
SUCCESELE ANULUI JUBILIAR, 
PUNCT DE PLECARE...

Județul Galați încheie anul 
sportiv cu un bilanț demn de 
subliniat, In care nota dominan
tă o constituie preocuparea sta
tornică a tuturor factorilor cu 
atribuții în domeniul sportului 
pentru realizarea obiectivelor șl 
sarcinilor trasate de Hotârîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie—martie 1973.

Activitățile de masă au căpă
tat, în acest context, o amplitu
dine mult mai mare, cei peste 
80 000 de oameni angrenați in 
trecerea normelor complexului 
„Sport și sănătate" fiind o dova
dă grăitoare. Gimnastica In pau
za de producție s-a extins în 15 
unități, peste 2 500 de copii au 
învățat înotul în vara acestui an. 
Pe agenda de lucru a asociațiilor 
și cluburilor, a organizațiilor 
municipale și orășenești figurea
ză tot mai multe acțiuni simple, 
larg accesibile, care vin în întâm
pinarea preferințelor cetățenilor 
și, din acest motiv, se vor bucura 
cu siguranță de un real succes.

Sportivilor gălățeni le-au re
venit, în 1974, aproape 60 de 
titluri de campioni ai țării. 73 de 
reprezentanți ai județului figu
rează în diferite loturi naționale, 
iar 22 sînt nominalizați pentru 
J.O. din 1976. Trei sportivi gălă- 
țeni, Iosif Tismănar. Iile Bâiaș 
și Iuliu Bice, au făcut parte din 
echipa de popice a României, 
campioană mondială...

Prim-vicepreședintele C.J.E.F.S. 
Galați, Theodor Oprică, ne-a fă
cut această scurtă trecere în re
vistă tocmai pentru a arăta 
obligațiile sporite care revin or
ganelor și organizațiilor sportive 
județene in perspectiva noului 
an, în lumina documentelor Con
gresului al XI-lea al P.CJl.

1974, an de vîrf pentru sportul 
românesc, atit în activitatea de 
masă, cît și în aceea de perfor
manță — marcat, după cum se 
știe, de frumoase realizări obți

nute sub impulsul marilor eve
nimente politice care au avut loc 
— _ devine, în spiritul de înaltă 
exigență stabilit de Congres, 
un punct de plecare pe drumul 
ascendent deschis societății noas
tre de istoricele hotăriri ale 
forumului comuniștilor.

Gălățenii își propun ca ți pe 
plan sportiv să țină pasul cu rit
mul rapid imprimat tuturor do
meniilor activității materiale șl 
spirituale a națiunii noastre so
cialiste. Munca viitoare, în acest 
sector investit cu înalte respon
sabilități de ordin social, a pri
mit în documentele Congresul.; 
jaloane prețioase. în planul de 
activitate al C.J.E.F.S., alcătuit re
cent, se prevede, printre altele :

— o colaborare mai eficientă 
Intre toți factorii cu atribuții 
în mișcarea sportivă din județ ;

—_ amplificarea activităților de 
masă, mai ales în mediul școlar, 
universitar și sătesc ;

— legarea și mai strînsă a 
sportivilor de procesul muncii, ca 
un factor primordial al educa
ției civice a fiecărui tînăr :

— creșterea răspunderii tehni
cienilor, activiștilor și sportivi
lor in pregătire și întrecere ;

— realizarea integrală a calen
darului competițional — de 
masă si de performanță — in 
1975 ;

— îmbunătățirea în continuare 
a bazei materiale, îndeosebi prin 
munca patriotică a tineretului.

Aceste clteva puncte de orien
tare generală, pe care le-am se
lecționat, se sprijină, bineînțeles, 
pe numeroase măsuri concrete, 
pe obiective ți cifre precise. Nu 
ne îndoim că realizarea lor in
tegrală va conduce la o și mai 
puternică ascensiune a sportului 
gălățean. în ansamblul progresu
lui pe care și-1 propune întreaga 
noastră mișcare sportivă.

Voleriu CHIOSE
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CÎT MAI MULTE
ÎNTRECERI

ÎN SPORTURILE
DE IARNA!

Așteptată cu nerăbdare de iubi
torii „sporturilor albe“, iarna s-a 
așternut în întreaga țară . Ieri, a 
nins și în Capitală.

Schiurile, săniuțele, patinele au 
fost pregătite din vreme, ca și 
locurile care îi vor primi pe parti- 
cipanții la marea competiție de 
masă „Cupa tineretului", ca și la 
alte concursuri tradiționale ale se
zonului. Mai ales că la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni începe vacanța de 
iarnă a elevilor ți studenților, un 
minunat prilej de întilnire cu spor

tul și excursiile, care trebuie folo
sit cu maximă eficiență.

IERI, LA SEDIUL F. R. FOTBAL

Marginalii la campionatele naționale de tenis de masă

I

I

ANTRENORII DIN DIVIZIILE A Șl B
AU ANALIZAT SEZONUL DE TOAMNA

POTENȚIALUL CANDIDATILOR
PENTRU „MONDIALE

TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚITSIMȚITOR

• Un util schimb de experiență intre conducerile tehnice ale echipelor din cele două eșaloane • Nivel 

nesatisfăcător, pe planul calității, al turului campionatului - concluzia referatului Colegiului de antrenori

• Lotul reprezentativ lărgit, in piima variantă pentru 1975 • Se impune o creștere permanentă

Căderea de cortină peste ediția 
1974 a campionatelor republicane 
individuale de tenis de masă de 
la Arad pune punct activității 
ccmpetiționale interne a seniorilor 
din acest an. Luna viitoare, ur
mează clteva participări, eventual, 
la concursuri internaționale, dar 
cele două săptămîni din decem
brie și celelalte patru din ianua
rie vor fi dedicate pregătirilor

Medaliata cu bronz a campiona
telor europene (la dublu fete, ală
turi de Eleonora Vlaicov), Mag
dalena Lesai, a avut o evoluție 
remarcabilă, fiind finalistă a cam
pionatelor republicane.

ccimponenților loturilor reprezen
tative în vederea campionatelor 
njondiale, programate la Calcutta 
(India), între 6 și 16 februarie 
1975. Așadar, este vorba de o pe
rioadă plină de antrenamente in
tense, de eforturi pentru aduce
rea în cea mai bună formă a celor 
care vor lua startul celei de a 
33-a ediții a competiției supreme. 
Ce au arătat campionatele națio
nale de la Arad, care este sta
diul actual de pregătire a candi- 
daților pentru C. M., ce se poate 
face încă în scurtul interval ră-

ș
mas pînă la competiția de la Cal
cutta ? Iată clteva puncte de reper 
după care ne vom ghida In co
mentariul nostru.

Ca de atîtea ori in ultimul de
ceniu și mai bine, Maria Alexan
dru s-a detașat net de toți con- 
curenții prezenți in orașul de pe 
Mureș. Sigur, această constatare 
nu e o noutate ținînd seama de 
valoarea recunoscută a multiplei 
noastre campioane. Important este 
însă faptul că, după un început 
de sezon mai slab, în toamnă ea a 
înscris o revenire spectaculoasă, 
marcată de cîștigarea titlului de 
campioană internațională a Fran
ței, iar mai apoi de excelenta ei 
evoluție de la finele săptâmînii 
trecute. în vervă, cu un joc bine

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. 2-3)

După primul turneu al campionatului feminin de volei

Pregătirea precompetițională
n-a tost valorificată

- AFIRMA ANTRENORUL
Un entuziast public a urmărit, 

timp de patru zile, in Sala spor
turilor din Iași, întrecerile celor 
12 echipe feminine în cadrul pri
mului turneu al campionatului de 
volei. Amănunte despre modul 
cum s-au prezentat divizionarele 
A am solicitat antrenorului fede
ral ȘTEFAN ROMAN.

— Disputa a fost dominată, con
form așteptărilor, de Penicilina 
Iași, Dinamo și Rapid, echipe ce 
s-au dovedit mai omogene. Se 
impune, însă, constatarea că nu 
s-a văzut materializată pregătirea 
precompetițională, voleibalistele 
părînd plictisite, fără plăcerea de 
a juca, manifestînd fluctuații de

a exigenței și disciplinei m munca de pregătire

Ieri a avut loc. la sediul F.R.F., 
consfătuirea antrenorilor din Di
viziile A și B, reuniune organizată 
de forul de specialitate. ’Agenda 
de lucru a consfătuirii a fost bo
gată, ea cuprinzind — printre al
tele — următoarele puncte : ra
poarte de activitate prezentate de 
o serie de antrenori : referatul 
Colegiului central al antrenorilor 
privind analiza primei părți a 
campionatului ; o informare asupra 
programului pe 1975 a reprezenta
tivei ; discuții, observații, propu
neri asupra materialelor prezen
tate ; concluziile reuniunii.

La primtil punct, antrenorii D. 
Nicolae-Nicușor (Dinamo), I. Io- 
nescu („Poli" Timișoara). Em. Ha- 
șoti (F. C. Constanța), D. Anescu 
(Chimia Rm. Vîlcea), M. Alexan
dru (C.F.R. Pașcani), L. Vlad 
(F. C. Bihor) și I. Motroc (Rapid) 
au înfățișat, pe scurt, modul cum 
au preconizat și desfășurat întrea
ga campanie a toamnei competi- 
ționale. Participanții la consfătui-

FEDERAL ȘTEFAN ROMAN
Ia un meci la altul sau chiar pe 
parcursul aceleiași partide.

— Keferiți-vă pe scurt la 
comportarea voleibalistelor pe 
plan tehnic, tactic și fizic.

— Pregătirea fizică a fost, în 
general, la un nivel corespunză
tor. In schimb, s-a dovedit defi
citară gindirca tactică, individua
lă sau colectivă, ceea ce s-a oglin
dit și în sărăcia combinațiilor o- 
fensive. Reproșurile privind pre
gătirea tehnică vizează în special 
mișcarea în teren și absența plon- 
joanelor

— Cum au motivat antreno
rii comportarea echipelor lor ?

— După opinia lor, această si

re au avut posibilitatea aflării u- 
nor informații, date, opinii despre 
desfășurarea procesului de instrui- 
re-antrenament la echipe din am
bele eșaloane competițîonale, echi
pe plasate pe diverse trepte ale 
clasamentului din sezonul recent 
încheiat. A fost Un util schhnb 
de experiență care a vădit preo- (Continuare în pag. 2-3)

Constanța Bălășoiu (Rapid), urmărită atent de Eugenia Rebac, va 
încerca să depășească blocajul advers, printr-un puternic atac

— Caracterizați succint divi
zionarele' A după evoluția lor

tuație este urmarea angrenării 
formațiilor in „Cupa Federației", 
care le-a solicitat prea mult 
După părerea mea, însă, cei care 
au greșit sînt chiar tehnicienii în 
cauză, care nu au știut să folo
sească această întrecere tocmai 
în scopul aducerii echipelor în 
formă pentru campionat. .

a viitorului sezon

cupă rile lăudabile ale respectivelor 
conduceri tehnice. După cum a- 
ceste referate operative au per
mis și unele sugestii, observații, 
critici privind minusurile înregis
trate.

Referatul Colegiului central al

de la Iași.
— Rapid, cu un joc economicos

i
Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)



DIN AGENDA COMPETIȚIILOR CAMPIONATUL DE HOCHEI ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRE
SPORTIVE DE MASA

LA SIBIU, ÎN CADRUL 
„CUPEI TINERETULUI”

mu-Din inițiativa Comitetului 
nicipal Sibiu al U.T.C., elevii din 
localitate au acces zilnic, timp de 
trei ore (8—9 și 12—14), la pati
noarul artificial, pentru întreceri 
în cadrul „Cupei tineretului". 
Duminică, cu toate câ timpul a 
fost nefavorabil (ploaie și lapo- 
viță), peste 300 de elevi și eleve 
de la școlile generale nr. 4. 5 și 
15 și-au petrecut orele libere la 
patinoar, antrenîndu-se in vede
rea popularei competiții.

★
Pe pîrtia Oncești, din Păltiniș, 

s-a desfășurat cel de-al doilea 
concurs de schi din acest sezon 
(probe alpine și de fond), cu par
ticiparea a peste 80 de sportivi, 
întrecerile au fost dominate de 
către schiorii de la Centrul de schi 
Rășinari și Școala sportivă „Șoi
mii" Sibiu. Cîțiva dintre câștigă
tori : Alpine — N. Oprea, Ste
luța Sturzu, Ionica Oprea — Ră
șinari, fond — A. Trîmbițaș, A- 
nemaria Munteanu, A. Cioca, Ma
riana Mureșan — „Șoimii" Sibiu.

I. IONESCU,-coresp. județean

PRIMELE ÎNTRECERI 
LA VATRA DORNEI

La Vatra Dornei, pe un timp 
splendid, a avut loc deschiderea 
festivă a sezonului sportiv 
iarnă. întrecerile desfășurate 
acest prilej, la schi (fond și 
pine), săniuțe și mii 
fața unui numeros 1____  ____
bucurat de un frumos succes. La 
ele au participat peste 300 de ti
neri. din asociațiile sportive ale 
orașului Vatra Dornei și ale co
munei Iacobeni. Printre cîștigâ- 
tori : mini-bob — Dorin Popa 
(Vatra Dornei) ; schi, fond. bă
ieți I — Briikner Norberth (Va
tra Dornei). fete I — Ștefania 
Albei (Vatra Dornei), băieți II — 
Cornel Scripcaru (Vatra Dornei). 
junioare II — Anișoara Olariu 
(Vatra Dornei). Alpine : juniori
I — Radu Bota (Vatra Dornei), 
junioare II — Victoria Condrea 
(Vatra Dornei), juniori II — Va-

sile Dușan (Iacobeni). copii I — 
-Cornel Buta (Vatra Dornei), co
pii II — Igor Subinski (Vatra 
Dornei), fete II — Angela Arabu 
(Vatra Dornei), copii III — Eu
gen Pal (Vatra Dornei), seniori 
— Dumitru Iacoban (Iacobeni) și 
senioare — Gabriela Cortea (Va
tra Dornei). Sanie, fete : Dana 
Constantin (Vatra Dornei) și bă
ieți : Ion Mateiciuc (Vatra Dor
nei). "

M. ANDRICI, coresp.

mini-bob. 
public.

r de 
cu 
al
in 

s-au

ETAPE FiNALE
IN CUPA ,30 DECEMBRIE”

Cupa .,30 Decembrie", organi
zată de CJ.E.F.S. și Comitetul 
județean U.T.C. Mureș, a angre
nat un mare număr de sportivi și 
sportive. Competiția a avut trei 
etape — pe asociație, pe locali
tăți și finale. în ultimele zile, 
s-au Încheiat întrecerile din ca
drul etapei finale la șah, popice, 
tenis de masă și volei, la care 
au participat peste 180 de spor
tivi — băieți și fete.

Cîștigători : volei f. — A. S. 
Banca Tg. Mureș ; volei b. — A. S. 
Metalotehnica Tg. Mureș ; popi
ce f. individual — Rozalia Imre 
(Faianța Sighișoara) ; popice b. — 
Chimica Tîmăveni. pe echipe, și 
Aurel Bota (Chimica Tîrnăveni), 
la individual ; tenis masă b. pe 
echipe — Metalotehnica Tg. Mu
reș ; șah b., pe echipe — Chimi
ca

; șah b., 
Tîrnăveni.

I. PAU.Ș, coresp. județean
CONCURS ATLETIC 

PE TEREN ACOPERIT 
LA TIMIȘOARA

organizarea C.J.E.F.S. Ti- 
i avut loc primul concurs

Tn 
miș. 
atletic pe teren acoperit din ac
tualul sezon, dotat cu Cupa „30 
Decembrie*4. La start s-au pre
zentat peste 200 de juniori II și 
III de la C.F.R.. Clubul 
școlar-universitar. Școala 
ți vă ,și Politehnica. .

O întrecere dotată, de 
nea. cu Cupa ..30 Decembrie** a 
avut loc la haltere, în organiza
rea A. S. Electromotor.

P. ARCAN’, coresp. județean

atletic
spor-

aseme-

SI SURPRIZELE SALE
y

După o lungă pauză în activi
tatea competițională internă a hjo- 
cheiștilor noștri, săptămîna tre
cută au fost reluate întrecerile 
din cadrul celor două grupe ale 
Diviziei A. Rezultatele celor două 
meciuri (patru întîlniri) dintre 
Dunărea Galați — Steaua și 
S.C.M. Ciuc — Dinamo au fost, 
de fapt, cele așteptate, cu excep
ția egalului de simbătă, de la 
Miercurea Ciuc, dintre 
Club, și Dinamo. în primul tur al 
competiției, la București, Dinamo 
s-a impus destul de greu în fața 
formației din M. Ciuc, ceea ce lăsa 
să se presupună că pe terenul a- 
cesteia sarcina echipei bucurește- 
ne avea să fie și mai dificilă. în 
prima partidă, însă, Dinamo a ob
ținut o victorie clară, poate mai 
clară decît se aștepta, ceea ce a- 
proape că excludea surpriza de a 
doua zi ! Sîmbătâ, însă, aceasta 
s-a produs, rezultatul 
fiind de 2—2.

Tot 
ciat și 
Napoca, 
Liceul 
Vineri, 
un succes categoric (8—1) pentru 
ca, la revanșa de simbătă, scorul 
să fie favorabil elevilor cu 5—3... 
Sînt două exemple de rezultate 
cate ni se par a depăși chiar,., 
surpriza ! In acest caz, se pare câ

surpriză poate 
rezultatul de 
dintre 

nr. 1 
clujenii

Sport

întîlnirii

fi apre- 
la Cluj- 

Agronomia și 
din M. Ciuc. 

au repurtat

ȘTIRI D!N
O începind din 27 decembrie, 

o selecționată masculină de hand
bal a țării noastre va lua parte 
la un puternic turneu internațio
nal ce se va desfășura in orașul 
Tunis. In vederea acestei între
ceri, antrenorul Oprea Vlase, care 
va fi ajutat de colegul său Cornel 
Oțelea, a selecționat un lot de ju
cători de valoare, de fapt pe toți 
componenții primei reprezentative 
ce nu au fost solicitați în pregă
tirile pentru . campionatul mondial 
universitar (Penu, Gațu, Gunesch,

DUPĂ MECIURILE CU ECHIPA OLANDEI
■A.

AL REPREZENTATIVEI MASCULINE DE BASCHET
Cele două parti

de amicale cu 
baschetbaliștii o- 
landezi s-au dove
dit foarte utile 
pentru 
tativa 
In primul 
sportivii 
și-au putut 
ca actualul 
țial înaintea Bal
caniadei de la
Salonic (26—30
decembrie) în com
pania unui parte
ner redutabil, al 
cărui stil de joc 
se apropie de cel 
al echipelor Iugo
slaviei și Bulga
riei, două din vi
itoarele adversa
re. Apoi, jocurile 
de simbătă și du
minică au oferit 
antrenorilor M.
Nedef și D. Coli- 
baba-Evuleț un
excelent prilej de 
a testa atuurile și 
capacitatea tehni- 
co-tactică a unor 
jucători, care se 
anunță printre fa- 
voriții primei gru
pe de '■*' 
(Hagen) 
turneul 
campionatului 
ropean din 1975.

O primă cons
tatare, la capătul 
celor două me
ciuri, este lipsa de 
omogenitate a noii 
selecționate româ
ne, datorată în 
mare măsură numărului redus de 
jocuri din acest ah. Alături de 
jucători mai experimentați, 
ționala țării are actualmente ... 
componența sa și cîțiva baschet
balist! mai tineri (Niculescu, Bra- 
boveanu, Pasca, Zdrenghea, Mol
nar), iar rodajul acestui nou me
canism este incomplet. Au fost 
suficiente doar cîteva schimbări 
de jucători, pentru ca ritmul o- 
fensiv să scadă vizibil, iar în sis
temul defensiv să apară pregnant 
o insuficientă colaborare.

De altfel, dacă la capătul du
blei întîlniri amicale olandezii au 
putut savura o victorie meritată, 
aceasta se datorește și slăbiciuni
lor manifestate in apărare de e- 
chipa română. Jucătorii noștri au 
folosit, în majoritatea timpului,

foarte 
reprezen- 
României. 

rind, 
români 
verifi- 
poten-

calificare 
pentru 

final al 
eu-

Dan Niculescu, unul din tinerii și talentații 
componenți ai „5“-lui reprezentativ, intr-o pă- 

viguroasă spre coșul advers
Foto : Dragoș NEAGU

trundere

na- 
în

sistemul „om la om“, în unele 
momente chiar cu intenții de pre
sing. Dar pentru ca această va
riantă să poată avea eficacitate, 
sînt necesare o bună pregătire in
dividuală (ceea ce la Tarău sau 
Cernat, de pildă, lasă de dorit) 
și o perfectă colaborare între co
echipieri, mai ales .atunci cînd 
adversarii știu (și olandezii cu
nosc lecția !) să utilizeze bine blo
cajele. Pe teren, s-a văzut clar că 
oaspeții, cu cei cîțiva giganți ai 
lor, domină evident lupta sub pa
nou, reușind prin multiple recu
perări să-și prelungească atacurile 
-pînă la realizarea coșului. în ase
menea cazuri, și acestea vor fi 
din ce în ce mai dese pentru re
prezentativa noastră (cu jucători 
înalți, dar fără giganți), mulți

este vorba 
din partea

1.

3.

MARGARETA CATINEANU

tehnicieni recomandă o alternare 
a apărării agresive cu cea qombi- 
natâ (zonă — om la om), care 
este de multe ori derutantă chiar 
și pentru echipe cu experiență.

fn ofensivă, românii au avut 
momente de joc bun, dar și minu
te în care căderile de ritm erau 
vizibile, toate acestea în funcție 
de componența „5“-lui din teren, 
omogen uneori, lipsit de coordo
nare în alte situații. Atunci cînd 
s-a pus accent pe contraatac 
(armă tăioasă în fața unei echipe 
masive) și pe o circulație de ba
lon foarte rapidă, prin elimina
rea aproape definitivă a driblin
gului, pe care Niculescu, Pîrșu, 
Popa, Cernat sau Pasca îl folosesc 
șl cînd trebuie șl cînd nu tre
buie, olandezii au rămas fără re
plică. De fiecare dată, însă, 
suita paselor s-a prelungit, 
triunghiul 
verși (ce 
totalitate 
la timp, 
simțitor, 
partenerii 
noștri ar

cînd 
„ , iar 

oamenilor înalți ad- 
mâsura permanent în 

6,10—6,20 m) se replia 
eficacitatea s-a

Deși mai scunzi decît 
de întrecere, jucătorii 

_____ fi putut realiza totuși 
mai mult in lupta sub panou, dacă 
ar fi luptat continuu pentru fie
care balon, dacă după multe_ din 
aruncările la coș nu ar fi rămas 
pironiți locului și ar fi participat 
direct la urmărirea traiectoriei 
mingii spre coș. Toate aceste ele
mente amintite vor furniza echi
pei române destule puncte de re
per pentru fortificarea sa înain
tea Balcaniadei.

Adrian VASILIU

redus

GHEORGHE TANASE
a

acestUltima reuniune a stagiunii din 
an s-a desfășurat pe ploaie, pe o pistă 
moale, ceea ce a facilitat rezultate 
numai cailor care s-au adaptat 
□ tari condiții. Publicul a fost însă pasio
nat de clasamente, de lupta dată pen
tru întiietate între Gheorghe Tănase șî 
Mircea Ștefănescu. întocmai ca în 1970, 
la antrenori, cei doi rivali 
pe primul ioc, la egalitate 
La driveri insq, Tănase s-a 
anul acesta de ambițiile 
cucerind comod primul loc 
tul care-i oferă participarea 
tul internațional, pentru Europa, care se 
va desfășura în R.F. Germania.

Duminică, excelent s-ou comportat caii 
lui Gherase Avram și Andrei Brailovschi.

bune
unor

au terminat 
de victorii, 
detașat ușor 
adversarilor, 

în clasamen- 
la campiona-

Gloria București a fost 
și în acest sezon prin
tre cele mai bune for
mații ale campionatului 
divizionar. Din această 
echipă fruntașă face 
parte, de mai bine de 
10 ani, jucătoarea Mar
gareta Bordei-Cătinea- 
nu. Tînăra funcționară 
a Uzinelor Republica 
este cunoscută și apre
ciată, atît la locul 
de muncă, cît și 
arena cu pistele de bi
tum, pentru hărnicia ei. 
Margareta este nelipsită 
din formația echipei 
Gloria, atît în meciurile 
din campionat, cît și în 
cele internaționale. Zi
lele trecute, de pildă, a 
fost performera Gloriei 
în meciul cu selecțio
nata sindicală a Unga-

dei-Ca 
cut I 
1948 I 
începi! 
sportd 
1963, I 
rești, I 
antren 
Negut] 
în 191 
nentă I 
de jun 
trecut] 
repred 
senioa] 
ani la 
CarpsI 
(1973 
maesd 
căsătol 
xandru
jucăto 
echipa

42—19
44—29
2.5—41
22—14

și de puțină infatuare 
hocheiștilor clujeni.

44—25
35—28
27—31
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Dinamo 
S.c. M.
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4. Dunărea Galați
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GRUPA
TIRNAVA 
Agronomia 
A.S.E. Buc. 
Lie. 1 M. Ciuc

TURNEUL INTERNATIONAL

DE LA MIERCUREA CIUC
Aseară a început pe patinoarul 

artificial din Miercurea Ciuc tur
neul internațional de hochei. în 
primul joc, formația cehoslovacă 
Slezan Opava a dispus de Dinamo 
cu 8—2 (3—0, 1—2, 4—0). Au mar
cat : Elbl (2), Vojdacek (2), Zurek, 
Fajkues, Konecny, Kincel pentru 
Slezan, Tureanu și Axinte pentru 
Dinamb. în cel de al doilea joc, 
Sport Club M. Ciuc — Ujpesti 
Dozșa (Ungaria), scorul a fost de 
5—1 (1—1, 1—0, 3—0) pentru gazde.

M. MOLDOVAN, coresp.

HANDBAL
Dincă, Licu, Dan Marin), pe unii 
din vechii handbaliști care mai 
sînt încă în activitate (Samungi, 
Moldovan, Marinescu) și pe cîțiva 
tineri (Vasilache, Grabovschi etc.). 
După jocurile de la Tunis, aceas
tă selecționată va lua parte la tra
diționalul turneu din Berlinul Oc
cidental, aflat la oea de a XXII-a 
ediție. Menționăm că echipa ora
șului București a cîștigat turneul 
în anii 1968 și 1969.

© Reprezentativa feminină 
Franței, aflată în plină perioadă 
de pregătire pentru calificările în 
vederea C. M. din 1975, de la 
Moscova, va întreprinde'un turneu 
de mai multe jocuri în țara noas
tră. Cu acest prilej, sportivele 
oaspe vor întîlni puternice echipe 
de club de la noi. Turneul va a- 
vea loc intre 26 decembrie și 5 
ianuarie. _

• Echipa 
sportive din 
un turneu în 
avea loc în

feminină a Școlii 
Sibiu va întreprinde 
Polonia. Jocurile vor 
localitatea Chorzow.

©■ Turneele campionatului mas
culin (al doilea tur al Diviziei A) 
sînt programate la sfîrșitul lunii 
ianuarie și în luna februarie 1975. 
Este vorba de" trei turnee, progra
mate astfel i 30 I — 2 II la Plo
iești ; 9—11 II la Pitești și 19—22 
II la Iași.

(popi
Face parte din vechea generație a popica

rilor noștri, dar și astăzi, la cei aproape 49 
de ani, are o prospețime fizică care îi dez
minte vîrsta. Petre Purge, acest tehnician 
desăvîrșit în lansarea cu maximum de pre
cizie a bilei de textolit, continuă să fie un 
adevărat maestru în sportul pe care-1 prac
tică din 1948. Specialiștii federației de po
pice, care alcătuiesc an de an echipa 
națională, n-au renunțat niciodată la servi
ciile lui din 1956 încoace. Purge a avut mari 
satisfacții in viața sportivă, fiind de trei ori 
laureat al ^mondialelor" (în 1966 la perechi 
— împreună cu Constantin Radulescu și pe 
echipe, iar anul acesta, în luna mai, la 
Eppelheim, în R.F.G., tot pe echipe). A 
jucat mulți ani (din 1949) în echipa divizio
nară Flacăra Cîmpina, iar din acest an a 
trecut la Voința București, unde este omul 
nr. 1 în toate jocurile. Petre Purge s-a năs
cut la 4 februarie .1926 în comuna Gepiu (jud. Bihd 
și este de profesie lăcătuș. Din bogatul lui palma] 
amintim cele nouă titluri de campion al tării și distirl 
emerit al sportului. 4 9

MARIN rillANlSCIJ (tenis
Elevul clasei 

de la liceul 
Bălcescu" din _______ ,
Marin Firănescu, a în
scris o evoluție frumoa
să la recent încheiata 
ediție a campionatelor 
republicane individuale 
de tenis de masă, cali- 
fieîndu-se în două fi
nale : de simplu și du
blu băieți. Născut la 25 
aprilie 1956 (înălțimea: 
1,75 m, greutatea : M 

-kg), Firănescu a în
ceput să joace acum 
zece ani, în orașul lui 
de baștină', Craiova, sub 
îndrumarea antrenoru
lui Virgil Bălan, în a 
cărui pregătire se află 
și acum, la clubul Uni
versitatea Craiova.

a XH-a 
„Nicolae 
Craiova,
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TURNEUL DE POLO DIN C
Prima selecționată de juniori a 

României a cîștigat turneul in
ternațional de polo încheiat sîm-

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

consolidat, Maria Alexandru a 
făcut încă o dală dovada calităților 
ei de autentică performeră.

Dar, cu o singură jucătoare, fie 
ea cit de redutabilă, nu este sufi
cient pentru a prezenta o echipă 
capabilă de rezultate onorante la 
C. M. Și, în acest context, tre
buie să recunoaștem că misiunea 
antrenoarei federale Ella Constan- 
tinescu nu este deloc de invidiat. 
Ea are în momentul de față la 
dispoziție cîteva jucătoare (Mag
dalena Lesai, Lidia Zaharia, Liana 
Mihuț etc.), care, e drept, s-au 
relevat, însă nivelul lor tehnic a- 
tins nu se situează Ia plafonul 
cel mai înalt. Deocamdată, ară- 
deanca Magdalena Lesai (C. S. 
Arad, antrenor Emil Procopeț) are 
avantajul unor lovituri de apă
rare mai bine lucrate, incomode 
pentru adversare. Cu sobrietatea 
care o caracterizează în pregătire, 
ea poate ajunge la un standard 
satisfăcător și, în consecință, se-

1

CAMPIONUL DRIVERIEOR
REZULTATE TEHNICE : cursa I : Riposta 
(D. Toduță) 36, Parada, simplu 5, ordi
nea 203 ; cursa II : Hemiona (A. Braîlov- 
schi) 34,3, Reclama, simplu 18, event 158, 
ordinea 24 ; cursa III : Hapca (G. Cio- 
banu) 34,7, Cornișa, simplu 3, event 66, 
ordinea 76 ; cursa IV : Ornament (Gh. 
Tănase) 32,8, Sirius, simplu 7, event 39, 
ordinea 8, triplucîștigâtor 532 ; cursa V: 
Satin (Gh. Avram) 33,8, Hatîr, simplu 3, 
event 9, ordinea 12, triplucîștigâtor 91 ; 
cursa VI : Rapsod (G. Avram) 33, Jug, 
simplu 3, event 18, ordinea 69, triplucîș
tigâtor 135 ; cursa VII: Ornic (N. Sandu) 
33,7, Cascada, Trufia, simplu 35, event 
175, ordinea 687, ordinea triplă 3 768 ; 
cursa VIII : Securit (A. Brailovschi) 40,3, 
Tufar, simplu 10, event 410, ordinea 45. 
Pariul austriac s-a ridicat la suma de lei 
15 127 și s-a închis. Retrageri : Vișina.

Niddy DUMITRESCU

lecționarea ei să. fie luată în con
siderare.

Alte candidate mai sînt tinerele 
Lidia Zaharia și Liana Mihuț. 
Prima, aproape în exclusivitate o 
jucătoare defensivă, a doua, o a- 
tacantă. Ambele nu dispun însă 
de un repertoriu de cunoștințe 
prea consistent. Lotul are însă 
nevoie, în afară de Alexandru, 
de încă o jucătoare care să știe 
să acționeze ofensiv. Este o nece
sitate impusă și de jocul de dublu 
și de stilul diverselor adversare 
care vor fi întîlnite la „mondiale". 
Rămîne ca antrenamentele efectu
ate în continuare să aducă și 
clarificările dorite.

Antrenorul lotului masculin, 
Nicolae Angelescu, contează pe 
doi jucători cu mai multă expe
riență, Teodor Gheorghe și Șer- 
ban Doboși, insă și aceștia tre
buie să depună un volum de mun
că sporit pentru a concura la po
sibilitățile lor reale. Sînt jucători 
de atac, cu acțiuni spectaculoase, 
dar procentul de eficacitate șe 
cuvine a fi mult mărit. Marin Fi
rănescu (Universitatea Craiova, 
antrenor Virgil Bălan), are șanse 
de titularizare după comportarea 
de la Arad. Păcat că acest ele
ment tînăr, de perspectivă, a re
dus volumul de muncă în ultima 
vreme pentru că, altfel, el s-ar 
fi aflat astăzi la o valoare incom
parabil mai bună. în sfîrșit, pen
tru cel de-al patrulea loc în e- 
chipă candidează și campionul 
nostru de juniori, Alexandru Bu- 
zescu. Și el trebuie să acorde însă 
mai mult timp pregătirilor. Sin
gur, talentul nu este suficient.

în
șase săptămîni de instruire este 
âe așteptat ca membrii loturilor 
reprezentative să depună toate e- 
forturile pentru ca pregătirile pe 
care le vor efectua să capete efi
ciență maximă, reflectată apoi 
printr-o evoluție la C. M. cores
punzătoare prestigiului tenisului 
de masă românesc. _
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(Urmare din pag. 1)

antrenorilor — prezentat de prof. 
N. Petrescu și asupra căruia vom 
mai reveni — a sintetizat cele 
mai însemnate aspecte ale activi
tății de specialitate, insistînd, cum 
era și normal, asupra principale
lor carențe observate în turul cam
pionatului. De altfel, în caracte
rizarea generală asupra valorii 
primei părți a campionatului, s-a 
considerat că valoarea sa gene
rală s-a plasat la un nivel nesa
tisfăcător, in sensul că numărul 
meciurilor de calitate, cu parame
trii apropiați cerințelor jocului 
modern, a fost prea mic. Fără o 
creștere numerică vizibilă a unor 
asemenea întilnlri, campionatul 
rămîne sub cota mediocrității, 
nu-și îndeplinește, deci, principala 
rațiune a existenței sale, ridica
rea permanentă a fotbalului nos
tru la indicii activității de perfor
manță internațională.

Informarea privind încărcatul și 
dificilul program al echipei națio
nale, prezentată de antrenorul 
Valentin Stănescu, a înfățișat în
tregul an competițional 1975, atit 
în ceea ce privește calendarul cît 
și graficul antrenamentelor comu
ne. Ideea principală este aceea că 
întreaga perioadă pregătitoare se 
desfășoară la cluburi, că numărul 
zilelor de convocare a iotuiui s-a 
redus la o treime. A și fost alcă
tuit un lot lărgit, susceptibil in 
permanență de modificări impuse 
de forma selecționabililor, Iot care 
se prezintă astfel : Răducanu, Ior- 
gulescu, Iordache, Jivan (portari), 
Cheran, Antonescu, Sătmăreanu II, 
Sameș, Dobrău, G. Sandu, An- 
ghelitii, Deleanu, Mateescu (fun
dași), Dinu, Dumitru, Iordănescu, 
Bălăci, Beldcanu, R. Nunweiller 
(mijlocași), Crișan, Troi, Kun II, 
Lucescu, Marcu, Dumitracbc, D. 
Georgescu (atacanți).

în discuțiile purtate asupra tu
turor problemelor de pe ordinea 
de zi, antrenorii N. Săbăslău 
(C.F.R. Cluj-Napoca), C. Teașcă

De la stingă la dreapta : D. Ni- 
colae-Nicușor (Dinamo), I. Rein
hardt (F.C.M. Reșifa), T. Bone 
(A.S.A. Tg. Mureș), L. Coman 
(U.T.A.) și C. Cernăianu (Univ. 
Craiova), sau... grupul antreno
rilor de Divizia A ale căror e- 
chipe s-au clasat pe primele 
cinci locuri la sfirșitul turului.

URNEU AL CAMPIONATULUI
DE VOLEI

DIVIZIILE A SI B
(Steaua) și I. 
Iași) s-au oprit 
nevralgice aspecte din propria lor 
activitate — stăruind asupra nece
sității soluționării lor — precum 
și asupra subiectelor de interes 
general privind fotbalul nostru.

Prezentînd cîteva dintre reco
mandările F.R.F., detailate de alt
fel și intr-un program de activi
tate trimis tuturor cluburilor și 
asociațiilor din eșaloanele perfor
manței, tov. Tudor Vasilc, vice
președintele F.R.F., a insistat a- 
supra urgenței îmbunătățirii pro
cesului de instruire-antrenament 
în așa de importanta perioadă 
pregătitoare de la începutul anului 
1975

In încheierea consfătuirii a luat 
cuvîntul 
Dragnea, 
C.N.E.F.S., care a 
trecere în revistă 
blemelor legate de 
balului în 1974 și, 
a celor legate de 
succes a importantelor obiective 
din anul 1975. S-a arătat, printre 
altele, că prezența în marile com
petiții ale anului în curs, a echi
pelor de club și chiar a celei re
prezentative, nu a fost de natură 
să mulțumească, că numeroase de
ficiențe au grevat munca de pre
gătire, împiedicind o bună afir
mare a fotbalului nostru pe tă- 
rîm internațional. Vorbitorul a 
insistat asupra necesității ca mun
ca de pregătire să fie caracteri
zată de o înaltă exigență, de 
disciplină, de competență, de fo
losirea celor mai moderne metode 
și mijloace. în instaurarea unei 
atmosfere de muncă și seriozitate, 
în activitatea de ridicare calitati
vă a vieții echipelor noastre de 
frunte, antrenorii trebuie să joace 
principalul rol, alături de ceilalți 
factori de răspundere. In încheiere, 
tov. general lt. Marin Dragnea 
și-a exprimat convingerea că vi
itorul sezon competițional va adu
ce fotbalului nostru, și prin efor
tul necondiționat al tehnicienilor 
săi, succesele așteptate de la el.

tov. general lt. Marin 
prim-vicepreședinte al 

făcut o amplă 
a tuturor pro- 
activitatea fot- 
mai cu seamă, 
îndeplinirea cu

• SIMPOZION C. M. ’74. 
C.M.E.F.S. București, prin Comisia 
municipală de fotbal și Colegiul 
de antrenori din Capitală, organi
zează joi 19 decembrie un intere
sant simpozion-lectorat, în cadrul 
căruia vor fi prezentate referate 
pe teme tehnice ți de metodică 
a fotbalului. Cu acest prilej, iubi
torii sportului cu balonul rotund 
vor putea revedea și înregistrările 
realizate de la turneul final al 
C. M. ’74, mai precis finala K.F.G. 
— Olanda și meciul pentru locu
rile 3—4, Polonia — Brazilia. Re
feratele vor fi ținute de antreno
rii Valentin Stănescu, Nicolae Pe
trescu și Victor Stănculescu. Pre
zentarea filmelor va avea loc în 
sala de la studioul de televiziune 
(între orele 8,30—10,30) Iar refera
tele la sate de festivități a 
lui „I. L. Caragiale", Cal. 
banți nr. 163.

• MECI AMICAL. Deși 
nu mai e favorabil, fotbaliștii 
încă nu s-au despărțit de min
ge. La Oradea a avut loc un 
meci amical între F. C. Bihor 
și Dinamo București. întllnirea 
s-a încheiat cu scorul de 2—2 
(1—0). Au marcat Popovici și Flo- 
rescu, pentru gazde, respectiv Lu
cescu si D. Georgescu.

EMIL PAUNESCU, EXCLUS 
DIN RlNDURILE ARBITRILOR. 
Pe baza propunerii făcută de Co
legiul central al arbitrilor. Biroul 
federal a hotărît excluderea lui 
Emil Păunescu (Vaslui) din rîn- 
durile arbitrilor, deoarece in pe
rioada 10.IX.1972 — 10.X.1973, fi
ind delegat să conducă partide 
ae fotbal, a încasat atit baremul 
de arbitraj, 
deplasare de 
unde lucra.

Fotbaliștii de Ia Universitatea 
Craiova vor .avea un inedit sezon 
de pregătiri și turnee în perioada 
de iarnă. Intre 27 și 30 decembrie, 
fotbaliștii craioveni se vor deplasa 
in Italia, prilej cu care, la 29 
decembrie, ei vor juca la Ravena, 
cu o selecționată locală. Apoi, la 
6 ianuarie, Universitatea va tra
versa Oceanul, deplasîndu-se în 
Brazilia, unde va întreprinde un 
lung turneu de jocuri și pregătiri, 
care se va încheia la 15 februarie.

de tineret sub 23 de ani]

ACELE MINGI NEUTRE...
șa dar, cele 115 goluri păstrate in memoria peliculei T.V. n-au 
fost chiar atit de lipsite de farmec, cum lasă impresia cer
neala deseori acră a stiloului în disputa cu această țintă 

vie care este fotbalul nostru. Ba mai mult, unii dintre telespecta
tori, care au și început să aibă nostalgia fotbalului, sint de părere 
că unele goluri ale montajului T.V.* nu prea au ce invăța de la 
prototipurile devenite oarecum șablon, prin adulare. în această 
categorie s-ar afla frumosul gol al lui Năsturescu, din meciul cu 
Steaua, formidabilul voleu in cross al lui Nunweiller, în partida 
eu Sportul studențesc, admirabilul lift al lui Iordănescu din me
ciul cu Dinamo, la acea lovitură liberă, din final, fulgerătorul 
voieu-foarfecă al lui Moga din meciul cu Universitatea Craiova, 
„bomba" tip Charlton a lui A. Naghi, La al treilea gol, cel egalizator, 
din meciul cu -Sportul", _păianjenul“-Breitner executat de Mate- 
escu in meciul cu Steaua și multe, multe altele.

Care ar fi. atunci, diferența reală între fotbalul mare și fotba
lul nostru ? Optimiștii incorigibili ar spune că singura diferență 
este in calitatea superioară a imaginii furnizate de camerele unui 
meci Bayern — Ajax sau in tribuna arhiplină de la Amsterdam 
sau Miinchen. care pune in scenă, cu o măiestrie naturală, spec
tacolul fotbalistic.

Aceasta ar fi, insă, diferența exterioară. Există, din păcate, o 
vioiciunea și inteligența fotbalistului 
decisive ale golului nu reușesc să o

diferență de fond, pe care 
nostru in multe din fazele 
Zacă urtată.

Am urmărit cindva. cu 
Năstase — Smith. Carnetul_ ________ ___  ,
mari eforturi, să noteze absolut toate mingile. Concluzia, amintită 
ia timpul oportun, demonstra că Năstase ciștigase un număr mult 
mai mare de mingi decisive, in raport cu Smith. Pe de altă parte, 
insă. Smith se arătase a fi net superior în mingile „neutre", în 
mingile _de lucru", care, din păcate, fac parte și ele din econo
mia unui meci.

Frumusețea multora din golurile montajului T. V. este, dacă 
vreți, expresia reușitei de moment a unora dintre fotbaliștii noș
tri in faza de incandescență. Din păcate, mingile „neutre", „de 
lucru", care nu figurează in montaje și selecții, se constituie în- 
tr-un balast care face, pină la urmă, diferența. în cadrul acestui 
balast se află in primul rind numărul mare al erorilor de apărare, 
care, deși se comit — cum s-ar părea — tot intr-o fază incandes
centă, sint determinate de o prea frecventă relaxare (ca să nu 
spunem adormire) a apărătorilor. în această ordine de idei, am 
putea spune că golul ..cel mai frumos al anuhii" (după părerea 
comentatorului T.V.), golul înscris de Țegean, deși impresionează 
prin ineditul execuției, este, dacă vreți, în același timp, o enormă 
greșeală de apărare, care îi permite înaintașului clujean să poarte 
mingea pe cap, intr-un careu populat, ca într-o fază la care zim- 
besc îngăduitor pînă și. fotografii amatori.

Am aplaudat cu plăcere multe din golurile selecției. Dar n-am 
uitat minutele eliminate prin intermediul foarfecii montezei. în 
acele minute căzute la coș se află, de fapt, diferența reală.

loan CHIRILĂ

o atente obsesivă, un meci de tenis 
de reporter a reușit, cu prețul unor

CENTRĂRII

„cu a-
Patru 

înscri-

de care 
își să o- 
a finele 
; Dinamo 
garnituri, 
i locul I. 
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Rapid (cu Eugenia Rebac) fac ex
cepție, însă problema înlocuirii 
lor — să nu uităm că au o înde
lungată activitate voleibalistică — 
se va pune cit de curînd. Lipsa 
coordonatorului privează întregul 
sextet de un randament superior, 
așa cum se întîmplă, spre exem
plu, cu „U“ Timișoara, care nu 
poate să valorifice pe deplin ca
litățile celorlalte componente. Din
tre elementele tinere, doar Liliana 
Pasca („U“ Craiova) s-a făcut re
marcată, dar încă nu este forma
tă pentru a răspunde integral ce
rințelor postului.

Tinerii noștri jucători încheie 
sezonul internațional cu un joc 
amical interțări, în care vor în- 
tîlni reprezentativa de tineret a 
Spaniei.' Meciul va avea loc inli
ne în localitatea Huelva.

Deși ieri vremea a fost nefa
vorabilă la București (dimineața 
a plouat, apoi a nins), lotul a sus-

LOTO

CLASAMENT
A. 1. Penicilina Iași 4 4 0 12: 0 8

iportantă. 2. Dinamo 4 4 0 12: 1 8
iernii vo- 3. Rapid 4 4 0 12: 2 8
,-Nestc a- 4. I.E.F.S. 4 3 1 11: 5 7
Ce a re- 5. „U“ Timișoara 422 9: 8 6
din acest 6. „U" Craiova 4 2 2 6: 8 6

7-8. Medicina 4 1 3 5:10 5
centul de C.S.U. Galați 4 13 5:10 5
pe acest 9. C.S.M. Sibiu 4 13 6:11 5
echipele 10. Constructorul 4 1 3 4:11 5

Doar Pe- 11. Farul C-ța 4 1 3 3:10 5
;escu) și 12. Spartac 4 0 4 3:12 4

ceva". Nu se ține seama «iacă, a- 
părătorii sînt de talia lui Păltini- 
șan și Arnăutu, Tonca și Stocker, 
Sătmăreanu II, Sameș, Boc, Ca
zan, Pexa, Dan Coe, Pojoni. De 
aici provine ți ineficienta lovi
turilor de colț, carență de mult 
remarcată în fotbalul nostru. Să 
ne întoarcem din nou la jocurile 
etapei a XlI-a a Diviziei A, care 
ne-a oferit suficiente exemple. „U“ 
Cluj-Napoca a beneficiat de 11 
cornere, A.S.A. de 6, F.C. Con
stanța de 12, Universitatea Craio-

' _ ,Poli“ Timișoara de 8, 
Jiul a avut nu mai puțin de 16, 
Steaua 10, dar toate aceste lovi
turi n-au dus la goluri, s-au 
irosit.

Cîndva la modă, pentru dislo
carea apărărilor, „cornerul scurt" 
la multe dintre echipele noastre 
nu face altceva decît să scoată 
din joc pe unul dintre compo- 
nenții echipei aflată în atac. Cel 
care execută cornerul îi pasează 
unul coechipier, aflat doar la 3 
m de el, ți acesta, presat de ad
versar, centrează 
Astfel, o lovitură 
periculoasă pentrv 
transformă intr-o

. de
rezultat pe tabela

S-ar putea spune că cele men
ționate ia aceste rînduri nu sînt 
lucruri noi. Dar aceste carențe au 
persistat fn turul campionatului 
din această toamnă și, chiar dacă 
par mărunte, ele an influențat ne
gativ asupra calității fotbalului 
practicat.

Ideea acestor rînduri s-a înfi
ripat în urmă cu cîtva timp, pe 
stadionul Dinamo din Capitală, la 
meciul de tineret România — Da
nemarca. Am văzut1 atunci cit de 
utilă este centrarea efectuată la 
timp și cu precizie, sau 
dresă",’ cum se spune, 
din cele șase goluri
se de reprezentativa noastră au 
avut la origină excelentele cen
trări ale Iui Atodiresei. 
lui curse pe extremă au 
cheiate de fiecare dată 
trări, lungi sau scurte, 
făcute „cu ochii închiși". înainte 
de a lovi balonul, o fracțiune de 
secundă, . reșițeanul ridică privi
rea, își caută coechipierul demar- 
cat și îi trimite balonul. La Pi
tești, în partida cu F.C. Argeș, 
golul lui Căprioru (cel anulat) 
s-a datorat excelentei centrări a 
lui Atodiresei, care „i-a pus", pur 
și simplu, partenerului mingea 
exact pe piept.

Din păcate, asemenea realizări 
sint foarte rare în campionatul 
primei noastre divizii. Puține ex
treme (ne este destul de greu să 
le enumerăm) stăpînesc acest pro
cedeu al centrării din viteză, cu 
adresă, și procentul de reușită a 
fost scăzut la fiecare etapă. Iată, 
de pildă, etapa a XlI-a. în cele 
9 jocuri, doar trei goluri s-au 
înscris din centrări : Coca, din 
mingea trimisă de Batacliu, Iancu, 
din centrarea Iui Lucaci — și am
bele au fost goluri care au decis 
victoria echipelor respective — și 
Atodiresei, care a marcat din cen
trarea Iui Pușcaș, intercalat pe 
stînga. Reîntorcîndu-ne la F.C.M. 
Reșița, vom spune că activitatea 
extremelor și centrările lor sint 
arme de bază In ceea ce privește 
ofensiva. Dar pentru nouă jocuri, 
procentul realizărilor e nesatisfă
cător, pentru că cele mai multe 
dintre extreme se mulțumesc doar 
să trimită balonul in fața porții 
adverse, cu speranța că „o ieși

Rapidele 
fost în- 
cu cen- 
dar nu va de 7,

lă, rămasă

la întîmplare. 
care putea fi 
adversari se 

centrare bana- 
obicei — fără 
de marcaj.

ca-ținut ultimul
racter tehnico-tactic. în cursul 
zilei de azi, tinerii fotbaliști ur
mează să părăsească Bucureștiul, 
pe calea aerului. Vor face depla
sarea, printre alții, Bathori I, G. 
Sandu, Dobrău, Dumitriu IV, Bă
lăci, Atodiresei, Mulțescu.

antrenament, eu 
In O RECOMANDARE 

PENTRU CEI CE DO
RESC SA FIE BINE IN

FORMAȚI
Abonați-vă din timp 

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

PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
Tragerea excepțională Loto de 

azi, marți 17 decembrie 1974, are 
loc la București, în sala Clubului 
Finanțe-Bănci, din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
18. După tragere, va rula filmul 
artistic „URMAREȘTE-MA".

0 Rezultatele tragerii vor
transmise la radio și la televiziu
ne în cursul serii.
• Depunerea biletelor cîștigă- 

toare se va face pînă sîmbătă 21 
decembrie, ora 13, în orașele re
ședință de județ, 
20 decembrie ora 
localități.

• Omologarea

fi

va face vineri 27 decembrie 1974.
în atenția pronosportiștilor. Se 

aduce la cunoștința participanților 
la concursul Pronosport din 
decembrie 1974 că meciul VI, 
POLI — JUVENTUS, fiind 
trerupt înainte de 
pului regulamentar 
anulat.

Toate variantele 
nostic exact la acest meci.

expirarea 
de joc, a

primesc

și pînă vineri
13, în celelalte

cîștigurilor se

CÂȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 11 DECEMBRIE 1974
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Extragerea I î cat. a 2-a : 1 varian
tă 50% a 42.873 lei și 1 variantă 10% a 
8.575 lei; a 3-a; 6,75 a 7.622 lei; a

REPORT CATEGORIA I : 455.434 lei.

Extragerea a n-a : cat. A 
riantă 10% a 
5.165 lei ; C. 
1.502,70 a 60 lei ;
F: 1.897,55

50.000 lei ;
17,40 a 3 31 

. E: 81,6 
a 40 lei.

REPORT

Cîștigul 
ria a 2-a i

CATEGORIA A: 501.420 lei.

de 42.873 Iei de la catego- 
__ ______ _ jucat pe o variantă 50% a 
revenit participantului SICA NICO- 
LAE CONSTANTIN din Piatra Neamț, 
iar cîștigul de 50.000 lei de la cat. A 
jucat pe o variantă 10% a revenit 
participantului PAVLOV CORNELTU 
din Brăila.
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In primele zile ale anului 1975

ÎN 7 ORAȘE DIN ȚARA NOASTRĂ, JOCURILE
C.M. UNIVERSITAR DE HANDBAL

© Seriile preliminare au căpătat formă definitivă • Două cupluri de arbitri neutri
Agenda marilor dispute sporti

ve internaționale se arată în a- 
nul viitor foarte bogată, situație 
deloc surprinzătoare dacă avem 
în vedere faptul că anul pe care-1 
vom începe în curînd este ulti
mul dinaintea unei noi ediții a 
Jocurilor Olimpice. Firească, 
deci, această „aglomerare" de im
portante confruntări în mai toate 
disciplinele sportive și tot firesc 
este ca handbalul să nu facă ex
cepție. Ba mai mult, acest sport 
se arată cel mai grăbit, deschi- 
zînd seria competițiilor de vîrf 
ale anului 1975, prin programarea 
între 4 și 12 ianuarie, în 7 orașe 
din țara noastră, a celei de a 
VI-a ediții a campionatului mon

dial universitar pentru echipe 
masculine.

Este vorba de o întrecere care 
se bucură de popularitate, mai 
ales pentru faptul că ea a consti
tuit și va constitui — nu ne în
doim — și în viitor un excelent 
prilej de afirmare a unor ele
mente tinere și talentate. Există 
specialiști în handbal care spun 
— și r.u greșesc — că disputa se
lecționatelor studențești este, în 
ultimă instanță, un campionat 
mondial de tineret. Prima ediție 
a acestei competiții a avut loc in 
anul 1963 în Suedia, reprezenta
tiva țării noastre fiind 'prezentă 
la întreceri și clasîndu-se pe lo
cul III. în continuare handbalis

ACTUALITATEA LA TENIS
La Sofia s-au încheiat întrece

rile concursului internațional de 
tenis dotat cu „Premiul televiziu
nii bulgare”. în finala de simplu, 
victoria a revenit lui Emmerich 
(R. D. Germană), care l-a întrecut 
cu 7—6, 6—4, 6-—7, 6—2 pe suede
zul Palm. Rezultate înregistrate In 
semifinale : Palm — Varga (Un
garia) 6—2, 6—2, 6—1 ; Emmerich 
— Petrov (Bulgaria) 6—4, 5—7,
6—0, 6—4.

Proba de dublu a fost cîștigată 
de cuplul fraților Matei și Bojidar 
Pampulov (Bulgaria), învingător 
cu 7—5, 7—5, 3—6,-6—3 în finala 
susținută cu perechea maghiară 
Varga — Szoke.

★
Au luat sfîrșit întrecerile tur

neului internațional de tenis de 
la Perth (Australia). Proba de 
simplu bărbați a fost cîștigată de 
jucătorul australian Ross Case, 
învingător cu 6—4, 7—6, 4—6, 7—6 
în finala susținută în compania 
compatriotului său Geoff Mas* 
ters. In finala probei feminine, 
tenismana australiană Margaret 
Court a întrecut-o cu 6—4, 7—5 
pe Olga Morozova (U.R.S.S.). Pro-

Victor Ciocâltea pelocul 5
în turneul internațional
de șah de la Tbilisi

TBILISI, 16 (Agerpres). — Tur
neul internațional de șah de la 
Tbilisi s-a încheiat cu victoria 
concurenților sovietici Eduard 
Gufeld și Tamaz Georgadze, care 
au totalizat cîte 10 puncte din 
15 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat In ordine i Holmov, și 
Baghirov (U.R.S.S.) 9 puncte, Vic
tor Ciocâltea (România), cam
pioana mondială Nona Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.), Sigurjonsson (Is
landa), Ubilava (U.R.S.S.) 8 puncte; 
Keene (Anglia), Bohosian (Bulga
ria), Nicevski (Iugoslavia) 7,5 
puncte ; Gurghcnidze (U.R.S.S.), 
Szmidt (Polonia) 6.5 puncte etc.

AL 67-LEA RECORD
MONDIAL AL LUI
VASILI ALEKSEEV!
Vasili Alekseev, cel mai puter

nic om din lume,. campion mon
dial, european și olimpic, are 
acum la activul său nu mai puțin 
de 67 de recorduri mondiale. Du
minică, la Zaporoje, în cadrul 
Cupei U.R.S.S., supergreul Vasill 
Alekseev a corectat recordul lu
mii la „aruncat" t 243 kg. Acesta 
a fost cel de al 67-lea record al 
lumii aparținînd renumitului hal
terofil I La total, el a .............. *
kg.

Recent, Alekseev a 
teresantă declarație i 
sincer, nu vreau să 
pînă ce nu ajung Ia cel de al 
100-lea record al lumii. Următorul 
meu obiectiv îl constituie titlul 
olimpic la Montreal, dar mă gîn- 
dc.sc și la medalia de aur pe care 
vreau s-o cuceresc în 1980, la 
J.O. de la Moscova. între timp, 
sper să nu pierd nici un titlu 
mondial sau european. Cred că 
alte 34 de recorduri mondiale, în 
acest interval, vor fi posibile ! 
După ce voi abandona activitatea 
competițională, aș fi bucuros ca 
unul dintre fiii mei să-mi ia lo
cul..."

realizat 410

făcut o în- 
„Vă spun 

mă opresc,

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

ba de dublu femei a revenit cu
plului Olga Morozova (U.R.S.S.) — 
Martina Navratilova (Cehoslovacia) 
care a dispus cu 6—1, 6—3 de 
Lesley Hunt (Australia) și Kazuko 
Sawamatsu (Japonia).

dr
In primul tur al concursului 

internațional de tenis de Ia Syd- 
nei, australianul J. James l-a eli
minat cu 6—4, 6—3 pe suedezul 
Borg. Alte rezultate i Andrews 
(S.U.A.) — Collins (Australia)
6—1, 6—3 ; Eastburn (Australia) — 
Carmichael (Australia) 6—4. 6—4 ; 
Beust (Franța) — Marks (Austra
lia) 6—7, 6—1, 8—6.

★
Echipa de tenis a Braziliei con

duce cu 3—0 în meciul pe care-1 
susține la Sao Paulo cu selecțio
nata Boliviei, in cadrul zonei 
sud-americane a Cupei Davis. In 
partida de dublu, perechea Tho
mas Koch — Edson Mandarina 
a învins cu 6—4, 6—1, 6—2 cuplul 
Eduardo Gorostiaga — Ramiro 
Benavidez. Indiferent de rezulta
tele care se vor înregistra în ul
timele două partide de simplu, 
tenismanii brazilieni s-au calificat 
pentru turul următor, in care vor 
întîlni, tot la 
ția Argentinei.

tii români s-au situat mereu prin
tre protagoniști (locul II la ediția 
a IlI-a, 1968, R.F.G. : locul III la 
ediția a IV-a, 1971, Cehoslovacia) 
reușind după atîtea tentative să 
ocupe primul loc la ediția a V-a, 
din Suedia, cînd, in ziua de 5 ia
nuarie 1973, au învins în finală, 
după un meci dramatic, selecțio
nata Uniunii Sovietice cu scorul 
de 19—18 (9—8, 15—15, 16—16,
18—18) 1

Și acum... Ediția a VI-a. în Ro
mânia, la startul căreia și-au a- 
nunțat participarea 12 reprezen
tative de țări, repartizate în pa
tru grupe preliminare, astfel : 
GRUPA A (Cluj-Napoca) : R. F. 
Germania, Cehoslovacia, Tunisia și 
Universitatea Cluj-Napoca ; GRU
PA B (Galați) : Uniunea Sovietică, 
Spania, Italia, C.S.U. Galați ; GRU
PA C (Iași) i ROMÂNIA, POLO
NIA. FRANȚA, Agronomia Iași ; 
GRUPA D (Timișoara) t Iugo
slavia, Japonia, Bulgaria, Politeh
nica Timișoara. Primele două cla
sate se califică în grupele semi
finale, ale căror partide sînt pro
gramate în zilele de 9 și 10 ia
nuarie. meciurile finale avînd loc 
la 12 ianuarie. Aceste partide sînt 
găzduite de orașele București, 
Ploiești și Pitești. Formațiile stu
dențești locale evoluează în afară 
de concurs, selecționatele națio
nale clasate pe locul 
urmind să ia parte 
pentru locurile 9—12.

In afara arbitrilor 
cadrul fiecărei delegații, au fost 
invitate și două cupluri din țări 
neutre : H. Henschel si P. Rauch- 
fuss (R.D.G.), O. Fritschi și W. 
Bossard (Elveția).

• LA WROCLAW s-a desfășu
rat intîlnirea de natație dintre 
selecționatele de juniori ale ora
șelor Ploiești și Wroclaw. Tinerii 
înotători români au obținut vic
toria cu scorul de 126—124 punc
te. Proba de 200 m bras a fost 
cîștigată de Dragoș Aldea cu 
2:35,0, timp ce constituie un nou 
record de juniori al României, 
în proba de 200 m spate, pe pri
mul loc s-a clasat polonezul 
Ostrowski — 2:22,6, urmat de 
Constantin Mandache — 2:25,7.

@ LA GOTTWALDOW s-a des
fășurat un concurs internațional 
de înot, la startul căruia au fost 
prezenți 180 de sportivi și spor
tive din 8 țări, printre care Ro-

V

Sao Paulo,

★
competiție

forma-

Tradiționala 
peană de tenis pe echipe ___
cîștigată în acest an de selecțio
nata Italiei. In finala disputată la 
Palatul Sporturilor din Ancona, 
tenismanii italieni au întrecut cu 
3—0 formația Suediei. Iată rezul
tatele tehnice înregistrate t Anto
nio Zugarelli — Tenny Svensson 
6—3, 6—4 : Adriano Panatta — 
Rolf Norberg 6—2, 6—4 ; Panatta, 
Bertolucci — Norberg, Svensson 
6—1, 6—4. In intîlnirea pentru
locurile 3—4, echipa Ungariei a 
învins-o cu 2—1 pe cea a Ceho
slovaciei. In partida decisivă, cu
plul Robert Machan — Jânos Be- 
nyik a dispus cu 3—6, 6—4, 6—3 
de perechea Pavel Slozil 
Hrebec.

euro- 
a fost

III în serii 
la turneul

cuprinși în

mânia. în proba feminină de 200 
m fluture, cîștigată de Rosemarie 
Kother (R. D. Germană) în 2:15,9, 
înotătoarea româncă Anca Groza 
s-a situat pe locul 3, cu 2:28,6.

turneu- 
pentru 
In cel 
finala 

iugosla- 
victoria

® In orașul iugoslav SKOPLIE 
au luat sfîrșit reuniunile 
lui internațional de box 
trofeul „Gongul de aur", 
mai spectaculos meci, în 
categoriei mijlocie-mică, 
vul Vujkovici a obținut
la puncte în fața lui Nicolae Con
stantin. Alți doi pugiliști români. 
Constantin Lucian (cat. cocoș) și 
Cornel Hoduț (cat. ușoară) s-au 
Comportat remarcabil, obținînd 
medaliile de argint.

V

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADA
Mondială la schi â

la Saint-Moritz o: pro-
• Cupa 

programat 
bă masculină de coborîre, cîștiga- 
tâ de sportivul austriac ~ 
Klammer în 1:54,72, urmat de 
Herbert Plank (Italia) — 1:56,08 
și Werner Grissmann (Austria) — 
1:56,60. în urma acestei noi vic
torii, Franz Klammer s-a detașat 
în clasamentul individual 
Mondiale, totalizînd în 
58 p.

Fran^

al Cupei 
prezent'

Ingemar 
învingător

9 Schiorul suedez 
Stenmark a terminat 
în proba de slalom special a con
cursului internațional desfășurat 
Ia Oberstdorf, în cadrul Cupei 
Europei.

9 Cursa masculină de 10 km 
din cadrul concursului de schi

DamlajH, de la Juventus, este marea revelație a acestei formații ita
liene. Iată-l in imagine, înscriind din penalty în meciul din „Cupa 
V.E.F.A." eu A fax Amsterdam, pe care Juventus a eliminat-o din 
competiție

Telefoto : A.P.-AGERPRES
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fond, desfășurată în localitatea 
suedeză Orsa, s-a încheiat cu vic
toria suedezului Thomas Magnus
son. In proba feminină de 
pe primul loc s-a clasat 
Bodelid (Suedia).

5 km. 
Meeri

de laȘ Palatul Sporturilor
Lujniki a găzduit cea de-a treia 
întîlnire dintre selecționatele de 
hochei pe gheață ale U.R.S.S. și 
Suediei, disputată în cadrul com
petiției „Premiul ziarului Izves- 
tiâ“. La capătul unui meci echi- 

* librăt, hocheiștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul de 
4—3 (0—2. 0—1, 4—0) prin golurile 
înscrise de Lebedeev, Anisin. Mi
hailov și Vikulov. Punctele oaspe
ților au fost realizate ' 
Finn Lundstroem
stroem.

de Oiberg, 
și Tord Lund

lotului sovietic 
r_____ a au participat la

un concurs de selecție, desfășurat 
pe patinoarul de altitudine Medeo 
din Alma-Ata. Cu mult succes a 
evoluat fostul campion mondial 
Valeri Muratov, care a terminat 
învingător în două probe : 500 m 
în 38,4 și 1 000 m în' 1:19,3. Rezul
tatele obținute de Muratov consti
tuie cele mai bune performanțe 
mondiale înregistrate în acest se
zon.

• Componenții 
de patinaj viteză

in etapa de duminici a campiomîu- 
lui masculin de handbal al Ceho
slovaciei, echipa Skoda Plsen, viitoa
rea adversară a formației steaua 
București în Cupa campionilor euro
peni. a întilnit pe teren propriu e- 
chipa Dukla Praga. ~~ 
la Skoda Plsen au 
cu 24—r!2 (13-6).

Handbaliștil de 
obținut victoria

s-a disputat me-

R. D. GERMANA (etapa a 12-a): 
Stahl Riessa — Sachsenring 
Zwickau 4—2 ; Dynamo Dresda — 
Lokomotiv Leipzig 2—1 ; Vor- 
warts Stralsund — Dynamo Ber
lin 0—1 ; F. C. Carl Zeiss Jena
— F. C. Magdeburg 3—1 ; Che- 
mie Halle — Rot Weiss Erfurt 
2—2. Clasament i 1. F. C. Carl 
Zeiss Jena — 22 ; 2. F. C. Mas* 
deburg — 19 ; 3. Stahl Riessa — 
16 p.

PORTUGALIA (etapa a 13-a) S 
F. C. Porto — Leixoes 1—0 ; Ben
fica — Atletico 3—0 ; Oriental
— Sporting 0—0 ; Farense — Vi
toria Guimaraes 5—2 ; Boavista — 
Academico 1—0 ; Unio Tomar — 
Vitoria Setubal 1—0. Clasament : 
1. F. C. Porto — 22 ; 2. Benfica 
Lisabona — 21 ; 3. Vitoria 
maraes — 20 p.

SPANIA (etapa a 12-a) : 
Madrid — Real Sociedad 
Zaragoza — Murcia 5—0 ; Atleti
co Bilbao — Elche 3—0 ; C. F. 
Barcelona — Granada 2—1 ; Ma
laga — Betis 1—0 ; Salamanca — 
Atletico Madrid 1—1 ; Valencia — 
Espanol Barcelona 1—1. Clasa
ment ! 1. Real Madrid — 19 ; 2. 
C. F. Barcelona — 16 ; 3. Espanol 
Barcelona — 15 p.

OLANDA (etapa a 14-a) : Twen-

te Enschede — F. C. Amsterdam 
3—0 ; Feyenoord Rotterdam — 
Wageningen 8—2 ; P.S.V. Eind
hoven — Ajax Amsterdam 1—1 ; 
Alkmaar — M.V.V. Maastricht 2—0; 
F. C. Utrecht — Excelsior Ro
tterdam 3—1 ; Sparta Rotterdam — 
Haarlem 3—1. Clasament I 1. Fe
yenoord — 24 ; 2. P. S. V. Eind
hoven - 23 p; 3. Ajax — 20 p 
(ultimele două echipe au cîte un 
joc mai puțin disputat).

FRANȚA (etapa a 21-a) :
Etienne — Bordeaux 2—0 ;

MIERCURI,
BRIE : Grecia 
(C.E. gr. 8), la

DUMINICĂ,
BRIE : Malta -
mania (C.E. gr. 8), la LaVa- 
letta

18 DECEM-
— Bulgaria 
Atena
22 DECEM- . 
- R. F. GCr-

Gui-

Real
1-1 ;

St. 
Bas-

tia — Reims 1—0 ; Nîmes — Red 
Star 1:—0; Rennes — Angers 2—41; 
Sochaux — Marsilia 1—1; Nantesi — 
Monaco 4—2. Clasament : 1. St. 
Etienne — 29 p ; 2. Bastia — 28 
p ; 3. Reims — 27 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• Federația italiană de fotbal și-a 

propus să examineze, la una din vii
toarele sale reuniuni, posibilitatea de 
a permite accesul fotbaliștilor stră
ini la cluburile italiene după o in
terdicție de peste zece ani. în prezent 
numai patru jucători străini: Altafi- 
ni, Sormani, Clerici și Cafs (toți bra
zilieni) mai activează în cluburile din 
prima ligă a campionatului. Președin
tele federației, Artemio Franchi, se 
declară însă sceptic în ceea ce pri
vește rezolvarea favorabilă a acestei 
propuneri, avansată de conducerile 
marilor cluburi.

fi Ziarul „Przeglad Sportowy44 din 
Varșovia a alcătuit cea mai bună 
echipă poloneză a anului : Tomaszew-

ski (Lodz) — Szimanowski (Wisla), 
Gorgon (Gornik), Wieczorek (Gor- 
nik), Musial (Wisla) — Kasperczak 
(Mielec), Deyna (Legia), Masczyk 
(Ruch) — Lato (Mielec), Szarmach 
(Gornik), Gadocha (Legia).

e Ulii Hoeness (Bayern Munchen) 
a fost suspendat pe o etapă și privat 
de drepturile de primă pe 4 etape, 
pentru că fără avizul clubului său a 
permis unei fabrici din Frankfurt pe 
Main să-i folosească numele în sco
puri publicitare.

® Selecționata Cehoslovaciei a în- 
tîlnit- la Singapore echipa țării gazdă. 
Oaspeții au terminat învingători cu 
scorul de 8—0 (6—0).

La Bourg en Bressc
ciul de rugby dintre echijteln Fran
ței și Cehoslovaciei. Rugbyștii fran
cezi au terminat învingători cu sco
rul de 36—3 (6—0). Selecționata fran
ceză a fost alcătuita din jucători care 
activează la cluburile din liga a 2-a 
a campionatului.

Tji localitatea vosi-geinum* X.ubeek 
s-a desfășurat ■ intîlnirea internațio
nală1 dintre selecționatele mixte ale 
R.F. Germania și Suediei, eontlnd 
pentru „Cupa ligii europene" la tenis 
de masă. Oaspeții au repurtat victo
ria cu scorul de 6—1. Din formația 
suedeză s-a evidențiat cunoscutul 
campion Stellan Bengtsson, care l-a 
învins cu 2—1 (21—13, 18—21. 21—19'
pe Slellwag și a câștigat cu 2—0 
(24—22. 22—21) meciul susținut cu
Leiss. Unicul punct al echipei vest- 
germăne a 
de simplu 
Hendri’tsen

fost realizat în 
femei. în care 

a întrecut-o 
(16—21, 21—15, 21—15) pe
Hellmann.

partida 
Wiebke 

cu 2—1 
Christine

Campionatul sovielic masculin dc șah 
a continuat la Leningrad cu runda a 
11-a, în care Beliavski l-a învins pe 
Kuzmin, pvorețki pe Kupreicik, iar 
Alburg a .cîștigat la Grigorian. A 
fost consemnată remiza în partidele 
Savon — Tal șl Polugaevski — Țeș- 
kovski. Celelalte partide ale rundei 
s-au întrerupt. în clasament conduc 
Tal și Beliavski cu cile 7’/, p.

După consumarea a 8 runde și a 
partidelor întrerupte, în campionatul 
feminin de șah. al Iugoslaviei con
duce Jovanovici, cu 7 p, urmată de 
Pihailici — 67? p. Belamarici — 6 p, 
Perkovici — 5V2 p etc. Rezultate în
registrate în partidele întrerupte : 
Kalchbrenner — Lazarevici 1—0: No- 
vakovici — Bukici 1—0: Jovanovici 
— Prokopovici 1—0: Jovanovici — 
Novakovici 1—0: Pihailici — Jovici 
1—0.

La New Orleans. în cadrul unei re
uniuni profesioniste de box, greul 
american Roy Lyle l-a învins nrin 
k.o. în repriza a 5-a pe compatriotul 
său Al. Jones. Lyle, în vîrstă de 32 
de ani, a susținut pînă în prezent 31 
de întîlniri, obținînd 30 de victorii (a 
pierdut un singur meci, la puncte, 
în fața lui Jerry Quarry). Lyle a pri
mit oferta de a-1 întîlni la 3 martie 
1975 pe campionul lumii. Cassius 
Clay.

»
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