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In ziua de 18 decembrie 1974 a 
avut loc ședința plenară a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului.

Plenara C.C. al P.C.R. a luat în 
discuție următoarele probleme în
scrise pe ordinea de zi :

1. Unele modificări și comple
tări Ia Programul Partidului Co
munist Român ;

2. Completarea și modificarea 
unor prevederi ale Statutului 
partidului ;

3. Codul principiilor și norme
lor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste ;

_ 4. Proiectul de botărire cu pri
vire la participarea membrilor 
Comitetului Central la activitatea 
de partid ;

5. Proiectul de hotărire privind 
organizarea și funcționarea comi
siilor pe probleme ale C.C. al 
P.C.R. și ale organelor locale de 
partid ;

6. Propuneri cu privire la mo
dificarea unor articole din Con
stituția Republicii Socialiste Româ
nia și cu privire la adoptarea 
unei noi legi electorale.

Insușindu-și in unanimitate pro
punerile de modificări și comple
tări prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, Plenara C.C. al 
P.C.R., pornind de la mandatul 
încredințat de Congresul al XI- 
lea, a definitivat Programul Par
tidului Comunist Român de fău» 
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Programul Partidului Comunist 
Român va fi editat în forma sa 
definitivă.

Plenara și-a exprimat convin
gerea că Programul P.C.R. care 
deschide în fața națiunii perspec
tiva luminoasă a făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și a înaintării spre comu
nism, va exercita o influență pu
ternică in creșterea combativității 
revoluționare a partidului, a ro
lului său conducător, în sporirea 
forței și unității sale, va avea o 
importanță deosebită in ridicarea 
nivelului politic și ideologic al 
întregului popor, inarmîndu-1 cu 
concepția înaintată despre lume 
și viață, va stimula și mai mult

energiile creatoare ale comuniș
tilor. ale tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționali
tate. întărind hotărirea întregii 
națiuni de a înfăptui neabătut li
nia politică generală a partidului 
și statului nostru.

Pe baza împuternicirii Congresu
lui al XI-Iea. Plenara C.C. al 
P.C.R. a definitivat modificările 
Ia Statutul P.C.R. care vor fi date 
publicității.

In conformitate cu sarcina în
credințată de Congresul al XI- 
lea. Plenara C.C. al P.C.R. a 
adoptat propunerile de definiti
vare a Codului principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și echității socia
liste. Plenara apreciază că aplica
rea Codulni principiilor și norme
lor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste, va 
determina un puternic avint al 
activității politico-educative, de 
ridicare a conștiinței socialiste, 
va contribui la accelerarea pro
cesului de formare a omului nou, 
constructor al socialismului și co
munismului. cu o morală superi
oară. o atitudine avansată față 
de muncă, față de interesele ge
nerale ale societății.

Plenara a adoptat, totodată, in 
unanimitate hotărirea cu privire 
la participarea membrilor Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român la activitatea de 
partid. Plenara consideră că apli
carea acestei hotăriri va duce la 
perfecționarea in continuare a ac
tivității politice și organizatorice 
a organelor centrale ale partidu
lui. va asigura participarea efec
tivă a tuturor membrilor C.C. al 
P.C.R. Ia înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, a 
Programului partidului și Directi
velor Congresului al XI-Iea. Ho
tărirea va fi dată publicității.

Plenara a adoptat, de asemenea, 
în unanimitate, hotărirea privind 
organizarea și funcționarea comi
siilor pe probleme ale Comitetu
lui Central al P.C.R. și ale orga
nelor locale de partid. Hotărirea 
are în vedere asigurarea cadru
lui organizat de participare efec
tivă a membrilor C.C. al P.C.R.,

(Continuare In pag. a 4-a)

PLENARA CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FRONTULUI 

UNITĂȚII SOCIALISTE
La 18 decembrie, a avut loc 

Plenara Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste.

Lucrările Plenarei au fost pre
zidate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Frontului 
Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a Plenarei s-au 
aflat următoarele probleme :

1. Cu privire la organizarea ale
gerilor de deputați în Marea Adu
nare Națională și în Consiliile 
Populare :

— Modificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socialiste 
România ;

— Proiectul Legii Electorale a 
Republicii Socialiste România ; >

— Propuneri privind circum
scripțiile electorale pentru Marea 
Adunare Națională și alte măsuri 
organizatorice referitoare la ale
geri ;

2. Planul de măsuri privind or
ganizarea campaniei electorale, 
munca politică și cultural-educa- 
tivă de masă in această perioadă.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și-a 
însușit în unanimitate propunerile 
privind modificarea unor articole 
din Constituția Republicii Socia
liste România și Proiectul Legii 
electorale a Republicii Socialiste 
România, și a hotărit să le îna
inteze Marii Adunări Naționale, 
spre dezbatere și adoptare.

Propunerile de modificări a unor 
articole din Constituție și Proiec
tul Legii electorale sînt menite să 
pună de acord sistemul electoral 
cu cerințele actuale ale vieții 
noastre sociale, cu transformările 
petrecute în societate, asigură 
condiții pentru perfecționarea con
tinuă a activității Marii Adunări 
Naționale și consiliilor populare, 
pentru creșterea rolului deputați- 
lor și a răspunderii lor în rezol
varea problemelor dezvoltării so
cietății noastre socialiste. Ele se 
înscriu in spiritul hotărîrikw a-

doptate de Congresul al XI-Iea al 
Partidului Comunist Român, pri
vind dezvoltarea continuă a demo
crației socialiste, participarea me
reu mai Largă a întregului popor 
la elaborarea și înfăptuirea liniei 
politice generale a partidului și 
statului nostru.

Plenara Consiliului Național al 
F.U.S. și-a însușit propunerile pri
vind circumscripțiile electorale 
pentru Marea Adunare Națională 
și a aprobat alte măsuri legate de 
organizarea alegerilor de deputați.

Luind in discuție planul de 
măsuri privind organizarea cam
paniei electorale. Plenara Consi
liului Național a aprobat preve
derile acestuia.

Plenara a hotărit ca documen
tele programatice adoptate de 
Congresul al XI-Iea al P.C.R. — 
Raportul Comitetului Central pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Programul partidului, 
Directivele cu privire la planul 
cincinal 1976—1980, aprobate una
nim de întregul nostru popor, să 
constituie baza Manifestului Fron
tului Unității Socialiste și a pro
gramului electoral al F.U.S.

Plenara a aprobat, de asemenea, 
acțiunile politice și cultural-educa
tive de masă in campania electo
rală.

în încheierea lucrărilor Plenarei 
a luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Exprimind satisfacția pentru a- 
doptarea în unanimitate de către 
Consiliul Național a documentelor 
legate de pregătirea alegerilor pen
tru Marea Adunare Națională, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat un apel membrilor Consiliului 
Național, tuturor organizațiilor 
care compun Frontul Unității So
cialiste, de a elabora -y in strinsă 
colaborare cu consiliile locale ale

(Continuare in pag. a 4-a)
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ILIE NĂSTASE DESPRE „TURNEUL MASTERS"
SI PROIECTELE SALE PENTRU 1975

• ,,Dcți am pierdut, am jucat
bine" • Stratagema nereușită a

lui Newcombe • Două puncte au

decis finala cu Vilas • Ediția'75

a „Masters-ului in România ?

* începe un nou an de virf pentru

Năstase © Prima tniilntre cu

racheta peste o lună

\\\\\\\\\\\\^^^

Duminică, pe iarba impunătoru
lui stadion Kooyong de la Mel
bourne, Ilie Năstase disputa* o fi
nală dramatică în „Turneul cam
pionilor" cu argentinianul Vilas... 
Iar marți la prinz, tenismanul ro
mân avea .să descindă pe aeropor- 

' tul Otopeni, după un adevărat 
salt aerian de la Antipozi, de 
15 000 de km. insumind 30 de ore 
(24 de zbor efectiv) pe ruta Mel
bourne — Sydney — Bangkok — 
Teheran — Atena — București ! 
Și ea in atitea repetate rinduri, 
Ilie, la fel de jovial cum ii cu
noaștem. cu o mină deloc marca
tă de efort, și-a făcut o fulgeră
toare apariție în redacția noastră, 
deschizind primul discuția :

„Cred că v-am dezamăgit, nu am 
insă intenția să mă scuz. Este, 
poate, singurul turneu din acest 
an pentru care m-am pregătit cu 
toată atenția. M-am odihnit, iar pe 
gazonul de la Kooyong m-am an
trenat vreo 8—9 zile înainte. E 
adevărat, gradul mare de umidita
te, și căldura de 30 de grade m-au 
cam deranjat, dar in aceleași con
diții a concurat toată lumea".

— Se pare că în meciurile cu 
adversarii din grupă, Ramirez, Ci- 
rant es, Solomon, te-ai simțit mai in 
larg, toți fiind specialiști pe su
prafețe de... zgură ?

— Intr-adevăr. Dar in pofida u- 
nor nume mai puțin sonore, corn-

„O lovitură la un milion", astfel iși titrează ziarul „The Sun“ din Mel
bourne această imagine, reprezentîndu-l pe Ilie Năstase in momentul exe
cutării unui spectaculos valeu cu care a înscris un punct in partida cu 
asul australian John Newcombe

parativ cu Vilas, Borg, Newcom
be, partenerii mei din grupă au 
avut evoluții apreciabile. Mai ales 
mexicanul Ramirez s-a arătat o 
forță de prim ordin. Partida lui cu 
Vilas, de trei ore, este o mărtu
rie.

— Specialiștii și comentatorii 
prezenți la Kooyong au subliniat 
ca un moment de culme, meciul 
pe care l-ai susținut cu John New
combe. Care să fie explicația ?

— Explicația e ceva mai lungă. 
Triplul campion al Wimbledonului

Constantin COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

HANDBALIȘTII ROMANI 
AU DERUTAT 

ÎN TURNEUL DIN
VICTORIOS!

R. D. GERMANĂ

Radu 
buni

Voina. unul dintre cei mai 
jucători 

studențești
ai selecționatei 

a României

mai multe
s-au

In
Germană 
după amiază primele partide din 
cadrul tradiționalului turneu pe 
care-1 organizează anual federa
ția de specialitate din această țară. 
La întreceri iau parte reprezenta-

orașe din R. D. 
disputat marți

tivele Uniunii Sovietice, Koniâ; 
niei. Cehoslovaciei, Danemar
cei, Norvegiei și R. D. Germane.

In prima zi a întrecerii, hand-ț 
baliștii români au întîlnit for
mația Danemarcei, de care au 
dispus cu scorul de 16—14 (8—6). 
Partida a fost echilibrată, tînăra 
echipă română (la turneu federa
ția a trimis selecționata stu
dențească) reușind să-și impună 
totuși superioritatea, prin varie
tatea acțiunilor ofensive. După ce 
au condus comod la început, ju
cătorii români s-au văzut amenin
țați de egalare (11—10 min. 52 și 
15—14 în min. 57), punetînd, însă, 
apoi, decisiv prin Birtalan. Cele 
mai multe goluri pentru echipa 
noastră au fost realizate de Bir
talan (5) și Kicsid (3).

Alte rezultate din prima etapă : 
R.D.G. — Norvegia 22—14 (11—5), 
meciul a fost excelent arbitrat 
de cuplul V. Sidea și P. Cîrligea- 
nu ; U.R.S.S. — Cehoslovacia 
32—21 (17—6).

Aseară tîrziu, în orașul Halle, 
reprezentativa noastră de handbal 
a întîlnit formația Norvegiei. 
Pînă la închiderea ediției rezul
tatul acestei, partide. ca și 
ale celorlalte meciuri disputate 
•miercuri seara. în cadrul etapei 
a doua a acestui turneu, nu ne-au 
parvenit.

Astăzi, handbaliștii români vor 
întilni selecționata Cehoslovaciei.

începem retrospectiva tuft

rului Diviziei „A*, Ia fot-

bal ; astăzi DINAMO

BUCUREȘTI.

Crește stratul de zăpadă

la munte ; schiul in ac

tualitate.

Opava a ciștigat

de la Miercurea

La București ți Galați, se 
reia întrecerea fruntașelor 
voleiului.

Slezan
turneul internațional de 
hochei 
Ciuc.

Foto : Terry PHELAN — Melbourne

Rugbyștii de la Farul in

vingători in Berlinul Oc

cidental.

U.R.S.S. — Cehoslovacia 
6—3, la hochei.

(Amănunte și comentarii 
paginile 2, 3 și 4)

Federațiile de popice, 
rugby ți tenis de masa 
au desemnat pe cei mai 
buni 10 sportivi oi anului 
in disciplinele respective.

La Atena, Grecia învinge 
Bulgaria in preliminariile 
campionatului european 
de fotbal.



ÎNCEPÎND DE AZI, LA BUCUREȘTI Șl CALAȚI CUPA FEDERAȚIEI" LA BOX

SE REIÂ CURSA DIVIZIONARELOR A DE VOLEI
Partide importante pentru stabilirea grupelor valorice

IN atenua sportivilor constănteni» >

Noua ediție a campionatelor de 
volei ale primului eșalon conti
nuă, sub formă de turnee, cu alte 
patru etape din cadrul turului 
(în urma căruia, repetăm, echi
pele — atît cele masculine cît și 
cele feminine — vor fi împărțite 
în cîte două grupe valorice și vor 
continua competiția separat : lo
curile 1—4 și 5—12). întrecerea 
feminină, este programată h» Ca
pitală, în sala Floreasca, iar cea 
masculină în Sala sporturilor din 
Galați.

La București, unde sperăm să 
revedem echipele femitrfhe mai 
bine puse Ia punct decît au ară
tat-o la Iași, cu zece zile tn ur
mă, interesul pentru partidele ce 
figurează în programul celw 4 
zile de concurs este generat atît 
de lupta directă și indirectă din
tre componentele unui „pluton" 
numeros care aspiră să se alătu
re, în final, fruntașelor (Penicili
na, Dinamo și Rapid) în prima 
grupă valorică, cît și de cîteva 
partide derby : Penicilina —
I.E.F.S., Dinamo — Rapid etc.

Așadar, de joi pînă duminică. 
Sala' Floreasca va fl tot timpul 
rezervată voleiului. Un bun prilej 
și pentru tineretul școlar de a fi 
prezent în sală, mai cu seamă

că federația a hotărît ca elevii să 
aibă intrare liberă.

La Galați, în turneul masculin, 
figurează de asemenea, întîlniri 
interesante, culminînd cu două 
derbyuri în ultima zi : C.S.U. Ga* 
lăți — Explorări Baia Mare și 
Steaua — Dinamo. Publicul gălă- 
țean, va veni cu siguranță In nu
măr mare la Sala sporturilor — 
mai ales că echipa lui favorită, 
C.S.U., se prezintă cu șanse de a 
se înscrie între componentele pri
mei grupe valorice și chiar de a

candida la titlu — pentru a 
mări continuarea unei dispute 
osebit de interesante pentru o- 
cuparea primelor 4 poziții ale 
clasamentului. ' în ' această cursă 
sînt angajate nu mai puțin de 8 
echipe ! Va îi interesant de vă
zut și dacă formația campioană, 
Dinamo București, a izbutit să re
intre pe făgașul normal, după ce 
la Timișoara a fost pusă in mare 
încurcătură chiar și de sextete 
mai modeste.

Aurelian BREBEANU

ur- 
de-

Pugiliștii clubului Farul din 
Constanța s-au numărat, de fie
care dată, printre protagoniștii 
celor mai importante competiții 
de box. De altfel, două din titlu
rile de campioni naționali sînt în 
posesia sportivilor de pe malul 
mării ,. Ibrahim Faredin (muscă) 
și Ilie Dascău (grea). Dar, în afa
ra realizărilor remarcabile de la 
campionatele naționale individua
le, elevii antrenorului Adrian Te- . 
odorescu țintesc și la un succes 
pe echipe în cea mai importantă 
întrecere de acest gen, dotată cu 
.Cupa F. R. Box". într-o 
bire telefonică, avută Cu 
tul tehnician al clubului 
țean, am aflat amănunte 
mă oră despre pregătirile
te de boxerii de Ia Farul.

„Practic, după întrecerile 
neului final individual ne-a spus 
el, ei au continuat pregătirile și 
s-au antrenat cu sîrguință pen
tru disputele din „Cupa federați
ei". Calificarea printre primele 4 
echipe, care își vor disputa tro
feul la sfîrșitul lunii, a creat o 
emulație deosebită printre com- 
ponenții formației și fiecare 
dornic de a fi titularizat în 
mația ce va evolua pe ringul

• Pc malul marii» pregătiri

intense • Antrenorul Adrian

Tcodorcscu speră • ta multe

categorii, cile doi

valoroși

CLASAMENTELE

MASCULIN

ÎNAINTEA TURNEULUI

FEMININ
1. Steaua 4 4 8 12: 2 9 1. Penicilina Iași ♦ 4 0 12: fl 1
2. Explorări 4 4 8 12: 8 8 2. Dinarr.o 4 4 0 12: 1 8
3. Rapid 4 3 1 11: 6 1 X Rapid 4 4 0 12: 2 3
4. C.S.U. Galați 4 3 1 11: 6 7 4. I.E.F.S. 4 3 1 11: 5 75. Dinamo 4 3 1 10: 6 *1 5. Univ. Timișoara 4 2 2 9: 8 G
6. Univ. Craiova 4 3 1 11: 8 7 6. Univ Craiova 4 2 2 6: 8 6
7. Poli. Timișoara 4 2 3 9:8 6 7. C.S.M. Sibiu 4 1 3 6:11 5
8. I.E.F.S. 4 13 7:11 5 8. Medicina 4 1 3 5:1# 5
9. C.S.M. Suceava 4 13 4:11 5 9. C.S U. Galați 4 1 3 5:10 5

10. Viitorul Bacău 4 0 4 5:12 4 10. Constructorul 4 1 3 4:11 5
11. WU** Cluj-Napoca 4 0 4 3:12 4 11. Farul 4 1 3 3:10 r
12. Petrolul PL 4 0 4 1.12 4 12. Spartac Buc. 4 0 4 3:12 4

AZI, LA GALAȚI AZI, LA BUCUREȘTI

pugili$fl

convor- 
excelen- 
constăn- 
de ulți- 
efectua-

tur-

este 
{or
din

sala Floreasca. La începutul lu
nii decembrie sportivii de la Fa-

giliști : Bușit Turan și 
(semimuscă), Ibrahim . _ 
Mustafa Iuseim (muscă),
Manole și pu—ș— -'j-
Memet Iușeim (pană), ausmun 
Iacob și Ion Adam (semiușoară), CîlnQtnntin T L-S : I a  rx—  

Sall Adem 
Faredin și 

..... vuujLci), Petre 
și Florin Sasu (cocoș), 

’■ ' ). Augustin
‘ -------—«),

Constantin Lică și Ion Oancea 
(ușoară), Gheorghe' Agapșa (semi- 
mijlocie), Alexandru Tîrboi și Va- 
leriu Filip (mijlocie mică), Mișu 
Banu și_ Viorel Papuc (mijlocie). 
Petre Pîrvu șl Aleeu Stoianovici

(semigrea), I 
După cum se 
ros. Deci, ir 
•Farul au un 
ne rămîne d 
plica pugilist 
Galați, Box-C 
Cluj-Napoca, 
tru turneul f 
-rației*4.

SCHIUL IN ACTUA1

De la ora 8,30 : Petrolul — 
Dinamo, HU“ Cluj-Napoca — 
I.E.F.S. Universitatea Craiova — 
Rapid ; de la ora 15,30 : C.S.M. 
Suceava — C.S.U. Galați, Viito
rul Bacău — Explorări B. Mare, 
Politehnica Timișoara — Steaua. 
Ca arbitri, vor oficia la acest tur
neu : C. Armășescu, Al. Drago- 
mir, I. Niculescu, V. Arhire, Em. 
Costoiu, CI. Nistor și N. Mateescu.

Sala Floreasra, de la ora 
Spartac București 
Iași, Constructorul 
C.S.U. Galați,------
sitatea 
15,30 ; 
rești, Univ. Craiova 
C.S.M. Sibiu — Rapid. Arbitrii : 
N. Ionescu, R. Farmuș, V. 
I. Covaci, E. Vintilescu, 
șeanu.

8.30
- Penicilina 
București — 

I.E.F.S. — Univer- 
Timișoara ; de la ora 

Farul — Medicina Bucu- 
Dinamo,

Voicu, 
N. Gale- '

rul au efectuat un turneu de pre
gătire în R.F.G., înregistrînd re
zultate bune. In aceste zile, după 
orele de producție, fiecare boxer 
poate fi întîlnit în sala de antre
nament. Se fac ultimele finisări 
pentru prezentarea în condiții cit 
mai bune în fața exigentului pu
blic bucureștean. Intenția celor de 
la Farul este evidentă : cucerirea 
„Cupei federației**, ediția 1974,

Pentru realizarea acestui dezi
derat ,prof. Adrian Teodorescu 
lucrează intens cu următorii pu-

0 nouă promoție de instructori • Telesch 

Sportivi români in întreceri peste hotare

de zăpada la munte,

SLEZAN OPAVA A CÎȘTIGAT „CUPA 30 DECEMBRIE" LA HOCHEI
• LA RM. VILCEA s-a desfă

șurat cea de a IV-a ediție a 
„Cupei Capela" la volei, la care 
au participat 12 formații. Tro
feu! a revenit Daciei Pitești — 
la fete șl Liceului sportiv din 
localitate — la băieți. • DUPĂ 
încheierea meciului divizio
nar de popice Hidromecanice 
Brașov — Voința Tg.. Mureș, pe 
arena brașoveană a avut loc o 
emoționantă festivitate, prilejuită 
de retragerea din activitatea 
competlțională a popicarilor Mar
gareta Grozea și Ștefan Dorn- 
szody, care ani îndelungați au 
jucat sub culorile cunoscutei aee» 
ciațiî sportive din Brașov. • O 
FRUMOASA INIȚIATIVA a comi
siei județene de bos O aleși : 
organizarea unor reuniuni ivi lo
calități unde nu se practică spor
tul cu mânuși. Astfel, a avut 
recent la Tg. Bujor o reușită 
gală amicală, dintre formațiile 
Constructorul Galați și C.S.M 
Suceavc, la care au asistat, in 
sala de festivități a casei de 
cultură, peste 500 de spectatori 
(scorul a fost favorabil . boxerilor 
gălâțeni cu 22-13). • PESTE
2 000 DE ELEVI REȘIȚENI au par ' 
ticipat la cete trei etape ale 
tradiționalului cros al Școlii spoi- 
tive din orașul oțelarHor (ediția 
a IV-a). Printre evidențiații în
trecerilor finale s-au numărat ele
vii Galea Babiceu, Florica Pane, 
lacobina Imbri» Ilie Ciortan, Dan 
Birtiș șl Valeria Cehaniar — toți 
de la liceele nr. 2 și 3. • BD|- 
HA DIN ACEST AN a „Cupei 
tipografilor" la tenis do masă, 
o janizată de A.S. Poligrafia Tg. 
Mureș, a revenit sportivilor aso
ciației organizatoare, iar pe 
locurile U — III s-au clasat pîng- 
pongiștii de la întreprinderea ci« 
nematografică județeană și Re
dacția ziarului „Voros Zâszlo". a 
AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE ,,Cupei

.................................
lingă 
tenis 
A/in-

, . _ d»o-
I. Nistor (cat. 11—14 ani), 

J N. Ghiță (15-19

MIERCUREA CIUC, 18 (prin 
telefon). Turneul internațional de 
hochei pe gheață, dotat cu Cupa 
„30 Decembrie", a continuat marți 
cu desfășurarea jocurilor Sport 
Club Miercurea Ciuc — Dinamo 
București șl Slezan Opava (Ceho
slovacia) — Ujpesti Dozsa Buda
pesta.

In prima întîlnire, echipele au 
intrat pe gheață cu gîndul la ul
tima lor confruntare din campio
nat, desfășurată sîmbătă. Localni
cii doreau sâ confirme acel 2—2, 
dinamoviștii bucureșteni să de
monstreze că el a fost doar un

accident. In aceste condiții me
ciul a fost extrem de disputat, de 
bună calitate și s-a încheiat cu 
succesul dinamoviștilor, care au 
luptat cu multă ardoare pentru 
victorie. Scor : 7—4 (3—1, 1—1,
3— 2). Autorii golurilor : Pisaru 
(2), Pană (2), V. Huțanu, Tureanu 
și Sgîncă 
(2), fmre 
Club.

în cea 
cum era _ .
va s-a impus cu ușurință in fața 
lui IJipesti Dozsa : 12—3 (3—1,
4— 2, 3—0). Hocheiștii cehoslovaci,

pentru Dinamo, Sandor 
și Sarosi pentru Sport

de-a doua întîlnire, așa 
de așteptat, Slezan O pa*

CAMPIONATUL DE POPICE
LA ÎNCHEIEREA TURULUI

net superiori, au dominat 
timpul, realizînd faze de 
spectacol, aplaudate la scenă 
chisâ. Au marcat : Zurek (4), 
jacek (3), Bernhorder, Kincel, 
rak, Schober și Elbl pentru 

‘ ' Cantos și Buzas
pentru Ujpesti Dozsa.
zan. Men j hart.

tot 
mare 
des- 
Wo- 

Dvo- 
Sle-

turneului a pro- 
Sport

a în vederea așteptatei vacanțe 
de iarnă care corespunde cu de
butul sezonului turistic sportiv de 
iarnă toți instructorii de schi 
{pentru vizitatorii străini șl ro
mâni) ai Ministerului Turismului 
au efectuat un curs scurt privind 
metodica schiului și terminologia 
predării. în paralel tot pe pîrtiile 
Clăbucetului, la Predeal au urmat 
un ciclu de școlarizare încheiat 
cu examen practic, teoretic și de 
limbi străine, schiorii amatori să 
obțină calificarea de instructor de 
schi. Rămîne ca Ministerul Turis
mului să angajeze și să folosească 
în toate stațiunile de iarnă acest 
valoros corp de specialiști al că
rui număr depășește în 
cifra de 80.

prezent

tineretului" (ediția de iarnă) 
la Berceni, comună de 
Ploiești. La concursul de 
de masă, organizat de A.S. 
tul, s-au evidențiat, in mod 
sebit, | .....................
N. Muscolu și î _ ..
ani), E. Gheorghe și I. Ilie (paste 
20 ani). e LA LICEUL DIN BĂILE 
GOVORA s-a dat în folosință o 
frumoasă sală da sport, amena
jată cu sprijinul comitetului da 
părinți și prin munca patriotică 
a elevilor. Sala are dimensiuni 
pentru a găzdui jocuri de baschet 
și volei. a TIMP DE DOUA 
iILE, Ion Țiriac, cetățean de 
onoare al municipiului Drobeta 
Tr. Severin încă din 1972, a fost 
oaspetele sportivilor din orașul 
danubian. Cu aceasta ocazie, cu
noscutul tenisman bucureștean a 
ținut o foarte interesantă prele- 
ger® despre sportul alb, iar în 
încheierea întîlnirîi a oferit cîtor- 
va tineri rachete și majorității 
auditorilor autografe. > MICA 
ASOCIAȚIE SPORTIVA PLOlEȘ- 
TEANA, Tehnolemn, încheie anul 
1974 cu un frumos bilanț : 400
de participant la acțiuni de dru
meție, peste 100 de coRcurenți la 
campionatul asociației la șah, 
respectiv tenis de masă șl paj** 
Gciparea echipelor de volei (m) 
și handbal (f) la campionatele 
județului. în 1975, Tehnolemtv Pta- 
iești va avea o bază 
proprie, cu terenuri de 
volei șl tenis.

S-au încheiat întrecerile primei 
jumătăți a campionatului Diviziei A 
la popice, competiție în care sînt 
angrenate 40 de echipe. Ultima eta
pă a turului, disputată simbâtă și 
duminică, a fost interesantă, iar în 
cîteva meciuri favoritele au fost 
învinse, unele chLar pe arenă pro
prie.

Fruntașele seriilor, la încheierea 
sezonului *74 sînt : Rapid București 
(deținătoarea titlului pe 1973—1974 — 
care a devenit lidera seriei Sud da
torită victoriei din etapa a IX-a), 
Voința Tg. Mureș (a suferit prima 
înfrîngere din tur în această ultimă 
întîlnire) — la* femei ; Voința Bucu
rești (a obținut o frumoasă și pre
țioasă victorie în deplasare dumi
nică, la Ploiești, cu Rafinorul 
5243—5231 p d) și Progresul Oradea 
— la bărbați. Două dintre codașe 
n-au reușit să obțină nici o victo
rie în tur : Voința Roman (f) și 
Dacia Ploiești (m). Ultima clasată 
după etapa a VUI-a în seria Nord 
la bărbați, Lemnul Satu Mare, n-a 
putut să-și îmbunătățească situația 
în clasament, pierzînd la Reșița, la 
fața Olimpiei, cu 4915—5056 p d.

Iată clasamentele după ------ 
turului :

SERIA NORD

1. Voința Tg. Mureș
2. Voința
3. C.S.M.
4’. Voința
5. Voința
6. U.T.

Cluj-Napoca
Reșița 
Timișoara 
Oradea

Arad 
Hidromec. Brașov 
Voința Craiova 
C.F.R. Tg. Mureș 
Rec. Cluj-Napoca

9 8
9
9
9
9
9

9 4 0 5
9

6
6
5
4
4

0 
0
0
o 
o 
o

1
3
3
4
5
5

9

4
2
2

0 
o 
o

5
7
7

«40
•731
9713 

11913 
11990 
11715 
11678
9387 

11463
9159

16 
12
12
10
8
8
8
8
4
4

' Ultima zi a 
gramat partidele Slezan 
Club și Dinamo —- Ujpesti Dozsa. 

în întîlnirea cu puternica for
mație cehoslovacă.
Miercurea Chic au făcut din nou 
un meci bun, luptînd lungi pe
rioade de timp, de ia egal la e- 
gal. cu un partener foarte tehnic 
și rapid. Slezan a cîștigat dato
rită avantajului luat în prima re
priză ; 9—6 (5—1, 2—4, 2—1). Au 
marcat : Znrek (3), Bernhorder (2), 
Dostâl, Kincel, Konecni și Woja- 
cek. pentru oaspeți. 
Both, Bașa, Bartalis și 
tru gazde.

în ultimul 
Ujpesti Dozsa : 
3—0).

hocheiștii din

Osvat (2), 
Szabo pen-

• Pe lingă existentul 
20 mijloace mecanice de 
cablu (telecabine, telescaune și te- 
leschiuri) în aceste zile urmează 
să fie dat in folosință un nou 
teleschi construit peste vară in 
Valea Doruiui, în spatele cabanei 
Vîrful cu Dor (Sinaia). La probele 
tehnologice efectuate în ziua de 
16 decembrie dc către specialiștii 
B.T.T.C. Brașov, instalația a co
respuns integral conform parame
trilor proiectați. Prin această nouă 
posibilitate mecanică de urcare, 
schiorii de performanță și turiștii 
pot practica schiul pînă în jurul 
datei de 1 iunie, dată fiind grosi
mea și permanența stratului de 
zăpadă în această zonă a masivu
lui Bucegi.

de peste 
urcare pe

schiori aflați 
experiență și 
■loniștii de la

După o co 
— la alergar 
primul 
Teposu 
mat în 
Victor 1 
Schiorii _ 
Kunavet și C 
locurile 16, 11
• Schiorii 

Cristea și Io; 
antrenorul N 
plasat în Au 
a lua parte 
de slalom, s 
rîre. loan Ca 
pion național 
său sezon la 
In scopul an 
F.I.S. și pent 
ritorie in vil 
vor lua starti

loc s- 
de la 
ordin 

Dihoi, 
i iuge

încheierea

FEMININ
SERIA SUD

1 Rapid București
2. Gloria București
3. Voința București
4. Laromet București
5. Cetatea Giurgiu
8. Voința Constanța
7. Frigul București
8. Metrom Brașov
9. Voința Ploiești

10. Voința Roman

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

o 
o 
o 
o 
o

8
8
6
6
5
5 0
3 0
3 0
1 0
0 0

9922
9564 

12213 
12120 
12123
9454 

11746
9429 

11690
8961

IC
16
12
12
10
10
6
6
2
0

MASCULIN
SERIA SUD

București
Galați 
Cîmpina

Voința
Constr.
Flacăra
Rafinorul Ploiești 
Rulmentul Brașov 
Rafinăria Teleajen 
Laromet București 
Gloria 
Rapid 
Dacia

București 
București 
Ploiești

sportivă 
handbal

CORESPONDENȚI : P.
C. Gruia, T. Siriopol, w. i/tnu, 
I. Pâu>, O. Bilteanu, I, lonasco, 
Gh Manolu și R. Eliiei.

Giomotu, 
O Dinu,

Joc : •
8-3

Dinamo — 
(2—1, 3—2,

1. Slezan,
4.

final :
Sport Club,

Clasamentul
2. Dinamo, 3. 
Ujpesti Dozsa.

M. MOLDOVAN, coresp.

• în pregătirea . debutului com
petitions care sg apropie, schiorii 
biatloniști ai cluburilor Dinamo 
Brașov, A.S.A., aflați în pregătire 
la Poiana au organizat miercuri, 
11 decembrie, un concurs de casă 
pentru verificarea stadiului de an
trenament. La startul întrecerii 
s-au aliniat și patru schiori ai lo
tului național de biatlon iugoslav.

PE MICUL ECRAN

5
9
9
9

•
9
0 
o

1
3
3
4

8
6
6
5

9 5 0 4
4
4
4
3
0

9
9
9
9
9

o 
o 
o 
o 
o

5
5
5
6
9

21183 
26427 
20392
25311
20196
25398
24657
20293 
25559 
19527

16
12
12
10
10

8
8
8
6
0

SERIA NORD

1. Progresul Oradea
2. Minerul Baia Mare
3. Jiul Petrila
4. Electrica Sibiu
5. C.F.R. Timișoara
6. V. Cluj-Napoca
7. Caz metan Mediaș
8. Olimpia Reșița
9. C.F.R. Tg. Mureș

18. Lemnul Satu Mare
★

Meciuri restante în campionatul fe
minin : Voința Craiova — Voința 
Cluj-Napoca 2507—2448 p d, Record 
Cluj-Napoca — Voința ; Timișoara 
3277—2341 p d.

2
3
4
4
3

4 0 5
4 0 5
2 0 7
2 0 7

19806 
25111 
24471 
24343 
20047 
20012 
19968
24850
19926 
19506

14
12
10
10
10

3
8
S
4
4

DE LA I. E. A. B. S
In localitățile montane a început sezo

nul de schi. Ca în fiecare an, I.E.A.B.S. 
a deschis și de data aceasta, la stadio
nul Republicii din Capitala (Intrarea prin 
str. Puțul cu apâ rece), magazia de în
chiriat materiale sportive de lamă : 
schiuri, bocanci, pulovere, mânuși, căciu
liți, hanorace din material plastic, pera» 
taioni supraeîostici etc. Magazia este 
deschisă zilnic (în afara duminicilor șl a 
sărbătorilor legale), între orele 10—13 fi 
16-20.

, *
In pe-ioeda vacanței de iarnă a 

larilor, la bazinele ,,23 August" și 
reasca vot fi organizate cursuri de

țiere la înot, condusa da cadre de spe
cialitate. Cursurile sînt programate atit 
dimineața, cît și după anyațși. înscrierile 
se primesc începînd de astăzi. Relații 
suplimentaro la telefoanele 21.61.15 (,,23 
Avgust") și 33.65.01 (Floreasca).

★
Săptâmîna aceasta, programul 

public la oatinoarul artificial ,,23 
este cel obișnuit : astăzi 
17—19, sîmbătâ între orele 17—20, 
duminica între orele 10-13 și 17—20.

In perioada 23 decembrie — 7 ianuarie, 
accesul publicului va fi permis zilnic 
Intre orele 17—19 (sîmbătă : 17—20, iar
dumica : 10-13 șl 17-20).

între

pent.ru 
August" 

orele 
iar

O SÎMBATA 21 DECEMBRIE. - 
Ora 13,05 : Hochei pe gheața : 
U.R.S.S. — Cehoslovacia. (Trans
misiune directa de la Moscova): 
Ora 16,45: Fotbal 1974 în ima
gini (partea a îl-a). In cuprins: 
secvențe din meciurile Eindhoven 
— Ajax, Ujpest — Bayern, Feye- 
noord — Stuttgart, Celtic — Atle
tico, Steaua — OFK Belgrad, 
Franța — România, R.F.G. — Un
garia, Brazilia — România, Bo
russia — Milan, Argentina — Ro
mânia și altele.

• DUMINICĂ 22 DECEMBRIE.
— ora 15.30: Fotbal 1974 în ima
gini (partea a lil-a). In cuprins: 
secvențe din meciurile Bayern — 
Atletico, România — Grecia. Iugo
slavia — Anglia, Olanda — Ro
mânia. Real — Barcelona, Totten
ham — Feyenoord Magdeburg — 
Milan, Polonia — Brazilia, R.F.G.
— Olanda, Danemarca — Spania. 
Danemarca — România, Steagul 
roșu — Beșiktaș, ,.U“ Craiova — 
Atvidaberg, Dinamo — F.C. Koln, 
Scoția — Spania și altele.

la Bad 
(Austria) și

• Lotul n 
compus din C 
colac Veștea, 
Cristoioveanu 
conduși de ; 
Tiron și Mar 
perioadă de ; 
'(Piatra Arsă 
duminică dim 
tul Otopeni 
spre a lua p 
concurs inter 
ce va avea ic 
decembrie, I 
Rolle. Mențio 
campionatele 
vor fi găzdu 
tuind ultimul 
înaintea J.< 
1976.

• Recentelr 
de la munte, 
gime toate p 
Bucegi, Pred, 
gros, ce urm; 
canic in aees 
torilor șl sch 
ță condiții e? 
tire.

Astfel la 4 
se află lotul 
schiorii de 1 
Universitatea 
Predealului s 
liceului expei 
deal, iar în 
Cristianului 1 
de la clubur 
Brașov.

«a

ÂTirricM concurs de sala
AILtIloM la Galați între echi
pele Școlii sportive 1 din localitate șl 
Șc. sp. dir. Constanța. Toate probele au 
fost cîștigate de atieții gălâțenl. Cîteva 
rezultate : 50 m B : R. Spulber (G) '5,9, 
St. Văduva (C) 5,9; 50 m F: R. Droxan 
(G) 6,8; lungime B : Fl. Râduț (G) 5,76 
m. (T. Siriopol-coresp. județean), e W 
SALA „23 AUGUST" din București s-a 
desfășurat ,,Cupa 30 Decembrie*1, con
curs rezervat juniorilor I și III. Cîteva 
rezultate : juniori III ; 50 mF: Otllia 
Șomânescu (Steaua) 7,0, lungime F : A. 
loniță (Lie. 35) 5,03 m, 50 ns B î A. 
Stoica (Șc. sp. atletism) 6,2, greutate B: 
C. Marian (Progresul) 15,11; juniori I: 
înălțime B : C. Ene (Șc. sp. atletism)
l, 95 m, lungime B : V. Costache (Șc.
sp. atletism) 6,80 m, triplusalt: H. Truș- 
culescu (Viitorul) " “ “
na Fraten (C.S. 
Mihaela Bebliuc
m.

POPICE BIROUL F.R.P. $1 COLE-
rUrlVt GIUL CENTRAL DE AN-
TRENORl au alcătuit tabelul de onoare 
pe 1974, în care primele 10 locuri sînt 
ocupate de următorii sportivi : 1. IOSIF 
TISMÂNAR (Constructorul Galați), 2. Ana 
Petrescu (Gloria București), 3. Ilie Bătaș 
(Constructorul Galați), 4. Cornelia Pe- 
trușcă (Voința București). 5. Petre Purge 
(Voința București', 6. Gheorghe Silves
tru (Rafinăria Teleajen Ploiești), 7. lulru

13,97 m, 63 m F : Dol- 
Școlar) 8,0, înâițima F:
(Șc. sp. atletism) 1,60

lascu (Sportul 
Postolache (Ste 
(Farul Constanți

TENIS
DE MASA
CIALITATE pent 
1974: 1. MARI/
București), 2.
Cluj-Napoca), 3 
Arad), 4. Magd 
5. Liana Mlhuț 
Gheorghe (Univ 
rin Firânescu (I 
Dorin Giurgîucâ 
Alexafltiru 
10. Ildiko

Buze: 
Gyonj

ASO- 
VUL

MECI INTERNAȚIONAL 
LA TO. MUREȘ. For

mația Liceului Bolyai a întîlnH 
meciuri amicale echipa Școlii' 
din Lublin (Polonia). Ambele partide au 

^revenit gazdelor cu 92—73 și,
92.54 • JOC RESTANT IN DIVIZIA B. 
La Botoșani, echipa locală C.S. Botoșani 
a pierdut în fața formației A.S.A. Bacău 
cu 72-73 (40-36, 63-63).

BASCHET

Bice (Constructorul Galati), 8. Elena 
Trandafir (Laromet Bucure,ti), 9. Vasilica 
Pințea (Rapid București), 10. Margareta 
Bordei-Cătineanu (Gloria București).
BIIGOU FEDERAȚIA DE SPECIA- 
KUvOI LITATE a desemnat pe ceiîn doua ----- - -. ...

sportive mai buni 10 sportivi ai anului : 1- RADU 
DURBAC (Steaua) i 2. Alexandru Pop 

respectiv (Grivița Roșie), 3. Gheorghe Nica (Di-
“ namo), 4. Mircea Ciornei (Steaua), 5.

Ion Marica (Forul Constanța), 6. Mircea 
Munteanu (Steaua), 7. Ghoorahe Dârâ- 
ban (Farul Constanța). 8. Mîhai Nieo-

TIR 
competiție la a 
glonț, ..Cupa d 
fost obținută , 
ca 'de pildă, r 
nioarela Eva O 
aer comprimat) 
la arma standa 
Pali (561 p la 
în alte probe 
A. Dumitru - 
comprimat junioi 
dard 3x20 f. B.
și, respectiv, 34 
50 f culcat, 3x2( 
primat.

pent.ru


1. DINAMO

ARBITRII All LANSAT
CAMPANIA DE IARNA

oricare dintre meciurile

Retrospectivaturului! 
PIVIZ/EIA

$1 PERSPECTIVELE SALE REALE

(grea), 
lot valo- 
or de la 
lerial. Nu 
•ptăm re- 
Box-Club 
și A.S.A. 

i ei pen- 
pei fede-

I
I

IOVAN I
E I

i
Dorului I

I
aimb 
e cu biat- 
IȘOV.
marcabilă 
ere — pe 
iorul loan 
rașov ur- 
Mîrza si 
la A.S.A. 
, Grasik, 
clasat pe

de I

Fără să se gindească la zile de 
vacanță, chiar dacă sezonul cotn- 
petițional s-a încheiat, sectorul de 
arbitraj al fotbalului nostru acti
vează, dimpotrivă, intr-un ritm 
intens, angajat în prepararea unor 
complexe acțiuni de îmbunătăți
re — sub toate raporturile — a 
acestui domeniu așa de important 
din viața fotbalistică. După un se
zon care a marcat evidente creș
teri ale calității arbitrajelor și care 
a văzut înregistrarea unui record 
de prezențe ale „cavalerilor fluie
rului" din țara noastră la condu - 
cerea intilnirilor internaționale 
(23), stagiunea 1975 este considera
tă un edificator prilej de demon
strare a creșterii pe mai departe 
a calității arbitrajelor.

Conducerea colegiului și comisi
ile sale pe probleme au elaborat 
un foarte larg plan de acțiune. 
Vom sublinia deocamdată două 
dintre direcțiile spre care tinde a- 
ceastă veritabilă „campanie-de iar
nă". Una este creșterea compe
tenței, a capacității de conducere 
a arbitrilor din primul eșalon ast
fel incit să fie înlăturate marile 
diferențe existente astăzi in Iot. 
„Dorim, ne spunea tov. K. Ghemi- 
gean, vicepreședinte al colegiului, 
ca fot mai multi componenți ai 
acestui lot să fie capabili de a
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MARGINALII LA RECENTA CONSFĂTUIRE A ANTRENORILOR
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Invitație la exigența, la sporirea
i responsabilității și competenței profesionale!
I • Prezentarea unor noi și folositoare aparate electronice pentru obiectivizarea antrenamentelor

> Princpale'e carențe ale campionatu’ui, mereu in atenția tehnicienilor formațiilor noastre divizionare! de relaxare și contrac-
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în ziarul de marți. în relatarea 
asupra reuniunii antrenorilor di
vizionari A și B, organizată de 
federația de fotbal, am promis 
că vom mai reveni, pe marginea 
acestei consfătuiri, întrucît subi
ectele abordate și opiniile expri
mate acolo îndeamnă la nume
roase reflecții și luări de pozi
ții. Dar, dincolo de problematica 
prezentă în „dialogul federație- 
antrenori", cu accente mai mari 

. sau mai mici de critică și auto
critică, dincolo de statisticile și 
informațiile comentate în refera
tul Colegiului central al antre
norilor, agenda de lucru a con
turat și ne-a adus în prim-pla- 
nul acestei importante ședințe 
figura ANTRENORULUI MO
DERN PE CARE NI-L DORIM, 
CU RESPONSABILITĂȚILE SALE 
MAJORE, CU PREOCUPAREA DE 
RIDICARE PERMANENTA A 
COMPETENȚEI PROFESIONALE 
SPRE BINELE ȘI ÎN FOLOSII, 
FOTBALULUI NOSTRU. Luată 
în ansamblul desfășurării ei, reu
niunea celor mai buni tehnicieni 
ai eșaloanelor A și B ai socceru- 
luî românesc, raportată la marile 
acțiuni ale anului ’75 (Campiona
tul Europei, Preliminariile olim
pice, Campionatul balcanic) a fost 
O ADEV ARATA PLEDOARIE 
PENTRU RIDICAREA ȘTACHE
TEI EXIGENȚEI PREGĂTIRII 
VIITORULUI SEZON FOTBA
LISTIC, O INVITAȚIE LA A- 
UTODEPASIRE PE TOATE PLA
NURILE IN PROCESUL IN
STRUCTIV-EDUCATIV AL JU
CĂTORILOR, AU ECHIPELOR DE 
FOTBAL ÎN ANSAMBLUL LOR, 
O INVITAȚIE LA MODERNIZA
REA ȘI OBIECTIVIZAREA AN
TRENAMENTELOR.

Această imagine 
ne-am formulat-o mai 
acea scurtă, dar plină 
ficații, expunere practică făcută 
de conf. dr. C. Bucur de la Insti
tutul Politehnic din Timișoara. 
La lăudabila ințiativă a Colegiu
lui central al antrenorilor, în 
cadrul temei „Aspecte noi în a- 
sistența științifică din cadrul an
trenamentului sportiv", vorbito
rul a prezentat trei aparate elec
tronice, realizate în cadrul ate- 
lierului-școală al Institutului, cu 
concursul unui inimos colectiv de 
studenți-electroniști. Este vorba 
de aparatul care testează echili
brul acido-bazic (el indică fără 
echivoc organismele refăcute după 
efort, deci ajută la individualiza
rea și dozarea antrenamentelor), 
de un aliul care stabilește capa-

concluzlvă 
ales după 
de semni-

arbitra
campionatului, fie și cele consi
derate ca „piatră de încercare" in 
camera unui arbitru. Acest obiec
tiv nu-l putem atinge decît prin- 
tr-o perfecționare energică a mo
dului cum fiecare „cavaler al flu
ierului" se pregătește, prin modul 
cum vom realiza o selecție obiec
tivă, competentă'. Despre această 
operațiune decisivă pentru îmbu
nătățirea corpului de arbitraj — 
selecția și promovarea — ne spu
nea dteva cuvinte tov. Gh. Ldmo- 
na, vicepreședinte al colegiului și, 
cum se știe, arbitru in activitate 
(in paranteză fie spus salutăm 
prezența unor arbitri activi, ală
turi de prestigioși foști „cavaleri 
ai fluierului" in componența cole
giului și a comisiilor) : „Noile cri
terii, noile modalități de promova
re, înlătură intimplarea, impresii
le subiective in operațiunea de 
promovare. Ele sint bazate pe e- 
xamene obiective, pe îndeplinirea 
unor norme precise, edificatoare 
pentru creșterea valorii si expe
rienței unui arbitru".

Ne exprimăm speranța că fru
moasa pornire la drum a Colegiu
lui central va fi urmată de efecte 
vizibile, binefăcătoare pentru ac
tivitatea fotbalului nostru. (Ef. I.) 

vor fi ușor depistați) Și

echipă), 
fiind e- 
recepție 
la emi-

citatea
tare a musculaturii (cei care fac 
excese
de aparatul de testare psihologică 
a fotbalistului, a stării lui de dis
poziție. în sfîrșit, vorbind de vi
itoarele legături dintre știință și 
antrenamentul sportiv, a suscitat 
un viu interes și acel aparat de 
măsurare a pulsului cardiac in 
poziție statică și chiar de la dis
tanță, In timpul efortului. Aceas
tă testare cardiacă antrenorul o 
poate face concomitent pe 11 ca
nale (deci, pe întreaga 
aparatul de la purtător 
chipat cu un sistem de 
a semnalelor primite de 
țătorii subiecților. S-au mai1 adus 
în discuție și alte aparate în sta
diu de definitivare menite să sta
bilească atît stadiul de relaxare 
a organismelor în pauza întrece
rilor sportive, cît și grăbirea eli
minării toxinelor acumulate pe 
timpul jocurilor, ca urmare a in
tenselor arderi produse în timpul 
efortului. Este de la sine înțeles 
că fabricarea acestor aparate și 
folosirea lor (forul de specialita
te s-a angajat să faciliteze tuturor 
echipelor procurarea lor) va a- 
duce un grad ridicat de compe
tență profesională antrenorilor 
noștri, va da posibilitate acestora 
să cunoască în mod obiectiv ma
terialul uman pe care îl au Ia 
dispoziție, să știe cind și cum 
să apese pe acceleratorul pregă
tirilor. Cu o astfel de aparatură 
modernă nici unul dintre fotba
liștii dispuși să chiulească nu va 
mai avea posibilitatea să se sus
tragă de la eforturile din pregă
tire și de la jocuri. Firește, acea
stă perspectivă apropiată nu este 
deloc o amenințare, ci o anga
jare și a fotbalului pc pista fun- 

a 
de 
în-
dr. 

vrem ca apara- 
aici să rămină

(lamentării riguros științifice 
antrenamentului jucătorilor 
mare performanță. Spunea în 
cheierea prezentării sale conf. 
C. Bucur : „Nu 
fele prezentate 
simple piese de muzeu. Și tehni
cienii fotbalului trebuie să înțe
leagă că în marea performanță 
nu se mai poate munci meșteșu
gărește, după testări de supra
față, neconcludente. De altfel, 
din rapoartele prezentate de cei 7 
antrenor) din Divizia A și B, am 
dedus că se lucrează puțin și ca 
volum și ca jnleusitate". Această 
ultimă observație critică, colegială 
avea să fie întregită, de conclu
zia generală desprinsă din refe
ratul Colegiului central al antre
norilor, privind calitatea nesatis-

fișier
• PUNCTE REALIZATE ^27 (procentaj 79%)
— acasă : 10 9 0 1 21—6 18 (90%)
— ta deplasare : 7 4 12 11—7 9 (64%)
• JUCĂTORI FOLOSIȚI (IT) : Nunweiller VI (totalul meciurilor : 
media notelor : 7.79), Constantinescu (17—7,41), Dinu (16— 7,75),

Lucescu (16—7,61), Dobrău (16—7,41), Deleanu (16—7,31) D. Georgescu 
(16-7,12), Zamfir (16—6.71), Cheran (15—7,40), Sătmăreanu n (15—7,40), 
Custov (15—€.60), Moldovan (9—6,37), G. Sandu (8—6,87), Dumitrache 

<,57). Sătceanu C5—6,00), Lucuță (2—7,00), Ștefan (a jucat 
minute).

: MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 7,22
FORMAȚIA DE BAZA : Constantineseu — Cheran. 

reanu IL Dobrâu. Deleanu — Custov, Dinu, Nunweiller VI — 
D. Georgescu, Lucescu

• GOLGETERII echipei : D. Georgescu 13 (7 acasă f G în 
deplasare). Zamfir 5 (54-0), Dumitrache 4 (3+1) Dinu 3 (2+1), Sătmă
reanu n 2 (1+1), Lucescu 2 (2+0), Nunweiller VI 1 (1+0), Sălceanu* 
1 (6+1)» Ciodrlan (autogol) — la meciul Politehnica Iași — Dinamo.

• CARTONASE GALBENE : Sătmăreanu n — 2, Dinu, Cheran 
și Lucescu — cîte 1.

• CARTONAȘE ROȘII : G. Sandu (etapa a VDI-a)
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI : nici unul.
• FAULTURI COMISE : 193 (cele mal multe — 22 — în etapa a 

xm-a, cele mai puține — 5 — în etapa a V-a).
• NUMĂRUL DE ȘUTURI : total : 292 (cele mai multe — 33 — în 

etapa a Vl-a. cele mai puține — cîte 8, in etapa a xm-a și a XVI-a) ; 
pe spațiul porții • lâ7 (cele mai multe — 18, în etapa a VI-a, cele mai 
puține — 1 — în etapa a XTI-a).

• A BENEFICIAT de 3 lovituri de la 11 m. toate transformate 
(U. Georgescu — 2 si Dumitrache) ; a fost sancționată cu un penalty, 
transformat de Giuchici.

• LA MECIURILE susținute acasă au asistat 159 000 de spectatori.

doar 15

Sătmă- 
Zamfir»

Despre Dinamo, liderul incon
testabil al acestei toamne, 
vorbesc in nrimul rind ci

frele. Echipa lui Dinu, a lui Lu
cescu. a lui Nunweiller și a atî- 
tor alți internaționali înregistrea
ză un record de puncte (27) și un 
procentaj (79°,) care amintește 
mai curind de campionatele „de 
pe timpuri", cind I.T.A. jongla cu 
partenerii săi de intrecere.

făcătoare a întregului sezon com- 
petițional de toamnă.

Execeptînd unele jocuri, para
metrii obținuți sint sub limitele 
atinse de cele mai bune echipe 
de club din țările cu fotbal mo
dern. Turul, recent încheiat a 
scos la iveală •> Nerealizarea 
integrală a ideii de joc preconi
zată după consfătuirea de astă- 
vară ținută la Brașov •' O incon
stanță inadmisibilă la unii jucători 
și echipe de la o partidă la alta 
și chiar in cursul aceluiași joc • 
O evidentă scădere a potențialu
lui fizic în anumite momente 
ale partidelor și in finalul sezo
nului • Tendințe de antijoc. con
cepții ultrade tensive • Eșecul 
atacanților in tentativa lor de dis
locare a apărărilor supranume- 
rice •' Un procent destul de scă
zut al acțiunilor de atac desfă
șurate in viteză și cu un mare 
grad de periculozitate •' Crește
rea actelor de indisciplină, a nu
mărului de neregularități (dato
rate insuficientei pregătiri).

Am citat numai aspecte critice 
pentru că antrenorii, atit cei de 
la echipele divizionare cit și cei 
în sarcina cărora cad răspunde
rile loturilor reprezentative, au 
marea datorie de a privi cu toată 
responsabilitatea aceste lipsuri și 
a îndrepta grabnic asemenea stări 
de lucruri criticate, la tribuna 
consfătuirii, de către factorii de 
răspundere din fotbalul nostru.

Stelian TRANDAFiRESCU

NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 17 DECEMBRIE 1974

Fond general de cistiguri:
1 299 200 lei.

19 80 77.

EXTRAGEREA I : 85 47 61 39
64 20 1 48 50 37 87 76

EXTRAGEREA a Il-a : 81 23 70
27 56 31 14 34 73 86 32 52

EXTRAGEREA a IlI-a 36 33
63 20 67 87 ’

EXTRAGEREA a IV-a 86 50
54 61 84 29

EXTRAGEREA a V-a : 66 78 13

Rostul acestor rinduri nu este, 
însă, acela de a colecționa super
lativele, ci de a încerca o înca
drare a lui Dinamo în contextul 
internațional, cu atit mai mult cu 
cit liderul nostru a avut recent o 
dublă intUnire cu F. C. Koln, 

Revenirea lui Mir«e» Lucescu în „ll"-le dinamovist, după o întreru
pere destul de lungă, si-a pus amprenta pe evoluția echipei in tot 

cursul anului. (Dinamo — F.C.M. Reșița 2—1)

ixid la un pas de o mare perfor
manță. Dinamo, prin acel 2—0 cu 
care conducea, La un moment dat, 
chiar la Koln, a realizat unul din
tre cele mai spectaculoase contra
atacuri ale fotbalului românesc, 
chiar dacă unele realizări cifrice 
(vezi Steaua in meciul cu. Bayern 
și U.T.A. cu Feyenoord) au fost 
mai aproape de norma interna
țională obiectivă.

Ce este astăzi Dinamo ? O 
echipă la apogeu — se spu
ne — și, fatalmente, o echi

pă care se află la startul... decli
nului său. Așa se susține cercetînd 
vîrsta componenților liderului. 
Dar, discuția nu poate fi redusă 
la acest aspect cronologic.

Dinamo ’74 este destul de a- 
proape de ceea ce se cheamă o 
echipă de nivel internațional. Spu
nem foarte aproape, deoarece, în 
linii mari, o echipă europeană tre
buie să aibă, așa cum ne-o demon
strează practica. 5—6 jucători de 
valoare constant
Dinamo, in cursul anului care a 
trecut, au existat doar trei ase
menea jucători — Dinu. Lucescu, 
Nunweiller — lucru probat și de 
mediile Care se apropie de „optul" 
consacrării reale.

europeană. L-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Plata ciștigurilor va Începe în 

Capitală de la 31 decembrie 1974 
pînâ la 17 februarie 1975, in țară 
de la 3 ianuarie 1975 pină la 17 
februarie 197j inclusiv, prin man
date poștale Incepînd de la 6 ia
nuarie 1975.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 DECEM

BRIE 1974

Categoria I : (13 rezultate) 3 va
riante 50»/, a 9 018 lei ; 1 variantă 
25»/. a 4 509 lei ; 34 variante
10«,, a 1 804 lei.

Categoria a Il-a : (12 rezultate) 
130,35 variante a 855 Ici.

Categoria a III-a: (11 rezultate) 
1 20 7,45 variante a 138 lei.

în cadrul echipei dinamoviste, 
acest trio este susținut de o apă
rare omogenă, cotată in general 
cu 7,40. Coeziunea acestei apărări 
a fost atit de mare — la începu
tul sezonului — Incit a permis e- 
chipei dinamoviste să înregistre
ze 16 puncte din primele 18 po
sibile. Dacă priviți, de altfel, me
diile apărării imediate, constatați 
că toți cei cinci jucători sînt no
tați între 7,31 și 7,41. în legătură 
cu aceasta, să amintim, totuși, că 
ermetismul apărării dinamoviste 
(în primele 10 etape) a început să 
sufere de pe urma scăderii de 
formă a lui Sătmăreanu II, care 
se află ia baza»,insucceselor din ul
tima parte a sezonului. Acest de
reglaj pledează indirect pentru 
buna organizare de principiu a 
apărării dinamoviste, afectată in 
cele din urmă de o rotiță care nu 
a funcționat. ,

Dinamo ? 
spuneam, 

piscului 
la faptul 

Deleanu

Ce perspective are 
Se vorbește, cum 
despre depășirea 

valoric. Se fac referiri 
că Nunweiller, Lucescu, 
și chiar Dinu ar putea acuza o 
oboseală acumulată. în ceea ce ne 
privește, sîntem de părere că spo
rirea clasei echipei dinamoviste nu 
este in pericol ca urmare a pre
supusei oboseli a internaționalilor 
consacrați. -Ea ar putea fi afectată, 
in continuare, de „golurile" exis
tente in cadrul formației. în cla

samentele primilor cinci jucători 
români pe posturi, apărute recent, 
s-a putut constata că Dinamo nu 
figurează cu nici un om in postu
rile de portar, (un) mijlocaș și (o) 

-extremă. Acest lucru este mult 
mai neplăcut decît cei 50 de ani 
ai lui Lucescu și Nunweiller, a că
ror viață sportivă poate anunța un 
an 1975 mai bun decît cel care a 
trecut.

Așadar, Dinamo este o echipă 
in zona plafonului său maxim, 
care ar putea înregistra un plus 
de valoare în 1975 dacă rezolvă 
problema celor trei posturi. Punc
tele nevralgice rămin portarul, 
mijlocașul (unde Moldovan și 
Custov vin cu calități diametral 
opuse, dar nu suficiente), și ex
trema (7 sau 11), unde Zamfir nu 
și-a cristalizat jocul. La urma ur
mei, Dinamo este astăzi o echipă 
care, din păcate — pentru arena 
internațională — se sfirșește Ia nr. 
7, adică la . Lucescu. „Nouarul" D. 
Georgescu fiind un mijlocaș, vîr- 
ful veritabil și extrema de pe par
tea opusă sint jucătorii care — 
dacă ar apărea, printr-un miracol 
— ar putea face din Dinamo, in 
1975, o echipă cu adevărat la apo
geu.

loan CH1RILA

NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PKONOEXPRES DIN 13 

DECEMBRIE 1974

FOND GENERAL DE C1ȘTI- 
GURI : 1.592.640 lei din care 
356.854 lei report.

EXTRAGEREA I : 8 1 32 21 19 
37.

EXTRAGEREA a Il-a : 34 44
45 20 3.

Plata cîșligtirilor se va face în 
Capitală incepînd din 26 decem
brie pină la 18 februarie 1973, in 
(ară aproximativ din 30 decem
brie pină la 18 februarie 1975 
inclusiv, iar prin mandate poșta
le din 30 decembrie 1974.



M PARTIDULIII COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. 1)

ai Comitetelor județene, munici
pale, orășenești și comunale, la 
activitatea organelor de partid din 
care fac parte, creșterea contri
buției lor la îndeplinirea hotărî- 
rilor partidului, a legilor statului, 

în vederea îmbunătățirii cadru
lui legislativ privind organizarea 
și funcționarea organelor supre
me ale puterii de stat, a Consi
liului de 
consiliilor 
al P.C.R. 
prezentate 
rea unor 
Republicii

De asemenea. Plenara C.C. al 
P.C.R. și-a însușit*Proiectul Legii 
electorale a Republicii 
România, 
dezbătut .... ----------- —
Adunare Națională.

în încheierea lucrărilor 
rci a luat cuvîntul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Referindu-se la hotărîrile adop
tate, secretarul general al par
tidului a subliniat că in acest fel 
Comitetul Central a îndeplinit 
sarcinile trasate de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. cu privire la 
definitivarea Programului și a al
tor documente programatice adop
tate de înaltul for al comuniști
lor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si-a exprimat convingerea că, în 
spiritul documentelor adoptate, 
membrii Comitetului Central. în
tregul nostru partid, toți oamenii 
muncii, se vor angaja mai ferm 
în activitatea de traducere în 
viață a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XI-lea, la înfăp
tuirea sarcinilor ce revin orga
nizațiilor de partid în fiecare do
meniu, în fiecare ramură de ac
tivitate. în acest context, secre
tarul general al partidului a 
subliniat însemnătatea asigurării 
cadrului organizatoric necesar 
participării la 
tid a fiecărui 
ferite organe 
răspunderii și 
în înfăptuirea 
Comisiile pe probleme — a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
sint chemate să funcționeze per
manent, să asigure o conducere 
mai bună a sectoarelor respective 
de activitate. Crearea acestor co
misii nu înseamnă, insă, in nici 
un fel împărțirea răspunderilor și 
înființarea unor organisme para
lele. Aceste comisii nu sînt or
gane de decizie, nu pot adopta 
hotăriri, lucrările lor fiind su
puse spre aprobare organelor de

Miniștri, precum și a 
populare, Plenara C.C. 

și-a însușit propunerile 
cu privire Ia modifica- 
articole din Constituția 
Socialiste România.

Plenara C.C.

a Republicii 
care urmează 

și adoptat de

Socialiste 
să fie 
Marea

Plena- 
tovarășul

general
însemnătatea 

organizatoric 
activitatea de par- 

membru ales în di- 
de partid, creșterii 
inițiativei fiecăruia 
politicii partidului.

partid alese în mod statutar, care 
asigură conducerea întregii activi
tăți și sint răspunzătoare de des
fășurarea ei. 
constituie un 
îmbunătățirea 
rite sectoare, 
regulat problemele principale din 
domeniile lor, să pregătească a- 
nalize și propuneri pentru orga
nele alese ale partidului, să or
ganizeze controlnl înfăptuirii hotă
ririlor de partid și legilor statu
lui. Prin aceasta, comisiile pe 
probleme vor fi de un real aju
tor organelor de partid alese în 
îndrumarea, conducerea și contro
lul diferitelor sectoare de acti
vitate.

în continuare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a abordat u- 
nele probleme, în lumina sarcini
lor ce revin organelor și organi
zațiilor de partid in legătură cu 
pregătirea și desfășurarea alege
rilor * 7
nare Națională și consiliile popu
lare, 
rală 
neral al partidului 
se bazeze pe hotărîrile Congresu
lui. pe planul de dezvoltare eco
nomico-socială, 
îmbunătățire a 
sectoarele, pe 
bună a problemelor social-edili- 
tare și a celor care privesc nivelul 
de viată al maselor largi popu
lare, al întregului 
în concordanță 
hotăririlor de 
țării.

în încheiere, 
Ceaușescu. subliniind că 
Comitetului Central este 
din acest an, a adresat 
membrilor C.C. al 
ționalul „La mulți 
urat noi succese în

Cu prilejul noului 
Plenara Comitetului 
P.C.R., secretarul 
partidului, 
Ceausescu, 
lor de partid, 
țene, municipale, orășenești și co
munale, tuturor comuniștilor, 
tregului popor, calde 
pentru luările realizări dobîndite 
în 1974, împreună cu 
bune urări de noi și importante 
succese în înfăptuirea Programu
lui partidului, a Directivelor Con
gresului al XI-lea, a liniei poli
tice generale de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, de prosperitate și 
fericire națiunii noastre socialiste.

Comisiile trebuie să 
factor important în 
activității in dife- 
să dezbată in mod

de deputați in Marea Adu-

întreaga campanie electo- 
— a subliniat secretarul ge- 

trebuie să

pe activitatea de 
muncii în toate 
solutionarea mai

nostru popor 
cu prevederile 

partid, cu legile

tovarășul Nicolae 
plenara 
ultima 

tuturor
P.C.R. tradi- 
ani“ si le-a 
muncă.

an — 1975 — 
Central 

general
tovarășul Nicolae 

adresează organizații- 
comitetelor jude-

a) 
al

m-
felicitări

cele mai

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
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Frontului — programe de măsuri 
în vederea participării active a 
tuturor organizațiilor componente 
ia desfășurarea campaniei electo
rale. de a asigura ca întreaga ac
tivitate din următoarele două luni 
și jumătate să ducă la mobilizarea 
puternică a maselor populare, a 
întregului popor la înfăptuirea 
Programului și Directivelor, a ho- 
târîrilor adoptate de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că la baza întregii campanii 
electorale trebuie să stea angaja
mentele pe care deputății și le vor 
lua in fața întregului popor de a 
milita pentru realizarea în cele 
mai bune condițiuni a hotăririlor 
adoptate de Congresul al XI-lea 
privind făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în acest 
sens, Președintele Frontului Uni
tății Socialiste a subliniat că ur
mătoarea legislatură a Marii A- 
dunări Naționale — care se înca
drează în eea mai mare parte a 
cincinalului viitor — va avea un 
rol deosebit de important în rea
lizarea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

„Iată de ce — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — urmează să 
propunem drept candidați pentru 
Marea Adunare Națională, pentru 
consiliile județene, municipale, 
orășenești și comunale, pe - acei 
activiști ai organizațiilor compo
nente ale Frontului Unității So
cialiste. care sînt hotăriți să lu
creze cel mai bine pentru înfăp
tuirea acestor hotăriri. Cu atit mai 
mult subliniez acest lucru, cu cit 
pentru prima oară. în alegeri vom 
avea intr-un număr mare de cir
cumscripții, doi sau chiar ■ mai 
mulți candidați. Cetățenii vor a- 
vea deci posibilitatea să voteze și 
să aleagă pe acei care șl în activi
tatea de pină acum — politică, 
socială, in întreaga lor comportare 
— au dovedit că merită încrederea 
de a gospodări comunele, orașele, 

județele, de a fi deputați îfr

Marea Adunare 
hotărî asupra 
noastre, asupra 
internaționale a 
spirit tovarășul 
a făcut apel la 
siliului Național, 
nizațiile din cadrul Frontului Uni
tății Socialiste de a veghea să fie 
propuși candidați cei mai buni 
dintre cei buni, oameni hotăriți să 
muncească mai mult, să depună 
mai multe 
obiectivelor 
realizat in

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că toți 
membrii Consiliului, organizațiile 
componente ale F.U.S. vor face to
tul pentru a realiza In bune con
dițiuni sarcinile și îndatoririle ce 
le revin în domeniile lor 
vitate.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, cu . ” Z * 
noului an. tuturor membrilor Con
siliului Național al F.U.S.. tuturor 
organizațiilor componente ale Fron
tului, întregului popor, urarea de 
noi succese și tradiționalul ,.La 
mulți ani" !

Națională, de a 
dezvoltării țării 

politicii interne și 
patriei". în acest 

Nicolae Ceaușescu 
toți membrii Con- 

l, la toate orga-

depună 
eforturi în înfăptuirea 
pe care le avem de 

cincinalul următor.

de acti-

prilejul
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RUGBYSTII DE LA FARUL ÎNVINGĂTORI
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In berlinul occidental
• Frumoase aprecieri la adresa sportivilor români

Liderul seriei a Il-a a campi
onatului de rugby, Farul Constan
ța, a întreprins recent un turneu 
de două jocuri în Berlinul Occi
dental. La înapoierea în țară, am 
solicitat cîteva 
norului MIHAI 
tilnit cele mai 
tre cele 18 care 
pionatul orășenesc, 
P.S.V. și T.S.S. Prima echipă a 
început meciul in trombă. Băieții 
noștri s-au aparat însă atent, 
și-au intrat in ritm, impunindu-se 
treptat. Scorul final : 38—6. în
cea de a doua partidă, cu campi
oana T.S.S., echipa noastră a e-

amănunte antre- 
NACA : „Am in- 
bune echipe din- 
acNvează in cam- 

formațiile

voluat din nou la valoarea ei, 
terminind învingătoare cu 38—4. 
La ambele iritilniri, desfășurate pe 
terenuri foarte bune, deși acope
rite cu un strat de zăpadă, au 
asistat nurăeroși spectatori, care 
ne-au aplaudat la scenă deschisă. 
Presa locală 
măgulitoare 
practicat de 
niei, despre 
stimă. Cei mai buni jucători — 
BORȘARU, VARGA, BUCOS, MA- 
RICA, IANUS1EVICI (aceștia au 
fost și principalii realizatori), 
CELEA, OLTEANU, MUȘAT."

a avut și ea. aprecieri 
la adresa rugbyului 
reprezentanta Româ- 
care se vorbește cu

TURNEE DE TENIS
• Meciul dintre echipele Bra

ziliei și Boliviei, în „Cupa Davis", 
s-a încheiat cu 5—0 în favoarea 
gazdelor. Ultimele două partide: 
Edson Mandarino — Ramiro Be
navides 6—3, 10—8, 6—8, 6-=-l ; 
Thomas Koch • — Eduardo Goros- 
tiaga (forfait, jucătorul bolivian 
acuzînd o întindere musculară). 
In turul următor, echipa Braziliei 
va întîlni, tot la Sao Paulo, selec
ționata Argentinei.

• în turneul de la Sydney, 
Ken Rosewall l-a întrecut cu 
6—2, 6—1 pe compatriotul său 
Garry Perkins. Alte rezultate t 
Docherty — Spear 2—6, 6—4, 6—4; 
Machette — McCabe 7—6, 6—2 ; 
Loyo Mayo — Kachel 6—4, 3—6, 
6—3 ; Lewis — Savici 6—4. 4—6, 
6—4. Tenismana Kerry Melville a 
învins-o cu 6—4, 6—0 pe Sue 
pin.

în 
combe 
6—4 
ner, 
l-a învins cu 6—1, 6—2 pe mexi
canul Loyo Mayo. Alte rezultate : 
Masters — Andrews 6—4, 7—5 ; 
Crealy — Beust 6—2, 6—2 ; Ball 

■— Singh 6—7, 7—5, 8—6. Rezul
tate din concursul feminin : Go- 
olagong — Gurdal 6—3, 6—0 ; Mo
rozova — Hytoross 6—1, 6—1 ; 
Shallau — Navratilova 6—2, 7—5.

turul
l-a 

pe 
iar

Map-

New-
6-4, 
Pin-

doi, John 
întrecut cu 

vest-germanul 
Alexandr Metreveli

IL1E NASTASE DESPRE „TURNEUL MASTERS"59
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din urmă cu cițiva ani și ciștigă- 
torul turneului final al circuitului 
mondial W.C.T. de la Dallas (in 
mai, anul acesta și care evolua 
acasă, pe un gazon atit de fami
liar, se anunța, firește, un parte
ner extrem de puternic. $i pentru 
că aceste atu-uri n-au fost, pro
babil, considerate suficiente, New
combe a mai recurs la unul, in- 
cercind să creeze — direct și indi
rect — o atmosferă nefavorabilă 
mie, care să ducă implicit la inti
midarea mea, să mă inhibeze etc. 
Această campanie psihologică a 
avut insă un efect invers asupra 
mea. Am devenit mai ambițios, 
m-am mobilizat extraordinar. Și 
rezultatul se cunoaște. Subliniez 
deplina sportivitate a publicului.

— Dar această favorabilă stare 
psihică de concurs n-a mai apă
rut și în finala cu- Vilas ?

— Nu in aceeași măsură. Totuși 
am jucat destul de bine și cred 
că in ciuda pierderii la limită a 
setului I. păstram in continuare 
posibilități de victorie pină și in 
ultimul set, la 4—4. Am ezitat insă 
să mă duc de două ori la fileu și 
Vilas a luat conducerea : 30—0. A- 
tunci am înțeles că partida era 
pierdută. Oricum, argentinianul 
are un bun fond de tehnicitate, ac
ționează excelent cu reverul și lo
vește foarte tare, fără să stea prea 
mult pe ginduri.

— Și astfel s-a încheiat „Mas- 
Se știe cumva locul 
viitoarei ediții, .a

interes, doi reprezentanți ai com
paniei organizatoare, „Commercial 
Union Grand Prix" — Geoff Mullis 
și John Beddington se vor depla
sa, in ianuarie viitor, la Bucu
rești pentru primele contacte. Ar 
fi o mare satisfacție reușită in a- 
ceastă tentativă ceea ce ar aduce 
in fața fileului și atit de pasio
natului nostru public pe corifeii 
tenisului mondial, 
doresc mult să 
în anul viitor 
opt jucători ai 
F.I.L.T. Recunosc,

credit nu var fi dezamăgiți. Dim
potrivă.

— O asemenea profesiune de 
credință plină de franchețe nu 
poate decît să onoreze 
sportiv. Așadar, pe cind 
tilnire cu racheta ?

— Abia peste o lună,
dată, joi plec la Bruxelles să-mi 
văd soția. Sint in așteptarea unui 
eveniment fericit : la sfîrșitul lui 
februarie sau începutul lui mar- 

După Anul 
pentru a mă 
munte. Pri- 
vor fi cele

un mare 
prima în-

Deocam-

consecință 
calific și 

primii 
Premiu

ters-ul“ 1974. 
desfășurării 
Vl-a ?

— încă nu. 
municat la Melbourne. în cadrul 
unei conferințe de presă, că există 
de pe acum 19 candidaturi. Cu acel 
prilej mi-am permis să solicit or
ganizarea „Turneului campionilor" 
1975 în România. întrebat fiind 
dacă vom avea afluență de public, 
am răspuns că numai numărul 
prietenilor mei se ridică la cîteva 
mii ! Propunerea fiind primită cu

Organizatorii au co-

„CUPA MONDIALĂ”
LA SCHI

Tînărul schior suedez Ingemar 
Stenmark a cîștigat slalomul uriaș 
de la Madonna de Campiglio în 
„Cupa Mondială". în clasamentul 
competiției conduce Franz Klam
mer (Austria) — 58 p, urmat de 
Ingemar Stenmark (Suedia) — 
45 p și Werner Grissmann (Aus
tria) — 35 p. Pe echipe : Austria 
— 304 p., R. F. Germania — 100 p. 
și Italia — 97 p.

In 
mă 
printre 

Marelui 
anul acesta, in 

comparație cu cei precedenți, a 
fost mai slab pentru mine. N-are 
rost să căutăm acum cauzele. Cred 
totuși că e omenește ca după trei 
ani consecutivi de ascensiune să 
urmeze și un altul mai puțin stră
lucit. Iată — in acest sens — și 
situația lui Stan Smith. Mă voi 
antrena insă mai mult și mai 
bine, acordindu-mi și perioade de 
odihnă, concentrindu-mă doar a- 
supra marilor turnee. Sint convins 
că cei care mi-au acordat atita

tie voi deveni tată. 
Nou voi reveni acasă 
odihni citva timp la 
mele mele concursuri 
din S.U.A., la Salisbury și Mem
phis, spre finele lui februarie, ur- 
mind să fiu prezent in continuare 
in Europa, la circuitul meditera
nean : Italia, Spania, Franța. Con
comitent mă voi pregăti și pentru 
„Cupa Davis", unde doresc ca îm
preună cu colegii mei să realizăm 
performanțele maxime de care «in
tern capabili. Pinâ atunci insă, vom 
mai avea fără îndoială prilejul să 
mai discutăm.

CONTERINJA DF PRESA A
BUENOS AIRES 17 (Agerpres). 

Cu prilejul unei 
presă, care a avut loc la Buenos 
Aires, Joao Havelange, președin
tele Federației internaționale de 
fotbal, a confirmat că întrecerile 
campionatului mondial din anul 
1978 se vor desfășura in Argen
tina.

conferințe de

GRECIA BULGARIA 2-1

IN CAMPIONATUL EUROPEAN

campionatului 
ieri, la Atc- 
a dispus de 

_ .. _. Bulgariei cu 2—1 (2—0),
prin golurile marcate de Sarafis 
(min. 4), Antoniadis (min. 
Kolev (min. 88). Iată 
grupei i
1. Grecia
2. R.F. Germania
3. Bulgaria
4. Malta

PREȘEDINTELUI f. I. F. A

în grupa a 8-a a 
european, de fotbal, 
na, echipa Greciei 
cea a ~

Duminică, la 
meci al 
ta—R.F.

In C. 
Pernik :

La 
din

40) și 
clasamentul

3 
1 
2
4

1 
0 
0
0

2 
1

1 
0

0 
0
1 
0

7—6 
2—2
4—5
0—0

4
1
1 
0

ultimulValeta, 
acest an : Mal-gruțSei

Germania.
E. de tineret (gr. 8), Ia 
Bulgaria — Grecia 2—1.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Aseară, la Moscova, 
de hochei, U.R.S.S. 
(1-1, 2-1, 3-1). Cu 
de sfîrșit scorul era

într-un meci amical 
— Cehoslovacia 6—3 
trei minute înainte 

egal 1

de box din S.U-A.Asociația ziariștilor
l-a desemnat pe Cassius Clay drept cel 
mai bun boxer al anului 1974.

Au început întrecerile tradiționalului con
curs internațional de notație ,,Marele 
Premiu al orașului Praga", care în acest 
an reunește la start sportivi și sportive 
din opt țari : R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Olanda, România, Suedia, Un
garia, U.R.S.S. și Cehoslovacia. Proba 
masculină de 100 m spate a fost cîști- 
gată de olandezul Schaldenhoorst cu 
timpul de 1 :02.3, urmat de Litzmann 
(R.D. Germane) — ' :02,6 și Adrian Hor- 
vat (România) — 1 ;03,3. In cursa femi
nină de 200 m fluture, in care victoria 
a revenit Aleksandreî Meerzon (U.R.S.S.) 
în 2:24,8, înotatoarea româncă Anca

Groza s-a clasat pe locul trei, cu timpul 
de 2:28,0.

Pugilistul scoțian Ken Buchanan și-a păs
trat titlul de campion european la ca
tegoria ușoară. In gala desfășurată la 
Paris. Ken Buchanan l-a învins prin 
abandon, în repriza a 13-a, pe francezul 
Leonard Tavarez-
Campionatele de box ale Africii au luat 
sfîrșit la Kampala. Cele mai multe titluri 
(5) au fost cîștigate de pugiliștii din 
Uganda, care au intrat în posesia ,.Cu
pei Nasser". Echipa Nigeriei a cucerit 
2 medalii de aur, iar echipele Keniei. 
R.A. Egipt, Tunisiei și Camerunului au 
obținut cite una.

Concursul de patinaj viteza desfășurat Ia 
Berlin a fost cîștigat de patinatorul 
sovietic Aleksandr Țigankov — 176,824 o 
la multiatlon. Concursul feminin a fost 
ciștigat de Monika Zernicek (R.D. Ger
mană) — 192,730 p.

Seiecționata de tenis de masă a R.P. 
Chineze, care se pregătește in vederea 
campionatelor mondiale de la Colcutta, 
va sosi la Paris la 10 ianuarie. Oaspe
ții urmează să susțină o intîlnire in sala 
,,Coubertin", în compania selecționatei 
Franței.

Cea de-a 50-a ediție a tradiționalului 
concurs internațional de cros de la Bar
celona a fost cîștigatâ de atletul polo
nez Bronislaw Malinowski, cronometrat 
pe distanța de 9 600 m în 25:06,8.

Echipa feminină de baschet Ț.S.K.A. 
Sofia, aflată in turneu in Polonia, a 
evoluat la Lublin în compania formației 
locale ,.Start". Baschetbalistele 
au terminat învingătoare cu 76—60

bulgare 
(34-31).

Crosul internațional desfășurat 
a fost ciștigat de atletul belgian 
cronometrat pe distanța de 9,500 km cu 
timpul de 26:55,0.

Io Lyon 
Schoots,

ti, str. V. Conta ar. 16 ; tel. centrală 11.10.05 ; secția corcsp. 11.51.09 ; interurban 72 și 206 ; telex : 11180 sport r. Tipar

Exprimîndu-și încrederea în 
capacitatea organizatorică a fede
rației argentiniene de specialitate, 
președintele F.I.F.A. a declarai: 
„Noi sîntem siguri că forurile 
sportive argentiniene vor continua 
să lucreze fără încetare pentru 
a asigura condiții optime de des
fășurare a „Cupei Mondiale".

Referindu-se la candidatura co
mună a federațiilor de fotbal din 
Olanda și R. F. Germania pentru 
organizarea uneia din viitoarele 
ediții ale campionatului mondial, 
Joao Havelange a spus că orice 
țară membră a F.I.F.A. are drep
tul să depună oferte de acest 
gen, dar această candidatură nu 
poate privi în nici un caz ediția 
din 1978 care, așa cum s-a sta
bilit, se va disputa în Argentina.

Joao Havelange a sosit luni în 
Argentina pentru a vizita stadioa
nele pe care se vor desfășura 
meciurile „Cupei Mondiale" din 
anul 1978.

campionate
TURCIA (etapa a 12-a) : Galatasa

ray — Zounguldakspor 3—0: Besik- 
tas — Fenerbahce 2—1: Ankaragiicu 
— Trabzonspor 2—1; Adanaspor — 
Boluspor 1—1; BursaspOr 
1—1. Clasament : ■ 
19 p; 2. Beșiktas 
bahee — 15 p (un 
putat).

BELGIA (etapa

Altay
1. Galatasaray — 
— 16 p; 3. Fener- 
joc mai puțin dis-

____  , a 17-a) : Ander- 
lecht — Mechelen 2—0; Cercle Bruges
— Winterslag 0—0; S.K. Lierse — Ra
cing White Molenbeek 1—4: Anvers
— F.C. Bruges 3—2; F.C. Liege — 
Beerchot 0—4; Beringen — Standard 
Liege 0—3. Clasament : 1. Racing 
White Molenbeek — 27 p; 2. Ander- 
lecht — 23 p; 3. Beerschot — 22 p.

în-
Re-

• Aseară, la Huelva, se
lecționata de tineret a 
României a întîlnit forma
ția similară a Spaniei, 
tr-o partidă amicală,
zultatul meciului (care s-a 
desfășurat în nocturnă și 
a inceput aproape de mie
zul nopții, după ora Româ
niei) nu ne-a parvenit pină 
la închiderea ediției.


