ședință a Colegiului contrai al 
antrenorilor, care a avut loc in cursul 
săptăminii trecute, antrenorul echipei 
naționale Valentin Stănescu, a prezentat 
următorul proiect de calendar pentru pri
mul semestru al anului 1975 care a (ost 
aprobat de Biroul federal :

1» martie - Turcia - România la Is
tanbul (meci amical) ; 31 martie — Ce
hoslovacia — România la Praga (meci a- 
mical) ; 17 aprilie - Spania' — România 
ia Madrid sau Barcelona ; 11 mai — 
România — Danemarca la București ; 
1 iunie — România — Scoția la Bucu
rești (ultimele trei partide, tn cadrul 
campionatului european) ; 4 iunie —
România — Danemarca la București ; 18 
iunie — Danemarca — România-------------- ------------- la Co- 
penhaga (partide programate in cadrul 
p ren minării lor Jocurilor Olimpice cu date

indache, 
a trata- 
3umit.ru, 
seu și 
liile lor, 
le. Alții, 
acă for- 
lotul de

IV. GH. LIMONA. N. PETRI- 
CEANU, C. NICULESCU, V. TO- 
PAN.

V. 1. DINU, X IORDANESCU, 
X CHERAN. 4. LUCESCU, 5. MU- 
REȘAN (A.S.A.).

VI. Crișan (Universitatea Cra- 
io\ a), Kaizer (Olimpia), Radu II

! Zamfir (F. C. Argeș), Zamfir 
(Dinamo).

bilitățile 
In ceea 
ntru un 
luna fe- 

cu cli-

II. Pregătirea returului 
de la 6 ianuarie, odată cu 
medicală obișnuită. Primul ciclu 
de antrenamente (7—19 ianuarie» 
se va desfășura in locali’-.’.", al 
doilea (20 ianuarie — 9 februarie), 
într-o stațiune montană, nedesem
nată încă.

III. Deocamdată nu avem 
un proiect.

IV. N. RAINEA, GH. LIMONA, 
C. GHIȚA.

V. Deși fotbalul nostru r.-a a- 
vut realizările altor ani și fotba
liștii fruntași au avut 
rate oscilații, mă opresc, 
la următorii : ‘ 
LUCESCU, 3. 
ANTONESCU.

VI. Cred că 
F.C.M. Reșița 
ceasta categorie. Calitățile lui 
viteză, tehnică corespunzătoare 
coroborate cu sarcinile de 
care le îndeplinește — îl 
mandă ca pe un viitor 
modern.

nenumă- 
totusi.
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I. IONESCU
.(POLITEHNICA TIMIȘOARA)

L Medicul 
un program 
tratamente și odihnă in stațiuni, 
după „radiografiile" de la sfîrși
tul sezonului. La acest program 
se mai adaugă, pentru unii, si 
sesiunea de examene.

II. Ne vom reîntilni In primele 
zile ale lunii ianuarie la 
șoara. După o săptămînă, 
tirile vor continua, timp 
zile, la Buziaș.

III. Este probabil să 
prindem un turneu în Iugoslavia.

IV. C. GHIȚA, C. BARBULES- 
CU, EM. PAUNESCU.

V. 1. LUCESCU, 2. R. NUN- 
WEILLER, 3. DINU, 4. BOC, 5. 
KUN.

VI. 
iova), 
ra),

echipei a alcătuit 
amănunțit de băi.

Timi- 
pregă- 
t*e 14

intfe-

ianua- 
circuit. 

oca pî-
21 ia- 

I lunii, 
două 

echipe- 
propriu

Crișan (Universitatea Cra- 
Giuchici („Poli'* Țimișoa- 

Zamfir (Dinamo) și Bigan 
(Olimpia Satu Mare) sînt jucă
torii, din „noul val“, care mi-au 
plăcut mai mult, fără să am 
tenția că i-am enumerat pe

N. PROCA
(STEAGUL ROȘU)

Pentru echipa noastră,

turneu 
;rioada

STIN-

J, 3. R. 
i. ATO-

i Cra- 
!luj-Na- 
Resița), 

).

căkbrie 
ni, ma- 
t exa- 
î sau la 

25 de- 
i. medi- 

pleca 
Felix și

at pen- 
jișnuitul 
deplasa 

ne pen- 
regătire, 
ptămini, 

Valea

cu cî- 
Libia și

mulțu- 
ierului11. 
OZNAI, 
ă tre- 
rări), 4. 
NU.

Rusu 
iova), 4. 
Napoca), 
Timișoa-

început 
ira pînă 
a 22 de- 

diverse 
de la a-

pre- 
toți.

va-I.
—car. ța a început la 12 decembrie. 

Cîțiva dintre jucători (Adamache, 
Pescaru, Papuc) au plecat sau vor 
pleca la Băile Felix, pe cont pro
priu, pentru tratament. Toți cei
lalți au un program la libera lor 
alegere.

II. Sub rezerva intenției mele 
de a mă retrage de la conduce
rea tehnică a echipei, vă pot spu
ne că am fixat revederea jucăto
rilor pentru 4 ianuarie. După o- 
bișnuitul control medical, o zi 
mai tîrziu ar urma să aibă loc 
primul antrenament, de reacomo- 
dare. Pregătirile începute la Bra
șov vor continua, 
Poiană.

III. Deși dispune
vitații din Polonia 
răspuns la vizitele ________ _
Brașov de unele echipe din aceste 
țări), Steagul roșu nu va putea in- 
treprinde nici un turneu peste 
hotare în perioada pregătitoare, 
din cauza interdicției dictate de 
federație.

IV. M. BUZEA, C. PETRE V 
O. ANDERCO.

V. 1. DINU, 2. R. NUNWEIL- 
LER, 3. ANTONESCU, 4 ATO
DIRESEI, 5. BELDEANU.

VI. Zamfir (Dinamo), Radu II 
(F. C. Argeș), Crisan („U" Cra
iova), Dănilă („Poli" lași). Kaizer 
și Bigan (Olimpia Satu Mare), Fi
lipescu (F.C.M. Reșița), Moga 
(C.F.R. Cluj-Napoca).

apoi, sus, în

de clteva in-
și Ungaria (ca
efectuate la

F. HALAGIAN
(F. C. ARGEȘ)

I. Pînă la 15 decembrie, s-au 
efectuat antrenamente cu intensi
tate redusă. Vacanța de iarnă va 
dura pînă la 5 Ianuarie. In aceas
tă perioadă mai muiți jucători 
vor face tratamente la Băile Fe
lix. Printre ei : Troi, Cirstea, Ivan 
II, Mustățea, M. Popescu și Do
brin.

II. Reunirea Iotului — la 6 ia
nuarie. De la 10 ianuarie — pe
rioadă pregătitoare (2 săptămîni) 
la Băile Herculane. în continuare, 
jocuri pînă la reluarea campio
natului.

III. Probabil în R. D. Germană, 
ca invitată a formației Chemie 
Halle, sau în Israel.

A. NICULESCU
(SPORTUL STUDENȚESC)

I. Cei mai muiți vor avea o va
canță totală. Patru-cinci jucători 
vor merge la tratament, alții vor 
avea de trecut și examene 
siunea de iarnă.

IL La 5 ianuarie vom 
pregătirile la București, 
timp de două săptămîni, 
muta „cartierul general" 
teni sau Pucioasa. Iar în 
rie, alte două săptămîni 
petrece în Bulgaria unde, pe ba
za relațiilor cu Dunav Ruse, vom 
susține mai multe jocuri la Bla- 
goevgrad, oraș cu condiții de 
pregătire foarte bune.

III. Consider că am răspuns, la 
punctul IL

IV. N. RAINEA, EM. PAU- 
NESCU, V. TOP AN.

V. 1. LUCESCU, 2. NUNWEI
LLER. 3. DINU, 4. DUDU GEOR
GESCU, 5. IORDANESCU.

VI. Nu am remarcat tinere ta
lente care să mă impresioneze cu 
adevărat. Deocamdată !._

începe 
Apoi, 

ne vom 
la Buș- 
februa- 
le vom

D. ANESCU
(CHIMIA RM VÎLCEA)

I. Pînă la 15 decembrie, antre
namente ușoare. Urmează un con
cediu de 20 de zile, perioadă în 
care jucătorii accidentați vor ple
ca in diferite stațiuni balneare.

II. După vizita medicală (5—10 
ianuarie), în vederea returului, 
ne vom relua pregătirile, pe care 
le vom efectua 
Vîlcea.

III. Sîntem în 
rile fotbalistice 
ria pentru efectuarea 
neu de două 
ianuarie) in una din aceste țări.

IV. N. RAINEA, C. GHIȚA, 
FR. COLOȘI.

V. 1. DINU, 2. IORGULESCU, 
ATODIRESEI, 4. BELDEANU,

MUREȘAN (A.S.A.).
VI. Crișan (Universitatea

iova), Filipescu (F.C.M. 1
C. Nicolae și Oană (Chimia 
Vîlcea). s

numai la Rm.

tratative cu foru- 
din Liban și Si- 

unui tur- 
săptămîni (10—25

propuse de F.R.F., Reconfirmate 
forul de specialitate danez).

• REUNIREA LOTULUI DE _______
(23 de ani). |n cursul zilei de sîmbâtâ s-a 
reunit la București lotul de tineret (23 
de ani), care urmeazâ să susțină, 
miercuri 18 decembrie, la Huelva (Spa
nia), o întîlnire amicală cu selecționata 
similară a țârii gazda. La lot s-au pre
zentat următorii jucători : Bathori I, Ji- 
van — portari, <3. Sandu, Dobrău, Bă
lani, Lucuțâ — fundași, Dumitriu IV, 
Bălăci — mijlocași, Atodiresei, Mulțescu, 
Roznai, Manea (Rapid) — înaintași. Ieri 
dimineață, lotul a jucat la Alexandria, 
în compania divizionarei B Automatica, 
de care a dispus cu scorul de 3—1 
(2—0). Golurile lotului au fost realizate 
de Roznai 2 și Malțescu. Antrenorul 
Cornel Drâgușin a folosit toți jucătorii 
în acest meci, care a constituit un bun 
antrenament în condiții dificile. Urmea
ză ca lotul să mai fie completat cu 
Mateescu și Crișan. FI. Marin, deși con-

încă de

TINERET

3.
5.

i Cra- 
Reșița). 

Rm.

I. OANĂ
(POLITEHNICA IAȘI)

I. Jucătorii echipei noastre 
intrat în vacanță după ultimul 
meci de campionat. O parte din
tre ei se află de-acum la Băile 
Felix pentru efectuarea tratamen
telor necesare. Cei care sînt stu- 
denți și au die susținut examene 
vor pleca după 17 decembrie In 
stațiunea Amara, in același scop.

IL Revenirea din vacanță va 
avea loc la 6 ianuarie. După con-

D

au

ATODIRESEI, considerat, pe bună dreptate, de muiți dintre an- 
dintre revelațiile sezonului 1974.trenării primei divizii, a fi una 

trolul medical și scurta perioadă 
de readaptare Ia efort, vom ple
ca în ziua de 11 ianuarie la Brea
za, unde vom rămine pînă la 26 
ianuarie. Ne vom continua, apoi, 
pregătirile la Iași, urmînd să sus
ținem și clteva jocuri amicale.

III. Avem în perspectivă un 
turneu In Bulgaria sau Grecia, în
tre 5 si 15 februarie.

IV. GH. LIMONA, C. GHIȚA, 
FR. COLOȘI, R. STÎNCAN.

” ‘ DINU, X DUMITRU, 3.
4. LUCESCU, 5.

Importante măsuri

Mateescu și Crișan. FI. Marin, deși 
vocat, nu s-a prezentat.

Lotul va mai efectua 
trenament tehnico-iactic, 
mi neațâ va pleca spre

• ȘEDINȚA DE ANALIZA A F.R.F. în 
cursul acestei dimineți are loc, la sediul 
F.R.F., ședința de analiză a turului cam
pionatelor divizionare A și B, organizată 
de Colegiul central al antrenorilor.

astăzi un 
iar mii ne 

Spania.

on- 
di-

ale Biroului F.R.F

v. î.
BELDEANU,
multescu.

VI. Crișan , _______
iova), Radu n (F.C. Argeș), Dinu 
și Dănilă (Politehnica Iași), Cîm- 
peanu II („U Cluj-Napoca) 
Giuchici („Poli- Timișoara).

ȘT- COIDUM
(F. C. GALAȚI)

L Vacanța echipei noastre1 r* Csr\ 11 F 1 7 O ft l ~

(Universitatea Cra-

______  a 
început la 12 decembrie și ea este 
împărțită în două etape : prima, 
pînă la 25 decembrie, este dedi
cată tratamentelor pentru acei 
jucători care au suferit trauma
tisme de-a lungul turului, urmînd 
ca, de la 26 decembrie, să încea
pă vacanța propriu-zisă, pînă la 
7 ianuarie.

n. Începem la 8 ianuarie o vi
zită medicală amănunțită, după 
care, de la 12 ianuarie și pînă la 
sfîrșitul lunii, vom efectua pregă
tire In 
munte, 
susține 
tire la

III. Dacă tratativele în curs vor 
fi încununate de succes, vom 
disputa clteva jocuri In Bulgaria, 
în organizarea cluburilor Spartak 
Pleven si Dunav Ruse.

IV. GH. LIMONA, N. CURSA- 
RU, N. RAINEA.

V. 1. R. NUNWEILLER, 2. DI
NU, 3. DUMITRU, 4. CHERAN, 
5. LUCESCU.

VI. Foarte multe nume noi din 
care eu greutate selectez pe : Bi
gan (Olimpia), Filipescu (F.C.M. 
Reșița), Bathori I (Olimpia), C. 
Nicolae (Chimia), Stoica (F. 
Galați).

comun intr-o stațiune de 
De la 1 februarie, vom 
jocuri-școală și de pregă- 
Galați.

C.

upă cum se observă majoritatea formațiilor divizionare A 
urmează in prezent o perioadă de vacanță, in care sirrt in
cluse și zilele de tratamente medicale, urmind ca startul pre

gătirilor returului de primăvară să fie dat in prima decadă a lunii 
ianuarie 1975. Din ultimele trei răspunsuri ale succintei noastre 
anchete am alcătuit pentru dv, stimați cititori, trei clasamente, pe 
baza opiniilor celor 18 antrenori principali ai 
scene a fotbalului nostru. Adiționarea punctelor 
motorul criteriu : locul I — 5 puncte, M — 4 p, 
2 p, V — 1 p.

CLASAMENTUL ARBITRILOR

echipelor primei 
s-o făcut pe ur- 
« — 3 p, IV —

Pe lista evidențioților din oceostă toamnă, figurează după opi
niile antrenorilor, 20 de „cavaleri ai fluierului". Pe primele cina 
locuri : N. RAINEA, GH. LIMONA, G GHIȚA, S. DRÂGUUCI, opoi 
C. NICULESCU, R. STÎNCAN și G BĂRBULESCU — uNmi trei cu 
ocelași numflr de opțiuni.
CLASAMENTUL CELOR MAI BUNI JUCĂTORI Al ANULUI 

1974, ALCĂTUIT DUPĂ OPINIILE ANTRENORILOR:
1. CORNEL DINU (Dinamo) ;
2. MIRCEA LUCESCU (Dinamo) :
3. ION DUMITRU (Steaua) și RADU NUNWEKLER (Dinomo) ;
4. ION ATODIRESEI (F.C.M. Reșițo) ;
5. SILVIU IORGULESCU (U.T.A.).

LIDERUL TINERELOR TALENTE
După opțiunile antrenorilor, privind cele moi acrtenfice talente 

evidențiate în 1974 de Divizia A, se detașează net M norul jucător 
al Universității Craiova, ZOLTAN CRIȘAN. El este urmat de Cim- 
peanu II („U“ Cluj-Napoca), Filipescu (F.C.M. Reșița), Zamfir (Di
namo), Dănilă (Politehnica lași), Giuchici („Poli“ Timișoara) și 
de încă 18 tinere speranțe ale fotbalului nostru.

' ........ .....—— ..... .4 .. -W

La sfîrșitul săptăminii 
a avut loc o ședință a 
F.R.F., In cadrul căreia 
adoptate unele măsuri 
țante privind activitatea ______ ,
în special în legătură cu echipa 
națională și calendarul competi
țional.

Pornindu-se de la faptul că în 
1975 echipa României are de sus
ținut cel mai mare număr 
meciuri (amicale și oficiale) 
decurs de un an (13) și că 
este angrenată în nu mai puțin 
de trei competiții (preliminariile 
C.E., preliminariile olimpice, Cu
pa Balcanică), s-a atras atenția 
activului F.R.F. și tehnicienilor 
lotului, cluburilor și antrenorilor 
echipelor divizionare, asupra mari
lor lor obligații din anul viitor, 
in ceea ce privește instruirea și 
educarea jucătorilor. în mod deo
sebit, s-a insistat asupra sarci
nilor din perioada pregătitoare a 
viitorului sezon. elementul de 
bază pe care se va clădi întreaga 
muncă de selecție și fortificare 
a loturilor reprezentative. Biroul 
federal a aprobat ca întreaga • 
pregătire (6 ianuarie — 2 martie) 
să se desfășoare în cadrul clu
burilor, renunțindu-se în acest 
interval la orice turneu al echi
pei naționale și la orice convo
care a lotului. în planul prezen
tat de antrenorul Valentin Stă
nescu s-a arătat că prima acțiu
ne comună a lotului se va orga
niza la 
control _______ , ......
constata rezultatele pregătirii de 
iarnă și precompetiționale cu ca
re au venit jucătorii de la clu
burile lor, precum și un meci de 
verificare cu lotul de tineret 
sub 23 de ani). Cu prilejul ședin
ței Biroului federal s-a stabilit 
ca pentru meciul retur cu Grecia 
din Cupa Balcanică să nu se ac
cepte propunerea partenerului, 
de a se juca la Atena, la 5 mar
tie, adică după o singură etapă 
de campionat, făcîndu-se federa
ției elene propunerea de a se 
programa meciul respectiv la 25 
septembrie.

In ședința de azi a antrenorilor 
divizionari se va acorda o, aten
ție deosebită problemelor ridicate 
de pregătirea jucătorilor selecțio- 
nabili. de sarcinile ce revin clu
burilor în acest sens. ‘ 
s-a arătat că antrenorii federali 
vor sprijini și controla în mod 
permanent unele cluburi, după 
cum urmează ! V. Stănescu — 
Dinamo. Rapid și F.C. Constan
ța ; N. Petrescu — F.C.M. Reșița 
și U.T.A. ; R. Cosmoc — Steaua;

12 martie 
medical,

trecute, 
Biroului 
au fost 
impor- 

viitoare,

de 
in 
ea

(un riguros 
pentru a se

în plus.

după

C. Drăgu.șin — F.C. Argeș și „U* 
Craiova. (Este vorba, după cum 
— de echipele care dause vede, de echipele 
jucători lotului).

în încheierea acestui 
ordinei de zi, Biroul 
aprobat obiectivele de 
manță și programul de 
și jocuri ale echipei __ ,_____
pe 1975. (Programul acestor jocuri 
îl publicăm In această pagină). 
S-a definitivat și calendarul com
petițiilor interne : Divizia A în
cepe la 2 martie și se încheie 
la 29 iunie (cuprinzind 5 etape 
programate în cursul săptăminii), 
iar Cupa României va continua 
la 25 iunie (semifinalele) și 6 iu
lie (finala).

în aceeași ședință s-au discu
tat și unele modificări ce urmea
ză a fi aduse actualului regula
ment de transferări. Este vorba 
de îmbunătățiri ale cîtorva arti
cole, pornite din dorința de a se 
putea ajunge la : împiedicarea
„blocărilor" de jucători, constrinși 
la inactivitate competițională de 
niște prevederi restrictive prea 
rigide ; găsirea unor formule care 
să permită fluxul de jucători va
loroși, cu perspectivă, de la ca
tegoriile inferioare spre cele su
perioare : crearea unor posibili
tăți de întărire a acelor echipe 
care dau jucători echipei na
ționale sau sînt chemate să re
prezinte țara in competițiile in
ternaționale europene interclu- 
buri. De asemenea, se vor aduce 
unele modificări care să permită 
un plus de mobilitate in ceea ce 
privește trecerea juniorilor de 
la o echipă la alta, pentru a 
se evita ca tinerii de perspectivă 
să fie împiedicați să joace în 
perioada de formare a persona
lității lor fotbalistice. Toate a- 
ceste modificări, adoptate de Bi
roul federal ca principii, vor fi 
detaliate și date publicității _ Ia 
momentul oportun, ele . urmînd 
a se aplica incepînd cu viitorul 
an competițional, mai ales că 
unele dintre ele (de exemplu, ce
le privitoare Ia întărirea echi
pelor participante la cupele eu
ropene) nici nu pot opera, în 
mod practic, declt după înche
ierea campionatului actual.

în Încheierea ședinței, au fost 
luate hotăriri privind chestiuni 
ale programului internațional al 
unor echipe de club, ratificări și 
apeluri la hotăriri ale Comisiei 
de competiții și disciplină, alcă
tuirea corpului de arbitri divizio
nari, precum și pregătirea viitoa
rei Conferințe pe țară a F.R.F.

punct al 
federal a 

perfor- 
pregătire 
naționale

PRONOSPORT INFORMEAZĂ:LOTO
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO DIN 17 DECEMBRIE 1974.

Vin.
IX.
X.

XI.
XII. 

XIII.
FOND 

371.523.
* Din cauza unor incidente pe

trecute pe Vn-en, rezultatul final 
nu a fost confirmat.

AȘA ARATA O VARIANTA 
13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT, 
TAPA DIN 15 DECEMBRIE

L
II.

III.
IV.

V.
VI. 

yii.

Ascoli — Spmpdoria 
Bologna — Varese 
Cagliari — Milan 
Intemazionale — Ternana 
Lanerossi — Cesena 
Napoli — Juventus* 
Roma — Fiorentina

CU 
LA 
E- 

1974
1

X
X

1
1

Torino — Lazio 
Brescia — Spăl 
Brindisi — Palermo 
Foggia — Verona 
Novara — Atalanta 
Reggiana — Avellino 

DE CÎȘTIGURI

X! '
1

X
1

X
X

LEI.

3umit.ru


FE GHEAȚA Și FE ZAPAOA
® In cadrul turneului pentru 

„Premiul ziarului Izvestia" la ho
chei, la Moscova, s-au întîlnit din 
nou echipele U.R.S.S. și Suediei. 
Hocheistii sovietici au cîștigat 
5—2 (3—0, 2—1, 0—1).

• Proba de slalom uriaș de 
Oberstdorf a fost cîștigată de 
mertcanul Cary Adgate, care;
cele două manșe, a realizat tim
pul total de 2:31,44, fiind' urmat 
de Albert Frank (R. F. Germa
nia) — 2:34,46 și Hasse Johansson 
(Suedia) — 2:35,17.

CU

la

în

• Schioara austriacă Gerlinde 
Strickner a cîștigat proba- de sla
lom special de la Flaine (Franța), 
îh clasamentul „Cupei Europei” 
®? primul loe continuă: să. se afle 
italianca Tiziana Bracelli cu 40 p, 
urmată de Edith Elzenbaumer (I- 
taliai tot cu 40- p și Annellese Pe- 
tatussehning (Austria) cu 36 p.

• Componenții loturilor sovie
tice de schi fond au participat la 
un concurs de selecție desfășurat 
la Perm. Proba feminină de 5 km 
a fost cîștigată de Raisa Smeta- 
nina — 15:56. In proba masculină 
de 15 km, primul loc a fost ocu
pat de Vasili Rocev, cronometrat 
th 45:51c

GUSTAVO THOENI A PRIMIT
TRQFM „SCHIUL DE AUR"

VAE DISERE, 15 (Agerpres) — 
Cunoscutul schior italian Gustavo 
Thoeni 
tru 
în 
de 
nat 
riu

a fost recompensat, pen- 
exeeDționala sa comportare 

anul 1974. cu trofeul „Schiul 
aur" Acest trofeu este decer- 
în fiecare an de către un ju- 
alcătuit din ziariști.

Meciul de atletism ne teren acoperit 
S.U.A. - U.R.S.S., LA 3 MARTIE

NEW YORK, 15 (Agerpres). — 
Conducerea asociației atletice de 
amatori a anunțat că meciul 
atletism pe teren acoperit dintre 
echipele S.U;A. și U.R.S.S. (mas
culin și feminin) va avea loc la 
3 martie, la Richmond (Virginia) 
și va fi precedat de campionate
le S.U.A.. programate la Madî- 
t :n Square Garden din New York.

de

Turneul de tenis de la Sofia
In cadrul turneului de tenis 

pentru „Premiul televiziunii bul
gare". care se desfășoară la So
fia. s-au disputat primele partide 
ale sferturilor de finală. Jucă
torul bulgar Liuben Petrov l-a 
învins cu 6—4, 6—7, 7—6, 7—6 pe 
francezul Negelian, iar suedezul 
Palm a cîștigat cu 6—2, 6—2, 6—2 
— meciul cu Ion Sântei. în 
proba de dublu, cuplul român Ion 
Sântei — Viorel Soțiriu a între
cut cu 6—4, 1—6, 6—4 perechea
bulgară îliev — E. Pampulov.

Iu turneul de tenis de la Perth (Aus
tralia)- : Ceeff Masters l-a întrecut eu 
6—4, 6—7, 6—3 pe Aleksandr Metre- 
veli (U.R.S.S.) și 11 va intimi in fi
nală de compatriotul său Ross Case, 
învingător eu 6—4, 3—6, 6—3 &i fata 
lui Patrick McNamara (Australia). 
Finala probei de simplu femei se va 
disputa între Olga Morozova și Mar
garet Court. In semifinale, Olga Mo
rozova a eliminat-o în trei seturi t 
6—2, 3—6. 8—6 pe Evonne Goolagong. 
iar Margaret Court a dispus cu 7—3, 
6—1 de Kerry Melville (Australia).

REPREZENTATIVA ttVEH0: 17-W»
• ECHIPA FEMININA• Concursul de patinaj viteză 

desfășurat la Berlin s-a încheiat 
cu următoarele rezultate i mas
culin (multiatlon) i 1. Vladimirov 
(UJÎ.S.S.) — 179,567 ; feminin
(multiatlon) t 1. Monika Zernicek 
(R. D. Germană) — 192,193 p ;
masculin (sprinteri) i 1. Klaus 
Knauer (R. D. Germană) — 170,240 
p ; feminin (sprinteri) i 1. M. Lan
ge (R.D, Germană) — 187.310 p.

• Proba feminină de slalom 
special din cadrul concursului in- 
ternațiorial de schi de Ia Cortina 
d’Ampezzo a fost cîștigată de 
sportiva vestgermană Roși Mitter- 
maier. în „Cupa Mondială* con
duce la individual feminin Anne- 
marie Proll-Moser (Austria) — 65 
p, iar pe echipe Austria — 240 p.

• în continuarea turneului pe 
care-I întreprinde în Canada, re
prezentativa secundă, de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. a jucat la 
Vancouver cu o selecționată lo
cală pe care a învins-o cu 9—3 
(3—1, 4—0. 2—2)

O FINALA DRAMATICA LA
(Urmare din pag. 1)

tot arsenalul său de lovituri și 
obligă pe Ilie la defensivă. Ro
mânul este condus eu 4—0 și pa
re în dificultate. Marea sa capa
citate tehnică îl ajută însă să ia
să din impas. Spre stupefacția 
tribunelor. Năstase egalează la 
4—4 și aduce jocul în prelungiri. 
Se ajunge la tie-break, iar aci ser
viciile lui Newcombe sînt din 
dejucate, în schimb cele ale 
Năstase produc puncte (7—2). 
cîștigat de Năstase cu 7—6.

Evident marcat de efortul 
pus pînă atunci, Newcombe nu a 
mai găsit resurse în setul trei, 
pentru a răspunde jocului foarte 
precis și energic al campionului 
român, care a pus punct partidei 
mai devreme decît se aștepta. 
După 1 oră și 40 minute de joc, 
Ilie Năstase învinge pe John 
Newcombe cu 6—3, 7—6. 6—2.

In comentariul semifinalei, co
respondentul agenției U.P.I. scrie: 
-Românul nu a lăsat nici u -ansă 
triplului campion al Wimbledonu- 
lui (n.r. 1967—70—71) pe care l-a 
manevrat cu abilitate. plasind 
mingi greu de returnat și reușind 
o serie de voleuri strălucite*. A 
fost momentul de apogeu al evo
luției lui Ilie Năstase în acest 
turneu, a patra partidă cîștigată 
cu brio. Ei urca irezistibil în co
ta de aprecieri a specialiștilor și 
presei, anticipînd un nou succes 
în finala 
zie care
ore

UN

<•
A ROMÂNIEI LOCUL IV

Sîmbătă seara, în Palatul: spor
turilor din Aarau, selecționata 
masculină de handbal a României 
a întrecut, în cea de a doua par
tidă reprezentativa Elveției cu 
17—14 (9—11). în primul meci, 
victoria aparținuse tot handbaliș- 
tilor români (24—15). Aproape. 
2 000 de spectatori au asistat la 
o partidă dîrz disputată, în care 
echipa Elveției a opus o rezis
tență mult mai mare decît în pri
mul joc. La pauză, gazdele au 
condus cu ll'<—9; dar 4 puncte 
marcate consecutiv de Kicsid 
(două din aruncări de Ia 7 m) 
au adus la conducerea partidei 
echipa română. Din acest moment, 
handbaliștii noștri n-au mai ce
dat pasul, reușind să termine în
vingători la trei puncte diferen
ță. Cei doi arbitri, Braun și Giil- 
tling (R.F.G.), au condus urmă
toarele formații:

ROMÂNIA : Orban (Banciu) 
Kicsid (7), Birtalan, Ștef (1), Ta- 
se. Odaie, Voina (2), Cosma (2),

IN „CLIPA SILEZtEI“
Stockl (1), Tudosie 
ță. Rusu (2) ;

ELVEȚIA : Wickli 
Biihier, Nacht (1), 
Schar (2), Maag, Stahlberger, Hu
ber (1), Notter (I), UWi (2), Egg 
(1), Weber (1).

Din. Elveția-, echipa României 
(în fapt, selecționata studențească, 
care va juca la campionatul mon
dial universitar) se deplasează în 
R. D. Germană-. Handbaiiștii ro
mâni vor evolua la Magdeburg, 
urmind să intîlnească — începind 
da nirine — reprezentativele Da
nemarcei, Norvegiei, Cehoslova
ciei, U.R.S.S. și K. D. Germane.

(2), Drăgăni-

(Zeier) —
Ziillig (5),

nou 
lui 
Set

de-

ce avea să urmeze. Hu
den-a durat decît 24

TINAR CAMPION 
PLIN DE AMBIȚIE

„După Marele Premiu, voi cîștî- 
ga și Masters-ul !*, declara ambi
țiosul Guillermo Vilas la sosirea sa 
la Melbourne, cu multe zile îna
inte de turneu. Pe iarba de la 
Kooyong. argentinianul a făcut 
antrenamente asidue, pentru a se 
acomoda cu terenul australian. 
Ținta sa : sa realizeze performan
ța Ini Ilie Năstase din 
1973. ciad compatriotul nostru a 
realizat dublul succes

1972 și

cucerind

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Ieri, la Zaporoje, in cadrul Cupei 
UJLS.S. la haltere, halterofilul so
vietic David Rigert a obținut un nou 
record' mondial la categoria semi
grea : 392.5 kg la total (177,5+215).
La Belgrad intilnlrea dintre selecțio
natele mixte ale Iugoslaviei șl Fran
ței,-contînd pentru „Cupa ligii euro
pene" (la tenis de masă, s-a încheiat 
cu 5—4,. în favoarea gazdelor. Rezul
tate tehnice (primii șînt trecuți spor
tivii iugoslavi). : Karakasevici — 
Constant 0—2; Surbek — Secretin 
2.—T; Palatlnus -A- Bergeret 2—1; Sur
bek, Stipaneici — Constant, Secretin
2— 0; Karakasevlci — Secretin 1—±; 
Palatinus, Stipancici — Bergeret, Se
cretin 1—2; Surbek — Constant 2—6. 
In „Palatul Sporturilor* din Ancona 
au început întrecerile fazei finale a 
competiției europene de tenis pe 
echipe. Cîteva rezultate din semifi
nale : Italia — Ungaria 2—1 (Taroc- 
zy — Panatta 6—4. 8—6; Zugarelli — 
Benyik 3—6. 6—3, 6—4: Panatta, Ber
tolucci’ — Taroczy, Machan 4—6, 6—4, 
4—6, 6—4, 6—3) ; Suedia — Cehoslova
cia 2—1 (Hrebec — Norberg 8—6, 6—3;. 
Svensson — Slozil 6—1, 10—8; Nor
berg, Bengtson — Hutka. Hrebec 6—4,
3— 6. 11—9. 3—6, 6—1) In finală se 
vor întîlni Suedia șl Italia.
Concursul Internațional de cros des
fășurat în localitatea franceză Pon- 
tivy s-a încheiat cu victoria atletului 
belgian Emile Puttemans, cronometrat 
pe distanta de 9 km cu timpul de 
26:24.
Fostul campion mondial de box, Ita
lianul Bruno Arcari a obținut a doua 
victorie internațională în noua cate-

gorie în care evoluează (semimijlo- 
cie). Cu prilejul unei reuniuni care 
a avut loc la Milano, Bruno Arcari 
l-a învins net la puncte, după 10 re
prize, pe americanul Lawrence Hafey. 
La Ciudad de Mexico, pugilistul me
xican Jose Napoles și-a păstrat ti
tlul de campion mondial la catego
ria semimijlocie, învingindu-1 prin 
k.o., în repriza a treia, pe argentinia
nul Horacio Saldano.
Turneul de tenis de masă de la Lon
dra a fost cîștigat de jucătorul ce
hoslovac Milan Orlovski, învingător 
cu 2—0 (21—19, 21—19) în finala sus
ținută cu danezul Claus Pedersen.
La Sao Paulo a început meciul de te
nis dintre echipele Braziliei și Boli- 
viei, contînd pentru zona sud-ameri- 
cană a Cupei Davis. După prima zi 
de întreceri, tenismanii brazilieni 
conduc cu 2—0. Edson Mandarino l-a 
învins cu 6—0. 6—1, 6—2 pe Eduardo 
Gorostiaga, iar Thomas Koch a dis
pus cu 6—2, 6—2. 6—1 de Ramiro Be
navides
Federația de tenis a S.U.A. a stabilit 
clasamentul celor mai bune jucătoa
re americane pe anul 1974 Primul 
loc a fost atribuit tinerei Chris 
Evert, în vîrstă de 19 ani, urmată 
de veterana Billie Jean King. 31 de 
ani, Rosemary Casals, Nancy Gunter, 
Julie Heldman etc.
Reprezentativa masculină de baschet 
a Cehoslovaciei a evoluat la Stony 
Brook (S.U.A.) în compania unei se
lecționate locale. Baschetbaliștii ce
hoslovaci au obținut victoria cu sco
rul de 60—47 (30—27).

.Marele Premiu — F.J.L.T. și „Tur
neul campionilor".

Vilas se găsea în ajunul primei 
sale mari victorii, fiindcă pînă 
atunci triumfase numai în turnee 
de mai mică anvergură, 6 la nu
măr. Dar o constanță remarcabilă 
și cîteva prezențe suplimentare în 
finale și semifinale de prestigiu 
îi asiguraseră primul loc în clasa
mentul F.I.L.T.

In drumul său spre finala Mas
ters ’74. ultimul obstacol s-a do
vedit și el destul de dificil. Me
xicanul Raul Ramirez — de ase
menea animat de dorința, consa
crării — i-a opus o rezistență 
dîrză pe distanța a patru seturi 
și aproape trei ore de joc, după 
care Insă Guillermo Vilas iese 
învingător co *—6, 6—3, 6—2, 7—5,

O FINALA DECISA LA LIMiTÂ
Față in față au stat campionul 

anilor 1972—73 cu ce! al anului 
1974. O confruntare de maxim 
interes, la sfîrsitnl căreia avea să 
fie întoarsă o filă în istoria cen
tenară a tenisului.

Iîie Năstase și Guillermo Vilas 
au început o luptă acerbă, chiar 
de la prunele schimburi de mingi. 
Șansa părea, din debut, să suridă 
argentinianului care conduce CU 
5—3. Năstase egalează la 5—5, iar 
apoi se dispută tie-breakul. acest 
moment de .suspense* al tenisu
lui modern. Ia care superioritatea 
trebuie neaoărat ferită de neșan
să CTștigă la limită Vilas 1 7—6.

Aci a fost, desigur, momentul 
de cotitură al întregului 
Descumpănit de acest prim 
ces, Năstase pierde pasul în se
tul al doliea care revine 
prea ușor campionului sud-ameri-

meci, 
insuc-

mult

can (6—2). Dar iată că — așa cum 
a arătat de atâtea ori — tenisma- 
nul nostru își regăsește forța ,în- 
tr-o situație dificilă. Prin passijig- 
shoturi dirijate cu artă în unghiu
rile cele mai ascunse, cu execuții 
tehnice da mare finețe, Năstase 
reia stăpinirea jocului. Două se
turi cîștigate cu brio (ambele cu 
6—3) îl aduc ia egalitate.

A urmat setul decisiv, al cinci
lea. Acum șl-a souș cuvîntul mai 
marea prospețime a tînârului ar
gentinian. El rezistă mai bine 
efortului, acționează mai degajat, 
pâstrînd avantajul unui break, do
vedit hotărîtor. Atunci etnd cea
sul stadionului liooyong arăta al 
177-lea minut al întîlnirii, Ilie 
Năstase ceda trofeul, de trei ori 
cucerit pînă acum, adversarului 
său. Scorul finalei : 7—6, 6—2, 
3—6, 3—6, 6—4 pentru Guillermo 
Vilas.

După 
Năstase 
dent al 
.Guillermo 
m-am simțit obosit în finală, iată 
rațiunea înfrmgerii mele . Anul 
viitor, aceasta nu se va mai în- 
timpla !...“

Un moment mai puțin specta
culos s-a înscris în cronica ulti
mei zile. John Newcombe, decep
ționat probabil de insuccesul su
ferit în fața publicului propriu, a 
anunțat că nu se mai poate pre
zenta (din motive de sănătate) la 
meciul pentru locul 3, care revine 
astfel fără joc lui Raul Ramirez.

Aceasta face ca pe podiumul 
„Turneului campionilor* să nu fi
gureze nici un tenisman ameri
can sau australian. Pentru prima 
oară, pe răbojul celor cinci edi-

MELBOURNE

A. COSMA .

îhcheierea meciului, Ilie 
a declarat unui corespon- 

agenției France-Presse i 
este fantastic 1 Eu

La Katowice s-a încheiat 
bătă seara turneul internațional 
de handbal pentru, echipe femi: .-. 
ne dotat cu „Cupa Sileziei*. E- 
țhipa României (care a jucat fă
ră Doina Furcoi și Maria Bc-i, 
accidentate) a susținut meciul 
pentru locurile 3—4 în compania 
reprezentativei R. D. Germane. A 
cîștigat echipa R.D.G. cu 13—13 
(9—8). Au marcat : Mikjboș (5), Ar- 
ghir (4), Șoș (3) și Cojocaru (I)
— pentru România, Krause (6>, 
Kretzscbmar (4), Lange (3), Matz 
(2), Rest (1), Kahnt (1) si Tietz <1>
— pentru R. D. Germană, în fi
nala pentru locurile t—2, repre
zentativa Poloniei a întrecu: . 
14—12 (6—8) formația Ungariei. 
Iată și celelalte rezultate .- Ceho
slovacia— R.F. Germania 21—12 
(9—3), Danemarca — Selecțio
nata Sileziei 13—11 (7—5). In • ur
ma desfășurării meciurilor finale, 
clasamentul „Cupei Sileziei* ara
tă astfel : 1. POLONIA, 2. Unga
ria, 3. R. D. Germană, 4. Komi- 
niă, 5. Cehoslovacia, 6. R. F. Ger
mania, 7. Danemarca, 8. Selecțio
nata Sileziei.

Handbalistele noastre și-au în
cheiat astfel activitatea interna
țională din acest an. Ele vor -de
buta în nou.1 sezon, al anului 1975, 
în luna februarie, cînd vor par
ticipa la an important turneu in 
Cehoslovacia. Pînă atunci. in 
actualitate, campionatul Diviziei A.

CAMPIONATE
ITALIA : Juventus cîțtigă 

cu 6—2 la Napoli !
De mult nu s-a mai înregistrat 

un scor de 6—2 în campionatul 
Italiei și -atît de numeroase auto
goluri (5J. ieri, în etapa a 10-a, 
Juventus a învins pe Napoli cu 
6—2, în deplasare ! Au marcat Da- 
raiani 2, Altafini, Bettega, Causio 
si Viola, respectiv Clerici 2. Alte 
rezultate i Ascoli — Sampdoria 
1—0 (Silva), Cagliari — Milan 
0—0. Bologna — Varese 1—F
(Cresci — autogol pentru Varese, 
respectiv Maier — autogol), 
rin o — Lazio 2—2 (Martini — 
togol și Mozzin pentru Lazio, 
pectiv Graziani — autogol și 
cconi). Roma — Fiorentina 
(Benso), Inter — Ternana 
(Bertini), Lanerossi — Cesena 
(Cera — autogol, Galuppi). 
clasament i Juventus 16 p, Torino, 
Lazio cite 13 p.

jucat, Stoke — 27 p. West Ham 
United 26 p etc. Alte rezultate- 
înregistrate : Arsenal — Leicester 
0—0 ; Carlisle — Cheslea 1—2 ; 
Ipswich — Tottenham 4—0 ; Leeds 
—Stoke 3—1
Town 2—0 ; 
Chester City

R. F.
S. V. Hamburg

; Liverpool — Luton 
West Ham — Man- 
0—0.

GERMANIA : 
lider

ANGLIA :
Everton pe locul 1

To-
au- 
res- 
Ce- 
1—0
1—0
2—0

In

Cîștigînd cu 1—0 meciul susți
nut in deplasare cu Derby Co
unty, formația Everton se află în 
fruntea clasamentului campiona
tului englez, totalizînd 28 de 
puncte (21 de partide susținute). 
Ea este urmată în clasament de 
Liverpool eu 27 p, Manchester 
City — 27 p și un meci mai mult

In clasamentul campionatului* 
vest-german pe primul loc se 
află echipa SV Hamburg cu 22 p, 
urmată de Kickers Offenbach — 
22 p, Hertha BSC — 21. p, Ein
tracht Frankfurt pe Main — 21 
p etc. Rezultate mai importante 
înregistrate în etapa de sîmbătă i 
S.V. Hamburg — Bayern Miin- 
chen 1—0 ; Borussia Mdnchenglad- 
bach — Werder Bremen 4—2 ; 
Eintracht Frankfurt — Eintracht 
Braunschweig 2—0 ; VFL Bochum 
— Hertha BSC 4—0.

ALBANIA : Dinamo Tirana 
campioana turului

Au luat sfîrșit întrecerile turu
lui campionatului Albaniei. Pe 
primul loc în clasament se află 
echipa Dinamo Tirana cu 22 p (10 
victorii, două meciuri nule și o 
înfrîngere), urmată de .formațiile 
Vilaznia — 20 p și Partizan — 19 
p. La actuala ediție a campiona
tului participă 16 echipe.

ȘTIRI, REZULTATE
• La Rio de Janeiro a avuț loc 

tragerea la sorți a grupelor pre- 
liminaire ale campionatului d*» 
fotbal al Amcriciî, de Sud — edi
ția 1975. Cele 9 echipe partici
pante au; fost repartizate în trei 
grupe, după cum urmează : SE- 
RÎA l : Argentina, Brazilia, Ve
nezuela ; SERIA a 2-a : Paraguay. 
Ecuador, Columbia ; SERI A a 3-a: 
Chile. Bolivia, P<ru. Cîștigâtca- 
rele celor' trei grupe, cărora li se 
va adăugă selecționata Urusuayu- 
lui (actuala deținătoare a titlului),, 
se. vor califica în- tumeirP final.

a în cadrul unei conferințe de pie
să care a avut IOC da Rdo de Janeiro, 
Joao Havelange, președintele Federa
ției internaționale de, fotbal, spus 
că întrecerile campionatului mondial 
din anul 1978 vor fi găzduite. așa 
cum s-a stabilit, de Argentina. Pre
ședintele 'P.I.F.A;, ?a declarat oficial 
că nu s-a primit o candidatură din 
partea federațiilor de specialitate din 
Olanda și Belgia. „Noi am primit asi- ' 
gurări din partea guvernului argen* 
tinian că întrecerile pentru „Cupa 
Mondială" — ediția 1978 se vor des
fășura in condiții optime“

a Un purtător de cuvînt al Fede
rației vest-germane de fotbal a anun
țat oficial, în cadrul unei conferințe 
de presă, că selecționatele R.F'. Ger
mania și Olandei se vor intilni in
tr-un meci amical la 18 mai la 
Frankfurt pe Main. Forul olandez de 
specialitate a acceptat propunerea, 
astfel că la, acea data se va reedita 
finala ultimei ediții a Campionatului 
mondial, cîștigată. după cum se știe, 
de Echipa vest-germană. In echipa 
olandeză vor evolua Cruyff și Nees- 
kens, în timp ce din. formația cam
pioană mondială vor lipsi cu siguran
ță Gerd Muller și Grabowski.
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