
S-AU ÎNCHEIAT
LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNĂRI
NAȚIONALE

Vineri, au continuat 
celei de-a XlV-a sesiuni 
lei legislaturi a Marii 
Naționale.

Ședința se deschide la 
Deputății și invitații 
vii și îndelungi aplauze, la intra
rea în sală, pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU și pe președintele 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic, SAMORA MOISES 
CHEL, invitat .să asiste la dez
baterile din înaltul for legislativ 
al țării noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Samora Moises 
Machel iau loc în loja oficială.

Sînt prezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Măr.escu, Emil 
Bobu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekaș, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Rău- 
tu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi- 
tec.

Iau parte, de asemenea, mem
brii supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
precum și numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., miniș
tri, reprezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale • vieții 
științifice și culturale, conducă
tori de instituții centrale și orga
nizații obștești, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

La lucrări asistă membrii dele
gației Frontului de Eliberare din 
Mozambic.

Sînt de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

Deschizînd ședința, președintele 
Marii Adunări Nuționale, Nicolae 
Giosan, a salutat călduros pre
zența la lucrările sesiunii a pre
ședintelui FRELIMO și l-a invitat 
să ia cuvîntul.

Primit cu puternice aplauze, 
președintele Frontului de Eliberare 
din Mozambic, Samora Machel, a 
rostit o alocuțiune, urmărită cu 
viu interes de deputați și invitați 
și subliniată cu îndelungi aplauze.

Marea Adunare Națională și-a 
reluat apoi dezbaterile.

lucrările 
a actua- 
Adunări

ora 9,30. 
salută cu

MA-

re.

La propunerea Biroului M.A.N., 
pe ordinea de zi a mai fost în
scris Proiectul de lege cu privire 
la modificarea unor articole din 
Legea de organizare și funcționare 
a consiliilor populare.

Tovarășul Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
a prezentat o expunere comună 
asupra Proiectului de lege cu pri
vire la modificarea unor articole 
din Constituția Republicii Socia
liste România, Proiectul Legii 
electorale a Republicii Socialiste 
România și Proiectul de lege cu 
privire la modificarea unor arti
cole din Legea de organizare și 
funcționare a consiliilor populare.

Raportul comisiilor permanente 
ale M.A.N., care au examinat și 
avizat aceste proiecte de lege, a 
fost prezentat de tovarășul Tra
ian Ionașcu, președintele Comisiei 
juridice.

Cele trei proiecte de lege au 
fost discutate separat, pe articole.

Votate fiecare în parte, aceste 
importante acte legislative au fost 
adoptate de Marea Adunare Na
țională.

La ultimul punct înscris pe or
dinea de zi, tovarășul Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, a prezentat expunerea la 
proiectele de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Tovarășul Gheorghe Tudor a 
prezentat raportul Comisiei ju
ridice a M.A.N. care a examinat 
aceste proiecte de legi.

Marea Adunare Națională
aprobat decretele cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.

In încheierea lucrărilor sesiu
nii, președintele Marii Adunări 
Naționale a adresat, în numele 
Biroului M.A.N., deputaților și 
invitaților calde felicitări cu pri
lejul celei de a 27-a aniversări a 
proclamării Republicii și a noului 
an, urări de fericire și de noi 
succese în activitatea pusă în sluj
ba poporului, a făuririi, sub con
ducerea partidului, a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

a

ÎN CAMPIONATELE DE VOLEI

DINAMO (f) Șl STEAUA (m)
CONDUC ÎN CLASAMENTE

REZULTATE TEHNICE
FEMININ : Dinamo - Spartac 3-1 (5, -7. 7, 6) C.S.U. - 

„u- Timișoara 1-3 (5, -18, -13, -12), Rapid - „U" Crolova 
3-0 (2. 3, 1), Medicina — C.S.M. Sibiu 2-3 (6. 16. —13. —12. 
-13), Constructorul - Farul 3-1 (-14, 5, 8, 12), Penicilina - 
I.E.F.S. 2-3 (-9, -12. 12, 10, -14).

MASCULIN : „U" CluJ-Napoca — C.S.M. Suceava 3—0 
(’<}•, 1J’ CSU- - Petrolul 3-1 (-12, 1, 9, 4), Explorări -
..U Craiova 3-0 (10, 5, 0), Rapid - I.E.F.S. 0-3 (-10 -11,
_n> rv----------- ....... ......................- H), Ste<JU<I _-Ș), Dinamo — Politehnica 3—0 
ral 3-0 (11, 3, 3).

(13, 12,

La București și Galați au 
tinuat întrecerile din cadrul ___ _
de-al doilea turneu al campiona
telor Diviziei A de volei.

con- 
celui

FEMININ

Blocaj 
eficace 
listelor 
un atac al studen

telor craiovence
Foto : D. NEAGU

prompt ți 
al voleiba- 
rapidiste la
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MilNE, LA POIANA BRAȘOV,

PRIMELE CONCURSURI
DE SCHI

In avanpremiera inaugurării 
oficiale a sezonului de schi (care 
va avea loc duminică 29 decem
brie, la Predeal), mline se vor 
desfășura la Poiana Brașov două 
concursuri: „Cupa Cristianul Mare** 
la slalom (seniori și juniori) și 
„Cupa 30 Decembrie” la fond (se
niori și juniori).

Ultimul sunet de clopoțel va vesti astăzi mult așteptata vacanță de 
iarnă a elevilor și studenților.

Tineretul studios al patriei începe, așadar, o binemeritată perioadă 
de odihnă, după un trimestru de studiu încărcat și rodnic.

Potrivit tradiției, factorii cu responsabilități in instruirea tineretului 
au luat din timp toate măsurile, organizind numeroase și atractive acti
vități sportive, încadrate armonios in programul general al pionierilor, 
elevilor și studenților in această vacanță.

Despre bogata agendă sportivi a aacaisței de iarnă vă relatăm pe 
larg in grupajul din pagina a Il-a.

575 DE ZILE PÎNĂ LA MONTREAL !

SUPORTUL
ASPIRAȚIILOR OLIMPICE

9

Spre deosebire de ziua prece
dentă, întîlnirile din sala Flo- 
reasca au fost, de această dată, 
ceva mai atractive. Echipele au 
luptat cu mai multă ambiție, au 
intrat mai mult în atmosfera de 
concurs,^ dar din punct de ve
dere tehnico-tactic voleibalistele 
au comis, în continuare, nu
meroase greșeli.

Dimineață, Dinamo a întîlnit 
pe Spartac (3—1) într-un meci în 
care se anticipa o victorie în 
trei seturi a dinamovistelor. Dar, 
în cel de-al doilea, cînd sextetul 

a fost alcătuit cu 
din jucătoare tinere,

dinamovist 
deosebire ,_______  _____ ,
aflate la primele lor confrun
tări în 
rele au reușit să se impună. Re
marcăm din nou buna evoluție 
a Marilenei Grigoras (Dinamo). 
Joi, C.S.U. - - 
puțin victoria _  ______
Constructorul, iar ieri a pierdut 
din nou, de astădată în fața „U‘‘ 
Timișoara (1—3). După ce au con
dus cu 1—0, gălățencele, antrena
te de prof. Traian Vîlsan, au ce
dat inițiativa la începutul celui 
de-al doilea (3—11), ca apoi să

remonteze spectaculos (14—12) si 
să aibă posibilitatea să cîștige (ă- 
vînd 6 setbalurl), dar să rateze 
acest lucru datorită unor erori 
tehnice și a labilității psihice, vi
zibilă totdeauna în finalurile de 
set. Timișorencele, învingătoare 
pe merit datorită unui sextet mai 
omogen, nu evoluează încă la ni
velul așteptărilor și valorii com
ponentelor sale. Emilia Cernega, 
Maria Antonescu, Terezia Viru- 
zab, de la învingătoare, Elena 
Crișan, Mariana Focșa, Petruța 
Tache, Maria Obreja de la C.S.U. 
au lăsat o impresie mai bună.
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\\\\\\\\\\\\^^^

După-amiază, programul a fost 
dominat de intilnirea Penicilina 
Iași — I.E.F.S. (2—3), care a plă
cut datorită dîrzeniei cu care au 
luptat 
notăm 
cinei 
acum 
victoria echipei Constructorul în 
meciul cu Farul, ambele cu o pre-

ambele garnituri. în rest, 
al V-lea insucces al Medi- 

în acest campionat (2—3), 
învinsă de C.S.M. Sibiu, și

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 8-a)

Divizia A, adversa-

Galați a ratăt de 
în meciul cu

In pag. a 7-a, FOTBAL

CAMPIONATUL Șl TRIBUNELE
VĂZUTE DE LA... MIJLOCUL TERENULUI

O interesantă anchetă printre arbitrii divizionar! A

Cea mai vizionată scenă din lume este, de cîțlva ani, scena 
Olimpiadelor. Numai coborlrile pe lună ale astronauților 
au putut egala în interes și în număr de telespectatori 
priveliștea minunată a întrecerilor olimpice de la Ciudad 

de Mexico '68 si MunchenTi. Este de așteptat ca scena Montreal 
’76, să fie sorbită din ochi de un număr record de telespecta
tori, de peste un miliard și jumătate de oameni, avînd în vedere 
interesul crescind pentru sport și dezvoltarea televiziunii pe toate 
continer.tele, în ultimii ani.

Sute de mii de tineri sportivi se pregătesc pe toate meridianele 
globului pentru acest gigantic „show sportiv* mondial din 1976. 
Dintre ei, aproximativ 10 000 vor păși la 17 iulie 1976 pe stadionul 
olimpic canadian și vor începe întrecerea în. .21 de sporturi și 198 
de probe, pentru cucerirea celor 611 medalii (cîte 198 de aur și 
argint, 215 de bronz) și pentru 4 293 puncte. Printre acești can
didați la medalii se vor număra și sportivii români, care acum se 
află la jumătatea ciclului de pregătire olimpică.

In anul 1974, potențialul olimpic român a fost pus la grea în
cercare în campionatele mondiale, a căror amploare și tărie de 
concurs echivalează cu întrecerile olimpice. După caicului rea
lizat, avînd în vedere campionatele mondiale la sporturile olim- 
pice, sportivilor români le-au revenit 31 de medalii, dintre care 
5 de aur, 10 de argint și 16 de bronz. Acest total întrece cu 15 
numărul de medalii realizat la Munchen. La clasamentul pe 
puncte s-a înregistrat, de asemenea, o importantă creștere — 
187.5 puncte, față de cele 115 puncte de la a XX-a Olimpiadă.

Ce semnifică acest important spor al performanței sportive ro
mânești în 1974 ?

In primul rînd, justețea criticii făcute după bilanțul Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen, care a fost apreciat drept nesatisfăcător. 
Intr-adevăr, potențialul de performanță al mișcării noastre spor
tive s-a dovedit a fi superior rezultatelor obținute pînă în acest 
an pe plan mondial și, dacă s-a muncit mai mult și mai bine, 
s-a înregistrat o creștere substanțială.

In al doilea rind, se constată efectul pozitiv, fortifiant, al spri
jinului valoros acordat de partid mișcării sportive prin Hotărirea 
Comitetului Central al partidului cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și a sportului, din 28 februarie — 2 mar
tie 1973, care a instituit un cadru înnoit, întărit, pentru organis
mele sportive.

In al treilea rind, în mijlocul sportivilor noștri fruntași s-a 
produs un efect de puternică mobilizare și responsabilitate, pentru 
a aduce cit mai bine la îndeplinire sarcinile trasate de partid 
mișcării sportive, pentru a satisface din ce în ce mai mult masele 
largi de iubitori ai sportului, care așteaptă succese mai mari din 
partea acelora care reprezintă tricolorul românesc peste hotare 
în marile competiții internaționale.

Succesele anului 1974 sînt încurajatoare pentru angajamentul 
luat de mișcarea noastră sportivă de a depăși la a XXI-a Olim
piadă de la Montreal, în mod substanțial bilanțul de la a XX-a 
Olimpiadă, de la Munchen. Aceste realizări nu trebuie însă de 
fel să ducă la automulțumire, deoarece Jocurile Olimpice din 
1976 vor fi mai dîrze- decit campionatele mondiale, concurența mai 
mare, miza mai mare, surprizele mai numeroase decit pînă acum. 
Sportivii noștri fruntași vor trebui, în cele 575 de zile cîte au mai 
rămas pînă la Montreal, SA SE PREGĂTEASCĂ ATÎT DE TE
MEINIC Incit sa nu cedeze nimic din ceea ce au do- 
BlNDIT IN ACEST AN DIFICIL, SA REALIZEZE ȘI MAI MULT 
IN 1976, în mod cu totul special la capitolul medalii de aur, încă 
insuficient în contextul bilanțului remarcabil din 1974 care con
stituie un suporîf prețios pentru aspirațiile olimpice românești.



înaintea turneului final al „Cupei F. R. Box“

ÎN TABĂRA GĂLĂȚENILOR
DOMNEȘTE OPTIMISMUL

Faptul că data disputării turneului final al „Cupei F. R. Box* 
se apropie se face tot mai mult simțit în sălile de antrenament ale 
cluburilor Farul Constanța, B. C. Galați, B. C. Brăila și A S.A. Cluj- 
Napoca. Antrenorii celor patru formații participante la ultimul act al 
celei mai mari competiții pe echipe a țării iși pregătesc cu grijă 
elevii pentru Întrecerile din Capitală.

Pe eomponenții Box-Clubuluî 
din Galați i-am găsit In frumoa
sa sală din blocul 17 din cartierul 
Țiglina, efectuind cu multă ardoa
re programul de antrenament in
dicat de antrenorul emerit Petre 
Mihai.

în fața oglinzilor, supra veghe ați 
de antrenorul secund Constantin 
Dobre, exersau cu atenție pugiliș- 
tii Ștefan Duminică, frații Ilie și 
Sandu Tîrîlă, Nicolae Buteseacâ, 
lar in celălalt capăt al sălii, Oc
tavian Amăzăroaie, Petre Ganea și 
Nicolae Boșcu săreau la coardă cu 
o dexteritate și rapiditate demne 
de invidiat. Liniștea sălii era în
treruptă doar de vocea maestrului 
Petre Mihai care, cu comenzi 
•curte, corecta execuțiile loviturii 
de dreapta la sac ale „greului" 
Vasile Lehăduș. Am fost impresio
nați de disciplina și dăruirea cu 
eare pugiliștii gălățeni efectuau 
antrenamentul. Pe fețele lor mar
cate de efort se putea citi hotărî- 
rea de a se prezenta în cea mai 
bună formă sportivă la turneul 
final al competiției, ce se va dis
puta, ia sfirșitul acestei luni, în 
•ala Floreasca. Despre intențiile 
pugiliștilor gălățeni ne-a vorbit în

Antrenorul emerit Petre Mihai, în mijlocul elevilor săi. înaintea unui 
antrenament Foto : Dumitru ALDEA — Galați

AZI, LA BRAȘOV

flKALA „CUPEI EEDERAJIEI ROMÂNE DE POPICE"
Sezonul competițional 1974 la 

popice se încheie azi, odată cu 
desfășurarea, la Brașov, a con
fruntării decisive din cadrul „Cu
pei F.R.P.", ediția I. La prima 
fază (competiția s-a disputat sis
tem eliminatoriu) au participat 20 
de jucători fruntași și tot atîtea 
jucătoare, Jar acum, în etapa a 
V-a, au rămas în întreceri 11 ba
teți ți 10 fete. Finala va fi inte
resantă, mal ales la fete, unde 
trei jucătoare pornesc cu șanse 
aproape egale pentru cucerirea 
trofeului In schimb, la băieți, I. 
Tiemănar are un avantaj substan
țial față de următorii clasați și, 
practic, nu mai poate pierde pri
mul loc.

Iată punctajul realizat în cele 

puține cuvinte secretarul clubului, 
Gheorghe Moscopol : „Boxerii noș
tri muncesc cu rîvnă și seriozita
te pentru a fi in măsură să se pre
zinte in plenitudinea forțelor la 
București. Ei sînt conștienți de di
ficultatea meciurilor ce îi așteap
tă, dar, in același timp, sînt ani
mați de dorința vie de a aduce 
„Cupa federației** în orașul de la 
Dunăre". Antrenorul emerit Petre 
Mihai a ținut să-l completeze i 
„Elevii mei s-au pregătit cu con
știinciozitate, participind cu toții 
la cele două antrenamente zilnice, 
în general, sînt mulțumit de forma 
sportivă manifestată de băieți cu 
prilejul galelor de verificare pe 
care le-am organizat. în ceea ce 
privește lotul care se va prezenta 
la turneul final, trebuie să vă co
munic că Mircea Tone nu va face 
parte din formație, deoarece s-a 
întors obosit din turneul de la 
Phenian și am considerat că este 
mai bine să-l las să se odihneas
că. Oricum, am convingerea că 
boxul gălățean va fi reprezentat 
așa cum se cuvine pe ringul din 
sala Floreasca".

Telemac SIRIOPOL 
coresp. județean

patru etape de către primii cla
sați i BĂRBAȚI : 1. I. Tismănar 
23 p (3752 p d), 2. I. Băiaș 18 p (3672 
p d), 3. I. Bice 12 p (3570 p d) — 
toți de la Constructorul Galați ; 
FEMEI : 1. Ana Petrescu 14 p 
(1738 p d), 2. Margareta Bordei- 
Cătineanu 14 p (1731 p d) — am
bele de la Gloria București, 3. 
Elena Trandafir (Laromet Bucu
rești) 13 p (1684 pd).

întrecerile se vor desfășura pe 
arena Hidromecanica din Brașov.

Ultima partidă restanță din tu
rul Diviziei A I C.F.R. Timișoara 
— Voința Cluj-Napoca 5248 —
5234 p d. în urma acestei victo
rii, feroviarii timișoreni au urcat 
pe locul 3 în clasamentul seriei 
Nord — masculin.

A intrat în tradiția școlii românești ca vacantele si echivaleze cu 
recreații active, in care se îmbină odihna, lectura, vizionarea de 
spectacole artistice, cu activități de mișcare in aer liber, cu prac

ticarea sportului preferat.
Fără îndoială că in acest fel înțeleg să-și petreacă vacanța de iarnă 

cei mai multi dintre elevii și studenții noștri. Numai așa ea va însemna 
cu adevărat destindere și refacerea forțelor, in perspectiva unei noi etape 
de muncă și învățătură mai intensă, mai rodnică... _

Ce va însemna vacanța de iarnă pentru elevii și studenții sportivi ? 
Vom incerca să răspundem la această intrebare prin materialele din gru
pajul de fafă.

PESTE 2000 DE
LA MUNTE Șl

Odihnă, recreare, dar și inten
se pregătiri. Iată ideea care că
lăuzește direcția de resort a Mi
nisterului Educației și Invățămin- 
tului, organizatoarea unor tabere 
centralizate de instruire pentru 
tineretul sportiv școlar din uni
tățile de profil, școli sportive, școli 
generale și licee cu program de 
educație fizică. Se află in aten
ție speranțele sportului nostru de 
performanță.

Pentru această categorie de e- 
levi vor funcționa aproape 20 de 
tabere de odihnă și instruire (cu- 
prinzînd reprezentanții a 80 de 
unități școlare de profil), ampla
sate în așezări și zone geografice 
tradiționale, marea lor majorita
te la munte, dar și la... mare.

în cunoscute stațiuni și puncte 
turistice din zona Văii Prahovei 
(Predeal, Piatra Arsă, Cota 1 500, 
Vîrful cu Dor, Bușteni) vor fi pre- 
zenți peste 400 de elevi și eleve, 
specializați în sporturi de iarnă 
și, mai ales, în schi. Tot pentru 
elevii care au îmbrățișat discipli
nele sezonului alb vor funcționa

tĂBANTLE 
ll AȘTEAPTĂ 

PE SIUDENțl...
Frumoasele zile de vacanță, cu re

confortantele ieșiri în aer liber, sînt 
așteptate cu nerăbdare și de către 
zecile de mii de studenți ai centrelor 
universitare din întreaga țară. Foarte 
mulți dintre ei vor petrece perioada 
dintre 23 decembrie — 3 ianua
rie în taberele organizate de către 
U.A.S.C.R., în colaborare cu B.T.T., 
ia o seamă de cabane din cele mai 
pitorești regiuni montane.

După cum sintem informați, 
U.A.S.C.R. a și închiriat pentru acest 
interval 24 de cabane alpine, pentru 
un număr de peste 2 200 de studenți, 
amatori ai sporturilor de iarnă. La 
Piatra Arsă, Caraiman, Babele, Mun
tele Mic, Semenic, Izvoare, Borșa — 
ca să numim doar cîteva dintre a- 
cestea — oaspeții vor găsi toate con
dițiile materiale și cadre de specia
litate, pentru inițiere, învățare și 
perfecționare în schi, vor participa 
la atractive întreceri sportive și la 
alte acțiuni inițiate de comandamen
tele studențești.

Pe lingă taberele cu caracter alpin, 
vor fi organizate, în aceeași perioa
dă, opt tabere de odihnă, cuprinzînd 
peste 2 000 de tineri — la Predeal, 
Brașov, Sîngiorz-Băi și în alte loca
lități. Și aici se vor desfășura ample 
și atractive acțiuni cultural-sportive, 
excursii șl competiții, cu care pri
lej numeroși participant! își vor trece 
normele din cadrul complexului 
„Sport și sănătate".

încă un amănunt : nu au fost ui
tați nici arnaterii de... înot. Pentru 
aceștia se va organiza o tabără cu 
profil, cu o capacitate de peste 200 
de locuri, la Mamaia. Trebuie adău
gat la cele de mai sus că atît în ta
berele alpine, cît și în cele de odihnă, 
se fac, de pe acum, pregătiri pentru 
sărbătorirea Revelionului, pregătiri la 
care se vor adăuga, desigur, iniția
tivele pornite de la studenți, obiceiuri 
din diferite regiuni ale țării.

Vacanța va cuprinde, așadar, un șir 
de manifestări sportive și cultural- 
artistice menite să întărească tinere
tul Almei Mater cu forțe noi, proas
pete, pentru orele de studiu, pentru 
activitatea din ateliere și laboratoare.

ELEVI SPORTIVI
LA... MARE!

tabere la Vatra Dornei (peste 
100), Muntele Roșu (in jur de 
100), Cabana I.E.F.S., din masivul 
Paring. Cadre de specialitate, pro
fesori și antrenori vor dirija ac
tivitatea de' instruire și perfec
ționare a elevilor, vor organiza 
concursuri-test.

Pentru atleți, luptători, gim- 
naști, cicliști, boxeri, sediile ta
berelor au fost fixate, de aseme
nea, În așezări . dintre cele mai 
pitorești, cum sînt Homorod, Băi
le Balvanyos, Băile Herculane, 
Cheia, Călimănești, Lacul Roșu 
etc. Alegerea acestor locuri n-a 
fost făcută la intimplare, dacă ne 
gîndim că pregătirea specifică a 
elevilor cu specialitățile amintite 
se va împleti cu antrenamente 
pentru creșterea rezistenței fizice 
și, totodată, cu excursii și dru
meții.

în plină iarnă, o tabără de na- 
tație 1 Ea a fost fixată în sta
țiunea Neptun, intr-un bazin a- 
coperit. Participă peste 400 de ti
neri și tinere.

Numărul total al elevilor spor
tivi cuprinși în acțiune este de 
peste 2 000.

O notă comună tuturor tabere
lor este bogatul program cultu
ral asigurat elevilor, activități 
instructiv-educative, jocuri spor
tive, seri muzicale, simpozioane 
literar-artistice. Nu vor lipsi, bi
neînțeles, focurile de tabără, epi
logul zilelor de vacanță pe care 
elevii și le doresc cît mai fru
moase, cît mai pline de bucurii 
și dătătoare de noi elanuri pen
tru viitoarele lor activități școlare.

PIONIERII-LA MIERCUREA CIUC Șl HOMOROD
Repetiții generale pentru „Festivalul sporturilor a’e iarnă” (Suceava) și 

„Schiul zburător* (Maramureș)

în atenția pionierilor se vor a- 
fla, începînd din primele zile ale 
vacanței de iarnă, două acțiuni 
sportive de proporții, care vor 
angrena sute de participant. Ne-a 
furnizat amănunte, în acest sens, 
prof. Florin Moraru, șeful secției 
sport-turism la Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor.

— La Miercurea Ciuc, între 23 
si 29 decembrie, vor fi prezenți 
aproape 200 de pionieri, iubitori 
de hochei și patinaj, care se vor 
întrece în cea de a doua ediție 
a „Cupei 30 Decembrie". Ei repre
zintă un număr de 12 județe, se 
înțelege, cu profil de munte, prin
tre care Brașov, Suceava, Sibiu, 
Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Ma
ramureș, Bihor, Prahova ș. a. 
Competiția de hochei pe gheață 
ar putea avea și un caracter, in
ternațional, în cazul că invitata 
pionierilor din Miercurea Ciuc o 
echipă de minihochei din Ceho
slovacia, va accepta să participe.

în același timp, la Homorod se 
vor reuni circa 400 de pionieri si 
școlari, mai exact cîștigătorii edi
ției 1973 a Expedițiilor Cutezăto
rii, într-o tabără cu un .specific 
foarte inedit, care va cuprinde pe

SUB tOUM t.t. Al t.I.C

TABERE DE SCHI 
Șl BIATLON 
LA SĂCELE

Șl ROTUNDA
Ca in flecare vacanță de iarnă, 

Secția sport, turism și de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei din cadrul C.C. al U.T.C 
va organiza tradiționale tabere 
cu caracter instructiv-aplicativ. 
Despre ele ne-a dat cuvenitele re
lații, cu prilejul unui scurt dia
log, prof. Septimiu Todea, din 
conducerea secției t

— Două sînt localitățile care 
vor găzdui, în această vacantă de 
iarnă, taberele sportive organizate 
de C.C. al U.T.C. Una, într-o a- 
șezare devenită tradițională, la 
Săcele, în județul Brașov, alta la 
Rotunda, în județul Suceava.

• Cine participă ?
— La ele vor fi prezenfi preșe

dinți ai asociațiilor sportive din 
școli profesionale și licee, pre
cum și comandanți de grupe din 
detașamentele de pregătire pentru 
apărarea patriei.
• Specificul taberelor...
— ...schi și biatlon, respectînd 

specificul sezonului. Aceasta vrînd 
să însemne, paralel cu destinde
rea, lecții teoretice și practice în 
cele două discipline sportive, pre
cum și un bogat program de ac
tivități cultural-educative, de în
sușire a unor tematici legate de 
organizarea activității sportive in 
școli.

• Cîți uteciști vor lua parte 
la aceste tabere ?

— Mai bine de 800, global, gru
pați în două serii, de la 22 la 30 
decembrie și intre 2—10 ianuarie.
• Ce așteptați de la partici

pant ?
— Să fie, ca și în activitățile 

lor în școli, printre fruntașii în 
sport, la concursurile-test care 
vor avea loc cu acest prilej.

micii geologi, arheologi, istorici, 
geografi, etnografi ș. a. Paralel 
cu schimbul de experiență care 
se va realiza cu acest prilej, par- 
ticipanților la tabără li se oferă 
condiții deosebite pentru practica
rea sporturilor de iarnă, a schiu
lui și săniușului. a patinajului. 
Vreniea a fost darnică la Homo
rod, cu zăpadă pentru toate... gus
turile, așa că...

★
în afara acestor acțiuni de an

vergură. la nivelul consiliilor ju
dețene sau municipale ale Orga
nizației pionierilor vor avea loc 
tabere locale de instruire și spor
tive, care se vor încheia prin or
ganizarea unor concursuri și com
petiții. Una dintre ele este cea 
preconizată de Consiliul județean 
Alba al Organizației pionierilor, 
între 3—10 ianuarie 1975, și care 
va fi dotată cu „Cupa Detunata", 
în județul Suceava, pionierii vor 
face repetiții pentru „Festivalul 
sporturilor de iarnă", organizat, 
prin tradiție, la Cîmpulung Mol
dovenesc, iar cei din Maramureș 
în vederea întrecerii dotate cu 
„Schiul-zburător", ambele progra
mate în luna ianuarie...

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Apropo de 
eecenla retrospectivă fotbalistică de la 
T.V. >
Hoieștiu-ntreg M bucura, 
Vâzind Petrolul iar în... ..A"!

ANDREI DEAC, DRAGOMIREȘTI-SIBIU. 
Aveți dreptate pe toatâ linia I 1. Proba 
de simplu (bârbați ți femei) la patinaj 
artistic face parte din programul J.O. ; 
2. Campionatele mondiale de patinaj ar* 
tistic te organizează în fiecare an ; 3. 
Cehoslovacul Andrej Nepeîa a fost mul* 
tipia campion mondial ți european.

ADRIAN DUMITRESCU, CRAIOVA. Re- 
pretăm, dor n-avem fotografii ale spor
tivilor noștri fruntași. Mulțumiți-vâ cu 
cele pe care le vedeți în ziar sau în 
revista ilustrată „Sport**.

ING. LANCU ANASTASESCU, PETRO
ȘANI. Efortul pe care l-ați făcut, scriind 
• scrisoare de șase pagini, ar fi fost 
mai util în altă problemă decît aceea a 
clasamentului Diviziei B de fotbal, seria 
■ U-a. El este corect. Din cauza Inci- 
denielue petrecute la meciul Tractorul

Pog.o2fl Sportul

Brașov — Dinamo Slatina, din 1-0 rezul
tatul a devenit... 0—3 I Dv. ați uitat, 
noi — nu.

OLIMPIA CIMPEANU. COMUNA ZO
REȘTI. O fată care merge in decembrie 
la fotbal, pentru a-și susține echipa fa
vorita (în speță Rapidul, în meciul de 
cupă de la Buzău cu Ceahlăul Piatra 
Neamț), ar merita titlul de spectatoare... 
emerita. Eu vi l-aș da cu dragă inimă I

VASILE I. NEAGU, RIUL ALB. Cornel 
Dinu este un „produs" al orașului Tîr- 
govișle. A jucat la Metalul, iar la 19 
septembrie 1966 a trecut la Dinamo. Și 
eu cred, ca și dv., că Dinamo va cîștiga 
campionatul. Cu o condiție : să nu se 
bazeze doar pe părerile noastre !

D. BIRSISTEANU. MOLDOVA VECHE. 
1. V-a trădat memoria. In ediția 1964—65, 
Minerul Boiq Mate a jucat în Divizia A,

la fotbal. Dacă nu ne credeți, intrebați-i 
Pe cei de la Steaua : au pierdut cu 2—1 
la Baia Mare ; 2. Scorul dintre Cassius 
Clay și Joe Frazier este 1—1. Primul meci 
a fost cîștigat de Frazier, iar cel de-al 
doilea de Clay. In ambele meciuri, vic
toria a fost acordată la puncte.

HARALAMBIE NIȚÂ, FIENI. Dacă n-ar 
fi loviturile de la 1,1 metri și ofsaidurile, 
mîine m-aș apuca și eu să arbitrez. Așa, 
stau In banca mea. Evident, greșesc și 
arbitrii. Dar mult mai mult greșesc spec
tatorii, din subiectivism și — hai să re
cunoaștem - din necunoașterea regula
mentului de joc, pe care unii dintre ei 
poate că nu l-au răsfoit niciodată.

T. G., SIBIU. Dv., care „mergeți* cu 
Șoimii Sibiu, puneți sub semnul între
bării acel 10-0 realizat dq F. C. Bihor 
în meciul cu Minerul Anina. Dacă înce
pem cu suspiciunile din tur, ce facem 
in retur ? De altfel, față de poziția în 
clasament a celor de la Minerul Anina, 
(locul 16), presupun că mai degrabă ei 
ar fi avut dorința să bată cu 10—0 ! Ceea 
ce era însă mai greu.

Ilustrații: N. CLAUDIU

CONSFĂTUIRE DE LUCRU LA MINISTERUL EDUCAȚIEI
SI INVĂTĂMÎNTULUI3 9

La Ministerul Educației și învăță
mântului a avut Ioc, joi, o consfă
tuire de luciu cu inspectorii meto- 
diștl de la inspectoratele școlare ju
dețene și din municipiul București, 
care se ocupă de îndrumarea și con
trolul activității de educație fizică și 
sport.

Cu acest prilej, a fost analizat mo
dul cum au acționat M.E.I. și inspec
toratele județene pentru transpune
rea in viață a sarcinilor reieșite din 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie—martie 1973, cu privire la^ 
dezvoltarea continuă a educației fi- * 
zice și sportului școlar, tn acest con
text, a avut Ioc un util schimb de 
opinii privind sistemul unitar de

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 20 DECEMBRIE 1974

Fond general de cîștigurî : 1.441.895 lei 
din care 732.451 leî report. Extragerea I: 
67 34 82 5 70 57 10 61 27. Extragerea a 
ll-a : 73 72 3 62 60 71 44 43 84. Plota 
cîștîgurilor va începe în Capitală de la 
30 decembrie 1974 pînă la 20 februarie 
1975. in țară de la 3 ianuarie 1975 pînă 
la 29 februarie 1975 inclusiv, prin man- 

verificare și apreciere a gradului de 
pregătire fizică și sportivă a elevi
lor. De asemenea, au fost discutate 
probleme referitoare la perfecționa
rea continuă a pregătirii cadrelor di
dactice, atragerea elevilor în activi
tatea sportivă de masă, îmbunătăți
rea activității unităților școlare cu 
profil, creșterea eficienței lecțiilor de 
educație fizică și a nivelului perfor
manțelor sportive ale elevilor.

La consfătuirea de lucru au fost 
prezenți Constantin Manolescu, ad
junct al ministrului Educației și în- 
vățămintului, Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., Ion Șiclovan, rector al 
I.E.F.S., activiști ai C.C. al U.TiC. etc.

I

dote, poștale începînd de Ia 5 ianuarie 
1975.

AZI ESTE ULTIMA ZI PEN
TRU COMPLETAREA ȘI DEPU
NEREA BULETINELOR LA IN
TERESANTUL CONCURS PRO
NOSPORT DE MÎINE, DUMINI
CA 22 DECEMBRIE 1974.
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»

va fine seama de învățămintele f 
se vor face % 

incit la Olimpiada viitoare să ..I
„Cred că se 

Jocurilor Olimpice de la Miinchen fi 
asemenea pregătiri 
obținem realmente rezultate pe măsura posibilităților 
fi condițiunilor pe care poporul, statul nostru, 
creează activității sportive".

NICOLAE CEAUȘESCU

UN AMPLU PROGRAM DE ACJIUNE
PENTRU 0 PARTICIPARE VALOROASA

CU REZULTATE DE PRESTIGIU
Impresionantul avint ob

ținut de mișcarea sportivă 
— sub conducerea partidu
lui —^în cele trei decenii 
de viață liberă a creat spor
tului românesc obligația de 
onoare de a se afirma tot 

X mai puternic în arena in
ternațională. Cele 18 me
dalii 
și 32 
acest 
mare 
lui mondial 
limpise

de aur. 21 fie argint 
de bronz, cucerite în 
ră?timp la cea mai 
confruntare a sportu- 

— -Jocurile O- 
ca urmare a 

condițiilor minunate create 
de statul nostru tineretului 
pentru afirmarea talentului 
său și în sport, impun un 
progres și mai substanțial, 
materializat în noi perfor
manțe de răsunet, în pla
sarea selecționatei olimpice 
a României pe un loc de o- 
noarș în lume.

Este tocmai ceea ce pre
vede Hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice si 
sportului : '„Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică 
și Sport, organizațiile și in
stituțiile cu atribuții în do
meniul sportului, federațiile 
și cluburile sportive își vor 
concentra principala atenție

in vederea dezvoltării rar 
murilor sportive care au 
posibilități si perspective 
reale de afirmare, cu o 
pondere însemnată în pro
gramul Jocurilor Olimpice, 
al campionatelor mondiale 
și europene : atletism, lupte, 
caiac-canoe, 
nastică, box, 
înot, haltere, 
semenea, vor 
suri pentru 
plan internațional a echipe
lor românești la jocurile 
sportive — handbal, fotbal, 
volei, 
baschet, tenis de 
rugby, popice, șah, 
și a sporturilor de i 
schi, biatlon, bob, 
hochei".

Este tocmai ceea 
liniazâ prețioasa indicație a 
secretarului general al par
tidului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU : „„ r — 
piada viitoare să 
realmente rezultate 
sura posibilităților 
dițiunilor pe care 
statul nostru le 
activității sportive".

Pornind de la aceste sar
cini de înaltă răspundere, 
Consiliul Național pentru- 
Educație Fizică și Sport si 
Comitetul Olimpic Român

canotaj, gim- 
tir, scrimă, 

judo. De a- 
fi luate mă- 
afirmarea pe

tenis de cimp, polo, 
tenis de masă, 

precum 
iarnă — 
patinaj.

ce sub-

la Olim- 
oteținem 
pe mă- 
și con- 
poporul, 
creează

au elaborat — după o am
plă și fructuoasă consultare 
a activului mișcării sportive 
— PROGRAMUL DE PRE
GĂTIRE PENTRU JOCU
RILE OLIMPICE DIN 1976, 
EI are la bază experiența 
sportului românesc, a cărui 
școală s-a impus tot mai 
puternic în lume, precum 
și conAiziile reieșite din 
analiza pregătirii și parti
cipării la J.O. din 1572 
(pregătirea olimpică nu a 
stat în centrul preocupări
lor decît în ultimul an al 
ciclului olimpic, au fost 
dispersate pe un front prea 
larg mijloacele materiale, 
organizatorice și tehnice, nu 
a existat o responsabilitate 
clară în ceea ce privește 
conducerea unitară, volu
mul de antrenament nu s-a 
situat la nivelul cerințelor 
ș.a.m.dj. S-a avut, de ase-- 
menea, în vedere realitatea 
progresului impresionant al 
spartului mondial, necesita
tea ca reprezentanții Româ
niei să se mențină în acest 
ritm.

Astfel 
nul de 
Jocurile
a prevăzut direcțiile prin
cipale de orientare : îmbu
nătățirea continuă

fundamentat, Pla- 
pregătire pentru 

Olimpice din 1976

*

Palatul Sporturilor și Culturii, dar de preț făcut mișcării noastre sport:-je

formanțelor și reprezenta
rea cu demnitate a sportu
lui românesc, concentrarea 
eforturilor asupra ramurilor 
care au posibilități și pers
pective reale de afirmare, 
subordonarea întregii acti
vități de pregătire, în pe
rioada 1973—1976, obiectivu
lui final — o partici
pare cît mai valoroasă
la Jocurile Olimpice, 
dicarea cantitativă și 
litativă a procesului 
structiv-educativ la nivelul 
celor mai înalte exigențe, 

, al cerințelor actuale, desfă
șurarea unei permanente și 
susținute activități educa
tive cu sportivii și tehni
cienii, stimularea entuzias
mului sportivilor în 
plinirea sarcinilor de pre
gătire.

Toate aceste prevederi a- 
sigură, prin înfăptuirea lor, 
îndeplinirea integrală a Ho- 
tărîrii partidului, traducerea 
în viață a prețioaselor in
dicații date 
NICOLAE 
Rezultatele 
cheie cel 
de punere 
Programului 
pentru J.®. 
dalii de aur 
puncte, locul 
atestă temeinicia măsurilor 
luate pentru reprezentarea 
cu cinste 
nesc.

PROCESULUI
wsTRucTiv-Emrcanv

ri- 
ca- 
in-

înde-

de tovarășul 
CEAUȘESCU. 

cu -care se în- 
de-al doilea an 

în
de 

’76 
la C.M., 187,5 
VI în lume —

practică a 
pregătire 

— 5 me-

a sportului romă-

ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE PREGĂTIRE
Realizarea amplului volum 

de pregătire, ridicarea nive
lului procesului instructiv- 
educativ pe o treaptă supe
rioară, impun mijloace a- 
decvatc. Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. și-a asumat, îm
preună cu organizațiile, cu 
atribuții în domeniul spor
tului, responsabilitatea cre
ării condițiilor necesare unui 
lucru de calitate.

Alături de Palatul Spor
turilor și Culturii, dar de 
preț făcut mișcării sportive 
de către statul nostru, 
fost realizate amenajări și 
modernizări la centrele 
bazele de la Snagov, Poiana 
Brașov, Piatra Arsă și Pre
deal. la complexul „23 Au
gust", la Tunari, Floreasca, 
stadionul. Republicii etc.

Pentru îndeplinirea inte
grală a programului de pre
gătire, consiliile județene 
pentru educație fizică și 
sport, cluburile și asociațiile 
sportive au .primit sarcina 
asigurării condițiilor de an
trenament pentru sportivii

selecționați de federații, pre
cum și urmăririi sistematice 
a pregătirii sportivilor no
minalizați pe plan local.

S-au făcut — și se Jac 
— eforturi pentru înzestra
rea bazelor sportive cu uti
laj de înalt randament,
material sportiv de cea mai 
bună calitate, cu centre spe
ciale de refacere a sporti
vilor după efort. Toate aces

cu

tea siat menite să asigure 
membrilor torurilor olimpice, 
sportivilor fruntași condiții 
necesare pentru un voium 
mare de efort, pe o perioa
dă îndelungată și la o in
tensitate mereu crescută. De 
aceea este extrem de util 
ca și în continuare să se 
asigure condițiile optime de 
pregătire pentru carididații 
olimpici.

au

Și

Luptătorul Ladislau Simon, 
campion al lumii

îl

Situarea sportivilor români 
printre fruntașii întrecerilor 
cu caracter mondial, obținerea 
de succese la Jocurile Olim
pice, cer o pregătire, un pro
ces instructiv-educativ în con
tinuă perfecționare, fundamen
tat pe cuceririle științei. In 
lume se amplifică măsurile și 
mijloacele pentru creșterea 
numărului de talente auten
tice, se pune un accent tot 
mal mare pe aportul inteli
genței (o expresie a acestei 
tendințe fiind dirijarea pre
gătirii de către 6 echipă de 
tehnicieni avind diferite spe
cialități : antrenor, medic, psi
holog, biolog etc.), pe îmbu
nătățirea și modernizarea mij
loacelor tehnice. In acest con
text, pregătirea sportivilor 
români pentru Jocurile Olim
pice din 1976 și-a propus —

a reușit — să se situeze la nivelul unor înalte exigențe. 
Astfel, pentru conducerea tehnică a loturilor s-a fixat, pen

tru fiecare ramură de sport, un antrenor coordonator, care este 
ajutat de 1—2 antrenori, de un medic, de un metodist și de alta 
cadre de specialitate, s-a impus respectarea succesiunii antre- 
nament-concurs-refacere pentru realizarea acumulărilor nece
sare performanțelor înalte, precum și individualizarea antrena
mentului pe fiecare sportiv. Centrul de cercetări științifice șl 
documentare al C.N.E.F.S. și Centrul de medicină sportivă spri
jină direct — din punct de vedere metodico-stiințilic șl medical 
— procesul de pregătire a sportivilor olimpici. Institutul de edu
cație fizică șl sport contribuie, de asemenea, efectiv la realizarea 
programului, prin detașarea unor cadre didactice pentru asisten
ță metodică și prin perfecționarea profesională a tehnicienilor 
Ioturilor olimpice.

Beneficiind de o vastă experiență, de o documentare în per
manentă îmbogățire, de sprijinul celorlalte științe, antrenorii șl 
tehnicienii însărcinați să realizeze Programul de pregătire pen
tru Jocurile Olimpice din 1976 au la dispoziție tot ce le este ne
cesar pentru a fructifica talentul sportivilor, pentru a-i ajuta 
să urce pe cele mal înalte trepte ale măiestriei sportive. Acești 
doi ani au scos în evidență potențialul general crescut al spor
tului nost.-u, dar au reliefat sl rezerve încă neexploatate sufi
cient. Timpul care a mai rămas până la J.O. trebuie folosit toc— 
mai pentru obținerea randamentului maxim. j

O ÎNTRECERE
CU PUNCT FINAL ÎN 1976

Firește, de o mare impor
tanță pentru succesul 
vast program de 
este selecția celor 
mează să-1 ducă la 
ști. In acțiunea sa 
Consiliul Național 
Educație Fizică și 
Comitetul

unui 
pregătire 
ce ur- 

bun sfîr- 
generală, 

pentru 
Sport și 

Olimpic Român 
au tratat și acest aspect cu 
maximă responsabilitate.

Criteriile principale de se
lecție sint posibilitățile (per
spectivele) pe care sportivii 
le au de a se clasa pe pri
mele locuri în ierarhia o- 
limpică, de a contribui cit 
mai substanțial la realiza
rea țelului comun: obținerea, 
la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, a unor rezultate 
care să întreacă performan
țele realizate la edițiile an- 

L Au 
întii, 
nivel 
plan

terioare ale Olimpiad 
fost desemnate, mai 
disciplinele al căror 
a atins cerințele pe 
mondial (atletismul, luptele, 
caiacul-canoe, boxul, tirul, 
gimnastica, scrima, hand
balul ș»a.), pentru ca apoi 
federațiile să opteze asupra 
elementelor ce pot emite 
pretenții de a fi selecționate 
in echipa olimpică a Româ
niei.

Puternicul stimulent 
reprezentării României

al 
la

și Ma-Campioanele mondiale, canotoarele Cornelia Neacșu 
rinela Ghiță

Jocurile Olimpice a creat o 
mare emulație în rândurile 
sportivilor. în fața lor au 
stat — și vor sta piuă în 
apropierea J.O. de la Mon
treal — haremuri ce pot fi 
îndeplinite prin muncă, con
știinciozitate, dăruire. Per
formanțele ce trebuie reali
zate în fiecare an, din cei 
4 ce formează un ciclu o- 
limpic. constituie un real 
barometru al creșterii lor, 
al situării in concernul spor-

tului international, 
un mare grup de 
care se află într-o pasionan
tă întrecere cu secundele șl 
centimetrii, cu adversarii 
cei mai buni pe plan mon
dial, în sporturile respec
tive. Cei mai buni dintre 
cei mai buni vor îmbrăca 
in vara lui ’76 echipamentul 
olimpic. Campionatele mon
diale 
mari 
nale 
tive 
țelul

Există 
sportivi

EXIGENTA SPORITA, CONLUCRARE LABORIOASA
Decisive în realizarea scopului final sint 

îndrumarea și controlul. Pornind de la aces
te. adevăruri, factorii care ou elaborat pro
gramul și-au fixat sarcini precise. Astfel, 
răspunderea pentru realizarea și aplicarea 
în practică a Programului de pregătire pen
tru Jocurile Olimpice din 1976 revine Birou
lui Executiv al C.N.E.F.S. Prin organele și 
organizațiile sole, ptin activiștii și tehnicie
nii săi, C.N.E.F.S. îndrumă și controlează 
in permanență realizarea sarcinilor. Lunar, 
federoțitle do specialitate informează asupra

modului in care decurg pregătirile, cer și 
obțin sprijin. Viata impune modificări ale 
planului inițial și ele sint efectuate cu gri
jă s< răspundere, deciziile fiind luate de 
către oameni cu incită calificare. Periodic, 
conducerea C.N.E.F.S. și a CO.R. se întîl- 
nește cu sportivii olimpici, asculta cu atenție 
opiniile și propunerile lor, hotărăște măsuri 
oeergtive pentru bunul mers al procesului 
instructiv-cducctiv. O mare grijă este acor
dată educării sportivilor în spiritul palrio-

tîsmului socialist, ai abnegației în apărarea 
prestigiului sportiv oi patriei, al contribu
ției tot mai mari pe care și ei sint chemați 
să o aducă ia îndeplinirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al Xl-lea al par
tidului.

Această ambianță de muncă continuă, en
tuziastă, creează un climat favorabil înde
plinirii sarcinilor, învingerii dificultăților ine
rente. Se simte, în întreaga activitate, o la
borioasă conlucrare, un spirit de exigență 
sporită.

și europene, celelalte 
competiții intemațio- 
formează doar obiec- 
parțiale, teste anuale, 

,___ final fiind Olimpiada.
Dorința de perfecționare, de 
atingere și depășire a hare
murilor olimpice se poate 
constata din entuziasmul cu 
care fiecare dintre sutele 
de sportivi nominalizați par
ticipă la această selecție 
perpetuă.

Pagină realizată de
Hristache NAUM

Sportul Pog.o3o



Captivantul serial preolimpic, 
-cu eroii lui îndrăgiți pe toate 
meridianele, învingători sau în
vinși — după dreapta lege a spor
tului — a atins, neîndoielnic, în 
acest an multe momente de su
premă încordare, de angajare to
tală in aspra cursă ce se va în
cheia numai odată cu startul ofi
cial de la Montreal.

Acum e simplu ; simplu și atit 
de plăcut să privim irilanțul în 
care primul „aur“ incinta ini
mile și stirnea ambiții încă înainte 
de anotimpul ghioceilor. In poezia 
lor, adesea neintelească, ori igno
rată, statisticile ne arată acum (de 
fapt, o știm prea bine din buche
tul proaspăt al amintirilor...) că 
în anul 1974, după opinia noastră 
cel mai sever examen înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Mon
treal, „tricolorii" au semnat o 
prezentă de autentic prestigiu, cu
cerind ZECE TITLURI MONDIA
LE, DINTRE CARE CINCI LA 
SPORTURI CUPRINSE IN PRO
GRAMUL J.O., o performanță de 
multi invidiată, demnă de elo
giat.

Se îndeplinesc astfel, cu strălu
ciri de aur, Ia cote superioare fa
ță de anii trecuți, sarcinile încre
dințate de partid, prevederile Ho- 
tăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie—martie 1973.

★
începutul marilor afirmări l-au 

făcut handbaliștii, Cristian Gațu, 
Cornel Penu, Ghiță Licit, Ștefan 
Birtalan, Roland Gunesch, Gabriel 
Kicsid, acești tineri minunați care 
ne-au dovedit de atitea ori că 
știu să poarte ștafeta înaltelor 
performanțe cu răspundere, pa
siune, dar și cu ambiția, înteme
iată pe trudă și talent, de a Ie 
dărui mereu valori superioare.

Aproape în același timp, într-un 
sfîrșit de vară fierbinte, d<uă fe
te, Cornelia Neacșu și Marilena 
Ghiță, și un puternic flăcău din 
Tg. Mureș, Ladislau Simon, adău
gau bilanțului preolimpic încă două 
titluri de campioni ai lumii. A 
fost, apoi, acel frumos început de 
toamnă, în care Vasile Dîba urca 
podiumul de onoare de la Xocbi- 
milco, iar Dan Grecu pe cel de Ia 
.Varna.

Răsplata talentului, a muncii și 
abnegației. Titluri, medalii și, 
desigur, îndreptățite speranțe o- 
limpice !

★
Dincolo de bucuria, farmecul și 

puternica trăire a unor împliniri 
personale, bilanțul preolimpic în
seamnă, mai ales prin splendida 
colecție a celor cinci titluri mon
diale, o atestare a virtuților, ca
pacităților și inepuizabilelor re
surse de afirmare de care dispu
ne astăzi mișcarea sportivă din 
țara noastră.

Aritmetica simplă ne arată că 
în 1974 sportivii români au cuce
rit la campionatele mondiale, în 
fapt repetiții generale ale Jocu
rilor Olimpice de Ia Montreal, cu 
două medalii de aur mai mult 
decît la MQnchen (la cinci disci
pline față de numai două în 
1972...). Dar, desigur, nu este bine 
să identificăm total valorile mon
diale cu cele olimpice, poate că 
este prea devreme să anticipăm 
locurile de onoare ale podiumului 
de la Montreal. Bilanțul anului 
1974 ne spune, totuși, multe lu
cruri... Sportivii noștri au cuce
rit medalii de aur la cinci spor
turi sau probe olimpice (handbal, 
canotaj feminin, lupte libere, ca-

Handbaliștii români, fericiți pentru cea de a patra lor victorie in 
campionatul mondial, foiografiațicu trofeul oferit de F.I.H. — 

la Werner Seelenbinderballe din Berlin
 ., 

iac, gimnastică) ! Triumful cam
pionilor români și-a întregit stră
lucirea și valoarea prin victoriile 
obținute asupra unor adversari cu 
îndreptățite pretenții Ia suprema
ția mondială. Să nu uităm că, du
pă un maraton impresionant, 
handbaliștii români au învins, la 
Beriin, puternica echipă a R. D. 
Germane, că schifistele noastre au 
avut de înfruntat echipajele R. D.

După succesele repurtate 
în 1973, Dan Grecu s-a con
sacrat definitiv in arena 
gimnasticii mondiale în a- 
nul 1974, cind a devenit 
campion al lumii la inele, 
aducind astfel gimnasticii 
românești prima medalie de 
aur la C.M.

Germane și Uniunii Sovietice, că 
printre învinșii lui Ladislau Si
mon s-au numărat Seslan Andiev 
și Boian Boev, că Andrianov, ne
întrecut maestru al inelelor,_ i-a 
recunoscut lui Dan Grecu înalta 
măiestrie și dreptul de a împărți 
cu el... primul loc pe podium, că, 
în sfîrșit, Geza Csapo, invincibi
lul de la Tampere, a trebuit să

Vasile Dîba s-a 
numărat printre 
debutanții campio
natelor mondiale 
de caiac-canoe de 
la Xochimilco (Me
xic). Prima sa a- 
pariție pe scena 
„mondialelor" a 
coincis cu obține
rea unor răsună
toare performan
te : două medalii 
de aur, dintre 
care una la proba 
olimpică de K 1 — 

500 m

cedeze medalia de .aur lui Vasile 
Dîba !

1974 a fost și anul unor pre
miere de aur, la lupte libere, la 
gimnastică și canotaj feminin (la 
prima ediție a campionatelor mon
diale). Pînă acum, luptătorii de 
la „libere" trăiau adesea în um
bra marilor performanțe realizate 
de cei de „la greco-romane", Ion 
Ccrne^, Valerlu Bularca, Simion 
Popescu, Gheorghe Berceanu, 
Nicu Gingă... N-am auzit, oare, de 
atitea ori spunindu-se că la stilul 
libere n-avem asemenea valoare, 
asemenea talente, asemenea posi
bilități de afirmare ? Au rămas 
de domeniul amintirii și părerile, 
adesea exprimate, potrivit cărora 
numai gimnastica feminină ne 
poate aduce satisfacția titlurilor 
și medaliilor Ia marile competiții 
oficiale. •

încrederea a învins pesimismul; 
pe forța și valoarea ei, morală și 
practică, s-au clădit marile per
formanțe care au adus, in aceste 
sporturi, primele titluri mondiale, 
primele medalii de aur.

Aceeași satisfacție ne-o oferă și 
stabilitatea valorică, acea grea 
misiune de a păstra cele mai înal
te poziții, cucerite cu ani în ur
mă în arena mondială. Exemplul 
handbalului este reconfortant și 
pilduitor. După Dortmund, Praga 
și Paris, handbalul a scris o nouă 
pagină glorioasă în istoria spor
tului românesc, aceea semnată în 
1974, la Berlin, unde „tricolorii" 
au cucerit cel de-al patrulea titlu 
mondial !

Bilanțul de care aminteam ne 
dezvălue și un alt aspect : tine
rețea campionilor români. Este 
sigur că la splendidul succes al 
handbaliștilor și-au adus o preți
oasă contribuție, alături de jucă
torii consacrați, Radu Voina, 
Werner Stockl, Constantin Tudo- 
sie, Adrian Cosma, tineri de real 
talent, pregătiți cu grijă și pro
movați curajos de antrenorii lo
tului nostru reprezentativ. Corne
lia Neacșu, Marilena Ghiță și Va
sile Dîba au cite 20 de ani, Ladis
lau Simon 23, Dan Grecu 24, Mo
tive in plus să sperăm că marilor 
performanțe realizate în 1974 le 
vor urma altele, la viitoarele cam
pionate mondiale și, desigur, Ia 
Jocurile Olimpice de la Montreal. 
Nu ne spune, oare, în aceeași or
dine de idei, același lucru — poa
te chiar amplificind speranțele 
noastre — faptul că, de exemplu, 
Vasile Dîba, tînărul caiacist din 
așezarea pescărească de la Juri- 
lovca, s-a numărat printre debu
tanții Ia campionatele mondiale ?

Cronica celor cinci titluri și 
medalii de aur nu se vrea, desi
gur, o anticipație olimpică. Ală
turi de campionii anului 1974, de 
fapt foarte aproape de aceștia, se 
află mulți alții, laurcați cu argint 
și bronz, care au, fără îndoială, 
un cuvînt greu de spus în vii
toarea ierarhie preolimpică și — 
sperăm — în cea, demnă de laurii 
Iui Pindar, pe care o vor stabili 
Jocurile de Ia Montreal.

Dan GARLEȘTEANU

PE BAZA REZULTATELOR LA

UN „PANORAMIC" MONDIAL LA
Cu doi ani înaintea ediției a XXI-a a Jocurilor Olimpice 

de vară, ne-am propus să alcătuim un panoramic al 
sportului mondial, pentru a vedea care este situația 
la jumătatea drumului dintre Miinchen și Montreal. Pen

tru aceasta, la cele 21 de ramuri sportive care figurează în pro
gramul J. O. am avut în vedere prevederile privind normele de 
participare a sportivilor la Olimpiadă.

Baza panoramicului o constituie 
REZULTATELE ÎNREGISTRATE 
LA CAMPIONATELE MONDIA
LE DIN 1974 (pentru atletism și 
înot am ynut seama de bilanțul 
mondial din acest sezon). Deoare
ce, însă, în 1974 la o serie de ra
muri sportive n-au fost progra
mate campionate mondiale, pentru 
a putea fi cît mai exacți în apre
cierea globală a clasamentului fie
cărei discipline am fost nevoiți 
să facem apel la cîteva rezultate 
ale unor campionate sau compe
tiții cu caracter mondial desfă
șurate în 1973 : festivalul mondial 
al baschetului feminin, cupa mon
dială la hochei pe iarbă, campio
natele lumii la judo, polo, sărituri 
șf tir cu arcul.

Deoarece la fotbal, în mod prac
tic, nu am putut găsi nici o posi
bilitate de alcătuire a unui clasa
ment mondial („Weltmeisters- 
chaft-ul" nu poate fi apreciat ca 
atare, dată fiind prezența, în ma
joritatea formațiilor, a jucătorilor 
profesioniști), în mod deliberat 
am fost nevoiți să renunțăm la 
acest sport, în bilanțul de față, 
aceasta însemnind 3 medalii și 19 
puncte mai puțin. De asemenea, 
am avut reale dificultăți în stabi
lirea ierarhiilor la iachting, dat 
fiind faptul că la J. O., potrivit 
regulamentului, la fiecare, clasă 
poate fi înscris doar un singur 
echipaj de țară, in timp ce la 
C. M.' pot lua startul mai multe 
echipaje. De aceea, clasamentele 
noastre la iachting apar incom
plete la cîteva clase. O situație 
asemănătoare am întilnit și Ia 
judo. La J. O., la fiecare catego
rie, poate participa doar un sin
gur judoka (la C. M., cîte doi). 
De aceea, în bilanțul nostru nu 
apar. la . judo, șase medalii de 
bronz și 21 de puncte, iar de la 
iachting lipsesc rezultatele clasei 
Tornado (3 medalii — 22 puncte), 
locurile 3—6 la Finn (o medalie 
de bronz și 10 p), 3 puncte la 
Tempest și cîte 1 punct la Soling 
și la’ „470". Lipsesc, de asemenea, 
3 medalii și 22 de puncte la că
lărie (proba de obstacole pe e- 
chipe), care n-a avut programat 
campionat mondial în 1974 si nici 
în 1973.

Precizăm că la gimnastică cla

samentele C. M. de la Varna au 
fost interpretate în baza regu
lamentului de participare la J. O. 
Din acest motiv, de exemplu, a- 
pare în bilanț o medalie de bronz 
pentru concurenta noastră Alina 
Goreac. După cum se știe, la C.M., 
la bîrnă, ea s-a clasat pe locul 
patru, fiind precedată de trei con
curente din Uniunea Sovietică. 
Cum la Montreal, pe aparate, n-au 
drept de concurs decit doiwgim- 
naști sau gimnaste dintr-o țară, 
am’ apreciat, în lumina regulamen
tului olimpic, că Alina Goreac 
este clasată a treia. Același pro
cedeu l-am folosit și în cazul al
tor gimnaști, sau la atletism și 
înot, unde am selecționat, la di
ferite probe, pe cei mai huni trei 
— dacă era cazul — dintr-o țară.

Din bilanțul de față lipsesc, 
așadar, 99 de puncte și 16 meda
lii (3 aur, 3 argint și 10 bronz). 
Avînd însă în vedere faptul că 
la J. O. totalul punctelor este de 
4293 și cel al medaliilor de 613, 
opinăm că ceea \ce lipsește nu 
reprezintă totuși cantități atit de 
mari, în contextul general, .care 
ar putea provoca perturbări de 
fond în acest panoramic al spor
tului mondial și că, chiar în a- 
ceastă situație, pot fi formulate 
multe constatări de principiu, in
teresante.

Ca la Jocurile Olimpice, am în
tocmit trei clasamente, la fel de... 
neoficiale. Este vorba de clasa
mentul pe puncte, de cel pe me
dalii de aur, si de totalul meda
liilor. De remarcat faptul că în 
fiecare dintre aceste . clasamente 
ordinea primelor trei țări este 
aceeași : U.R.S.S., R. D. Germană 
și S.U.A. Pentru celelalte locuri, 
ordinea diferă de la un clasa
ment la altul. In cel al medaliilor 
de aur, spre exemplu, Japonia o- 
cupă locul patru, cu .13 medalii, 
obținute doar la două discipline 
(judo si gimnastică), ceea ce nu 
reflectă, în mod corespunzător, 
dezvoltarea sportivă a unei na
țiuni. Din acest punct de vedere, 
mult mai reale și^convingătoare 
sînt celelalte două clasamente și, 
în special, cel pe puncte. O stu
diere mai atentă a acestor două 
clasamente va fi, sîntem siguri, 
edificatoare.

1. UJ
2. R.
3. S.l
4. Pol
5. RO
6. R.
7. Bul
8. Jap
9. Un

10. Mc
11. Ce!
12. Ital
13. Cui
14.
15. lug
16. Su<
17. Fin
18. Ca
19. Au
20. No

21—22. I
4 (1+2-I-
Zeelandâ
2), 25—2
gol ia 3 (T

Sportivii noș 
samblu, o evol 
tere față de ai 
căreia România 
clasamentul t 
locul 6 în cel 
11 în cei după 
Fiecare dintre 
superioare po: 
ultima ediție a 
ceea ce i AOtă 
tere de ; Rlatc 
potențialului 
loturilor noast 
în 1974.

Panoramicul 
gur, o valoare 
tru situația exi 
ciclului olimpi 
omis faptul că 
nu reprezintă 
pionate mondi: 
pline sportivi 
COMPETIȚIE, 
DIFICULTATE 
CAT, o compe

Clasamenti

nr. 1ARA1
1
-U s &

«X

§

.<X3 K* î $ 3
1 -I £

$
1
1

1 U.R.S.3. 95 14 38 50 57 12 24 1o9 42 6

2 R.D.GERMANA" 154- 1o,5 4o 67 15 54 19 5

3 S.U.A. 105 5 20,5 17 25,5 3 3
A

4 r.f.germanja 42 • 5 25 33 22 9 8
5 POLONIA 72 3,5 27 9 1 19 10,5 18 5
6 ROMÂNIA 18 13,5 42 26 21 12

7 UNGARIA 7 44 1 21 45 3

8 BULGARIA 29 5 8,5 3 5 4 42
9 JAPONIA 6915 13

-to CEHOSLOVACIA 26 14 21 11 7 e 2
11 ITALIA 12 4 7 14
12 MAREA BRlTANlE 39 9 15 •
13 FRANȚA 27 3 3,5 6 7 3
14 CUBA 17 7 47 3
15 SUEDIA 17 1 7
16 IUGOSLAVIA 13 5 14 1-

17 FINLANDA 32 4 6
18 AUSTRALIA 9
19 OLANDA 1 12 3

20 ICANADA 2 2

In continuare, clasamentul pe puncte se prezintă astfel :
21. Kenya 32 p, 22. Noua Zeelandă 30 p, 23—24. Iran și Turcia 27 p. 25. Nfr

vegia 26 p, 26. Mongolia 19,5 p, 27. Spania 18,5 p, 28. Belgia 18 p, 29. Elveția 16 ț
30. Austria 14,5 p, 31. Danemarca 14 p, 32. Jamaica 11 p, 33—34. Porto Rico și Ugand 
10,5 p, 35—36. Venezuela și Irlanda 10 p, 37. Tanzania 8 p, 38. Columbia 7 p, 39—41
India și Trinidad-Tobago 5 p, 41. Nigeria 4,5 p, 42—44. Coreea de Sud. Israel si Gre
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Clasamentul pe medalii

Total Aur Argint Bronz

117 46 41 38
nă 92 34 27 31

75 30 20 25
33 9 12 12
31 5 10 16

lia 27 8 11 8
24 8 11 5
22 13 2 7
20 6 6 •

lie 15 2 5 8
14 4 2 8
13 2 8 3
12 6 2 4
10 3 3 4
10 2 2 6
9 6 2 1
6 1 3 2
6 0 2 4
5 0 4 1
5 0 3 2

Elveția 2 60+0+2), 36—37. Co
lumbia ți Tanzania 1 (1+0+0), 
38—40. India, Honda și Trini- 
dod-Tobago 1 (0+1+0), 41—45. 
Coreea da Sud, Ghana, Israel, 
Nigeria ș» Panama 1 (O-f-0+1).

★

Olanda 
24. Noua 

4 (0+2 + 
și Mon- 

7. Belgia 3

(0+2+1), 28. Danemarca 2
(1+1+O), 29—32. Jamaica, 
Porto Rico, Spania și Uganda 
2 (1+0+1), 33. Venezuela 2
(O+2+O), 34—35. Austria și

La IO. de la Munchen au 
obținut medalii sportivi din 47 
de țăn, cu două mai multe de
cit in acest bilanț. Lipsesc : Ar
gentina, Brazitia, R.P.D. Core
eană, Etiopia, Grecia, Liban, 
Mexk ți Tunisia și apar, in 
schimb, acum : Irlanda, Israel, 
Panama, Tanzania, Trinidad- 
Tobago, Venezuela. In ceea ce 
privește medaliile de aur, la 
Olimpiadă ele au fost cuce
rite de sportivi din 25 de țări, 
cu trei mai puține decit in a- 
cest bilanț. Lipsesc: Australia, 
R.P.D. Coreeană, Norvegia și 
Noua Zeelandă și apar : Co
lumbia, Iran, Jamaica, Mon
golia, Porto Rico, Spania și

Drumul spre consacrarea olimpică e presărat cu spini, 
cu greutăți, cu obstacole de tot felul, pe care, candidatul 
cel mai talentat sau mai capabil trebuie să se ostenească a 
te trece cu bine pentru a merita titlul onorant și frumos 
de „speranță olimpică". Din fericire pentru sportul ro
mânesc', nu ducem lipsă de asemenea tineri, cărora le 
sînt deschise porțile spre un strălucit viitor in arena 
olimpică.

înainte chiar de a vi-i prezenta pe cîțiva dintre cei 
care ne-au reținut atenția anul acesta, trebuie — in 
grabă — să trăducem metafora „spinilor" de mai sus, 
avertizînd asupra faptului că „speranța" singură — ne- 
dublaiă de o imensă cantitate de muncă și de un volum 
de ambiții corespunzătoare — se poate ușor ofili, pier- 
zîndu-se în anonimat.

Așadar, vorbim aici de speranțe autentice, de cele 
care au înțeles să-și asume riscurile și dificultățile unei 
ascensiuni aspre, la capătul căreia'stă gloria olimpică.

Să începem galeria speranțelor 
noastre olimpice cu două dintre 
cele mai gingațe apariții, semnific 
cative, intr-un fel, pentru o anume 
tendință de precocitate in sportul 
mondial de înaltă performanță- 
Am aflat de ele prin străluciri 
meteorice determinate de rigorile 
unui regulament sever. In gimnas
tica sportivă nici un concurent tiu

con- 
speran-

și spor- 
se com-
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it, în an- 
, în creș- 
, datorită 
ocul 5 in 
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* și locul 
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ifuri sînt 
cupate la 
3—12—13), 
ăi o creș- 
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eneral al 
ce, etalat

are, desi- 
tară pen- 
jumătatca 
u trebuie 
Olimpice 

i de cani
de disci- 

SINGURA 
3RAD DE 
TE RIDI- 

reune.ște,

de-a lungul a două sâptămini, pe 
cei mai buni sportivi din peste 
120 de țări de pe glob. In aprecie
rea acestui bilanț trebuie avut, 
tocmai de aceea, în vedere faptul 
că în foarte multe țâri, în diferite 
loturi, se produc perturbații seri
oase, modificări de structură Im
portante. Mulți sportivi abando
nează după J. O. activitatea eom- 
petițională, alții — în țările ca
pitaliste — părăsesc amatorismul, 
pentru a deveni profesioniști. Lo
cul lor este luat de alți sportivi 
tineri, mai puțin experimental, 
care se vor roda însă pînă la vi
itoarea ediție a Jocurilor Olim
pice. De asemenea, nu toate țările 
acordă o atenție egală diferitelor 
campionate mondiale. Un exem
plu, în această privință, ni se 
pară concludent : la C. M. de box 
de la Havana, Asia a fost prezen
tă doar cu pugiliști din Mongolia 
și Japonia, dar la J. O., cu sigu
ranță, numărul lor va fi incom
parabil mai mare.

Avînd in vedere aceste citeva 
situații, care nu sînt noi și nu 
privesc în exclusivitate doar Jo
curile de la Montreal, se poate 
afirma că, mai cu seamă în pri
vința clasamentului pe puncte, la 
J. O. va interveni o creștere sau 
descreștere de 30—35’/, din actua
lele totakiri de puncte. Și celelalte 
clasamente vor fi afectate la Mon
treal dar, eu siguranță, într-un 
procent eu mult mai mic. In a- 
cest context apare limpede că 
sportivi români, pentru a putea 
confirma sau depăși prestațiile de 
la jumătatea ciclului olimpic, tre
buie să se pregătească, în urmă
torii doi ani, eu și mai multă se
riozitate, eu abnegație și perse
verență. In 1974, ei au dovedit că 
sînt capabili să înregistreze per
formanțe de mare valoare, că stă 
in puterea lor să marcheze un 
salt de calitate si mai evident, pe 
care II așteptăm eu toată încre
derea.

Romeo VILARA

puncteK
//âzfa£/e

i 1 £
■I TOTAL 

PUNCTE£ I
12 119 28 5 9 23 55 4o 16 1O 764

7 18,5 25 140 18 • 7 6 614
16 5 261 2 21 19 14 517
1? 3,5 12 - 30 3 8 14 2345

5 27 8,5 7 3 7 222,5
38 4 1O 3 187,5
24 14 7 1O 30 7 1 184
69 2 0,5 168

42 18,5 3 11 157
13 5 12 2 118

7 3 18 24 9 98

8 7 12 2 1 2 1 37
â 3 1 23 7 91,5

5 • 1 2 82 ?
9 7 6 15 14 3 79

10 4 57
1 5 5 50

5 28 3 45
14 37

5 5 22 1 36

Mariana Suman, revelația »- 
nului atletic ’74

p. £5—46. Ghana și Panama 3,5 p, 47—49. Ecuador, R.PJJ. rv-^rra-s jj Pakistan 
0—jk Argentina, Peru și Swaziland 2 p, 53. Brazilia 1 p.

★
După cum se vede, obțin puncte sportivi din 53 de țări, cu una mai mult 
la Munchen. Din clasamentul de la J.O. *72 lipsesc : Birmania, Etiopia, Liban, 

Portugalia. Senegal și Tunisia. în schimb, în bilanțul mondial ”74 (’73) apar : 
la, Israel, Panama, Peru, Swaziland, Tanzania, Trinidad-Tobago și Venezuela.
--------------------------------------------- ----- i | i ....

poate călca pragul marilor între
ceri (continentale, mondiale sau 
olimpice) înainte de a fi Intrat în 
cel de al 14-lea an de viață. Ei 
bine, Nadia Comăneci abia a îm
plinit 13 ani, iar Teodora Ungu— 
reanu a ajuns, acum o lună, la 14 
ani. Iată de ce, deși amîndouă sint 
de pe acum capabile să concureze, 
în desăvirșirea exercițiilor, pe 
maestre, marea lume a gimnasticii 
— care presimte ivirea lor ! — va 
lua cunoștință de-a binelea de va
loarea micilor românce in 1975, in 
anul adevăratului lor debut inter
național. lndeminarea acrobatică a 
celor două eleve nu așteaptă decit 
împlinirile vîrstei, pentru ca plasti
ca fizică să primească expresivita
te, să suprapună științei sportive 
tenta grației artistice. La bimă și 
la paralele, cei 16.000 de specta
tori ai Forumului din Montreal 
vor avea pe cine aplauda !

In atletism, progresul se obține, 
firește, mai greu și la vîrste nu 
atit de fragede. Iată de ce, deși 
Mariana Suman e mamă, iar Ilie 
Floroiu și-a satisfăcut serviciul 
militar, amindoi rămîn îndreptățite 
speranțe olimpice.' In ziua in care 
iși vă valorifica mai bine poten
țialul fizic și in special viteza — 
care o distinge net printre semi- 
fondistele lumii — Mariana Suman 
va fi capabilă să bată recordul 
mondial al probei de 800 m ! Din 
partea constănțeanului — care a 
făcut și el in 1974 un salt impre
sionant, devenind subit, dintr-un 
atlet oarecum necunoscut, cel de 
al 5-lea fondist al Europei, cu un 
timp mai bun pe 5000 m decit cel 
realizat de contemporanul nostru

Jozy ! — așteptăm 
cu adevărat 
firmarea 
țelor.

Există 
tivi care
portă (pozitiv) in
dependent de vir- 
șta lor fiziologică, 
dincolo de aparen
țe sau tipicuri. 
Cine ar crede că 
la 23 de ani poți 
avea stăpinirea de 
sine a lui Corne- 
liu Ion, absolut dincolo de virsta 
sa ? Cu pistolul in fața țintei, stu
dentul bucureștean reușește, cu si
guranță și calm, să devină vice- 
campion mondial la proba de aer 
comprimat (e adevărat, nu o probă 
olimpică), dar se menține foarte a- 
proape de eșalonul fruntaș și la 
concursul de pistol viteză, in care 
palmaresul olimpic românesc îi 
oferă destui înaintași de valoare, 
multimedaliați. Pe standurile clu
bului de tir Acadte din Montreal, 
Corneliu Ion trebuie să dovedeas
că măsura reală a capacităților stif
le de trăgător.

Sporturile celor puternici lasă 
mai mult loc arbitrarului in apre
cierea șanselor. Dar cum să nu a- 
corzi încredere unui tinăr care — 
in chiar primul an al ieșirii sale 
in lume — obține titlul de cam
pion european de tineret și ține 
piept celor mai destoinici seniori 
din lume ? Să reamintim că pugi- 
listul brăilean Costică Dafinoiu în
vinge la București pe vicecampio- 
nul olimpic Gilberto Carrillo, iar 
la Havana se arată cel mai vajnic 
adversar (învins doar cu 3—2) al 
arhicunoscutului boxer iugoslav 
Mate Parlov (campion olimpic, 
mondial, european, balcanic) ! Ex
traordinara vitalitate a lui Dafi
noiu. cultivată pe fondul unor cu
noștințe tehnice (in special mij
loacele de apărare) încă netemei
nic însușite. ar putea prefigura un 
viitor medaliat olimpic. Iar împre
jurarea că la aceeași categorie 
(semigrea) mai avem o speranță 
autentică : Mircea Simon — de cu 
totul altă factură, dorica, in mij
loacele de exprimare pugilistică — 
nu poate decit să ne bucure, așa 
cum ani de zile am fost fericiți 
de a avea perechea Calistrat Cu- 
țov — Paul Dobrescu la „ușoară" I

La 21 de ani, electricianul Con
stantin Alexandru a strins in pa
noplie titluri pe care i le-ar in
vidia și pătrînii luptători : cam
pion european și vicecampion 
mondial la categoria 48 kg. ~ 
ța, viteza, tehnica 
concentrare au 
ranță olimpică, 
Montreal pare 
barat decit de
Gheorghe Berceanu, campionul o- 
limpic en-titre, cai renunță
la veleitățile sale !

Luptătorul Constantin Alexandru — pe pri
ma treaptă a podiumului de premiere la 
C.E. de greco-romane desfășurate la Madrid

preolim- 
nici mai 
campio- 
(Meric) 
de se-

în noul

Sint sporturi in care anul 1975 
oferă încă „furcile caudine" ale u- 
nor severe selecții. Sigur că flore- 
tistul Adalbert Kuki și sabrerul 
Ioan Pop au pornit pe drumul 
consacrării, cu inteligența lor tac
tică, fantezia execuțiilor și cu
rajul paradelor. Dar un regim mai 
aspru de pregătire și un plus de 
experiență competițttmală i-ar fa
ce pe actualii campioni mondiali 
de tineret (și de mai multe* ori 
campioni balcanici) să abordeze cu 
seninătate ultimele teste 
pice, care vor fi, in 1975, 
mult, nici mai puțin decit 
natele mondiale de tineret 
și campionatele mondiale 
niori (Budapesta).

Nu fără griji pornește
an și caiacista Maria Cozma. pe 
care o recomandă, firește, meda
lia de 
milco, 
20 d e 
ze la 
ei din 
mondial Vasile Diba. Ii stau 
dispoziție, pentru 
virtuților ei sportive, apele lacului 
Ada Ciganlja, de lingă Belgrad, 
care vor găzdui in 1975 campiona
tele lumii.

„Tot ce trezește speranță este 
demn de laudă" — spune marele 
prozator H. Sienkiewicz. Cu acest 
sentiment am trecut in revistă ci
teva dintre cele mai autentice nă
dejdi olimpice ale sportului româ
nesc. Dar gindurile către Montreal 
nu pot fi călăuzite doar de înari
pate vise și de tainice speranțe ; 
lor trebuie să le așternem, in cale, 
punți solide, clădite de pontonieri 
și geniști ai sportului. Sau, pentru 
a vorbi mai fără metafore : să ii 
pregătim pe candidații noștri olim- 

temeinic, singura -modalitate 
putea permite speranțelor 
să devină realitate. Știm, 
că în calea reușitelor e- 
șansă, și sorți, și arbitri.

bronz, recentă, de la Xochi- 
dar care, la mai puțin de 
ani, are tot dreptul să vise- 
celebritatea concetățeanului 
Jurilovca, dublul campion 

la 
demonstrarea

For- 
lui 

spe- 
spre

și buna 
făcut din el o 
al cărei drum

să su mat poată fi 
in.. compatriot, de

pici
care ar 
noastre 
desigur, 
xistâ și
Dar acestor imponderabile trebuie 
să le dpunem platoșa bine arma
tă a unor sportivi impecabil pre
gătiți. .

Procedind astfel, cu siguranță 
rom vedea — dincolo de cele ci
teva nume pomenite aci — spo
rind cu mult lista realelor speran
țe olimpice ale sportului românesc.

Victor BANCIULESCU

Tînărul și talentatul Cornelia Ion, specialist in probele de pistoale, 
este unul dintre elementele de perspectivă ale tirului românesc

/



PLANUL DE PREGĂTIRE PENTRU J. 0.
--------------------------------------------------------- !■... '' j;—;-----------------------------

TREBUIE INTEGRAL ÎNDEPLINIT!
| 575 DE ZILE, HOTĂRÎTOARE | 

PENTRU COMPORTAREA
I LA MONTREAL | *
I

Așadar, 575 de zile au mai rămas pînă Ia Începerea întrecerilor celei 
de a XXI-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară de la'Montreal 
(17 iulie 1976). 575 de zile hotărîtoare, în care vor trebui puse la 
punct toate detaliile de participare a sportivilor români, va trebui asigu

rată pregătirea lor corespunzătoare, Ia parametrii sportului anilor noștri, 
în așa fel incit competițiile olimpice din 1976 să însemne mai mult, pe 
toate’planurile, pentru reprezentanții sportului românesc.

în anul 1974, la jumătate de 
drum Intre Miinchen și Montreal, 
sportivii români au participat cu 
succes la numeroase competiții cu 
caracter mondial sau european, 
ceea ce a demonstrat, -în mod e- 
locvent, marile lor posibilități și 
a arătat. In același timp, roadele 
preocupărilor și muncii desfășu
rate în perspectiva J.O. ’76, deoa
rece, după părerea noastră, în
treaga lor evoluție din acest an 
trebuie privită prin prisma ideii 
generale a amplului proces de 
pregătire pentru Olimpiadă.

Acest an ne-a arătat însă și 
unele carențe, unele lipsuri care, 
fără îndoială, au prilejuit totuși

Anul 1975 va marca debutul 
oficial al tinerei speranțe a 
gimnasticii româneai, Nadia 

Comăneci

acumularea unei experiențe, de 
care va trebui, ca și în cazul 
succeselor să se țină seama în 
răgazul de timp care ne mai des
parte de Montreal. Subliniem a- 
ceastă idee, mai ales acum, la 
sfîrșitul unui an rodnic care, pe 
planul calității și al realizărilor, 
constituie un moment de referință 
în sportul românesc, deși păstrăm 
convingerea că el ar fi putut fi 
încă și mai bun.

în paginile de mijloc ale aces
tui număr al ziarului, în clasa
mentele — tip olimpic — de la 
jumătatea ciclului olimpic, se 
poate vedea poziția fruntașă pe 
care o deține România în ansam
blul sportului mondial. Dar, vom 
insista din lîou pe ideea că Olim
piada constituie mai mult decît 
un sumum de campionate mon
diale și că pentru a reedita sau 
depăși la Montreal prestațiile a- 
nului 1974 este nevoie de o și 
mai intensă activitate de pregă
tire a sportivilor noștri, de o 
muncă și mai laborioasă la toate 
eșaloanele, de o conducere în „e- 
chipă“ a complexului proces de 
Instruire și educație.

DUPĂ MULTI ANI, 
J.O. DIN NOU ÎN IULIE

*
J.O. de la Montreal sînt pro

gramate la jumătatea lunii iulie, 
dată foarte timpurie pentru a- 
ceastă competiție. Este un lucru 
cert acela că tehnicienii sportu
lui românesc dețin o bună expe
riență pentru sezoanele de com
petiții cu două vlrfuri de formă, 
că ei și-au arătat priceperea în, 
a îndruma procașul de pregătire 
pentru asigurarea curbei maxime 
a formei sportive la momentul o- 
portun. Și de această dată ei vor 
trebui să-și arate măiestria, chiar 
dacă Olimpiada din Canada pre
zintă unele particularități (fus o- 
rar, condiții climaterice, dată de 
desfășurare etc.). în această pri
vință, anul 1975 capătă o impor
tanță cu totul deosebită și toc
mai de aceea el va trebui să în
semne o adevărată „REPETIȚIE 
GENERALA." pentru Jocurile O- 
lirr.pice. Este anul concluzionării 
experienței acumulate încă di
naintea Munchenului, în sen
sul definitivării modelului de 
pregătire, etapizarea antrena
mentelor vizind asigurarea vîr- 
fului formei sportive pentru 
perioada în care, în 1976, 
se vor desfășura competițiile 
olimpice. Este, fără îndoială, lu
crul cel mai important din „cam
pania" pentru Montreal, impor
tant dar și extrem de greu de 
realizat. Avem, însă, convingerea 
că specialiștii mișcării sportive, 
alți specialiști din diferite dome
nii ale științei își vor conjuga e- 
forturile și vor reuși să reali
zeze acest deziderat.

ANUL CALITĂȚII 
Șl AL ACUMULĂRILOR
Anul 1975 trebuie să însemne, 

de asemenea, UN AN AL CALI
TĂȚII, pe toate planurile activi
tății sportive de performanță. în 
acest context se înscrie, desigur, 
ideea asigurării unei pregătiri spe
ciale, total individualizate, pentru 
fiecare dintre actualii componenți 
ai loturilor noastre olimpice. Pen
tru unii dintre aceștia, sportivi eu 
îndelungată prezență în arena 
marilor competiții internaționale 
ale căror calități și posibilități sînt 
bine cunoscute, 1975 nu va în
semna un an de relaxare, accen
tul principal urmînd a fi pus pe 
fortificarea fizică si psihică, a- 
dică UN AN DE TRECERE, ÎN 
CARE SA FIE ACUMULATA E- 
NERGIA NECESARA MARILOR 
EATALII PENTRU MEDALII ȘI 
PUNCTE LA J.O. Există, de ase
menea, o categorie cuprinzind pe 
unii tineri sportivi, talentați, care 
în acest sezon au izbutit perfor
manțe remarcabile, impunîndu-se 
în întrecerile de anvergură. Lor 
trebuie, desigur, să li se spo
rească experiența competițională, 
pentru a-și valorifica la maximum 
însușirile cele mai avantajoase, 
într-un cuvînt, se impune orien
tarea sumei calităților fiecărui 
candidat olimpic spre stilul cel 
mai efipace al ramurii de sport 
respective, pe baza experienței 
marilor competiții șl pornindu-se 
de Ia tendințele manifestate pe 
plan mondial.

ATENȚIE LA GRAFICUL
FORMEI SPORTIVE!

De altfel, calendarul competi
țiilor republicane, ca și cel al 
întrecerilor de anvergură inter
națională din 1975, a fost struc
turat în concordanță cu cerințele 
asigurării momentului de vîrf al 
formei sportive în jumătatea a 
doua a lunii iulie. Foarte multe 
discipline au programate în a- 
ceastă perioadă campionate națio
nale și mari competiții internațio
nale, între care chiar campionate 
mondiale și europene (C.M. de 
caiac-canoe, canotaj, scrimă, Cupa 
Europei Ia atletism etc.). A- 
ceasta vine, desigur, în ajuto
rul antrenorilor și al sportivilor 
care vor beneficia de posibilita-

Costică Dafinoiu — in meciul susținut la Havana in compania ce
lebrului pugilist iugoslav Mate Parlov (stingă)

ci o stringentă necesitate pentru 
marile performanțe. Autenticita
tea acestui cuantum a fost veri
ficată în practică de mulți din
tre marii sportivi ai lumii, între 
care și sportivi români, al căror 
exemplu trebuie să stea în aten
ția tuturor candidaților noștri o- 
limpici, a tuturor sportivilor frun
tași, căci FARA UN ASEMENEA 
VOLUM DE PREGĂTIRE SÎNT 
EXCLUSE MARILE PERFOR
MANȚE ! Pentru realizarea aces
tei _ sarcini, una dintre pîrghiile 
hotărîtoare a pregătirii olimpice, 
sînt necesare : CREȘTEREA GRA
DULUI DE EXIGENȚA. LA 
TOATE NIVELELE, rezolvarea o- 
perativă a diferitelor probleme de 
instruire și organizatorice, insti
tuirea unui riguros control com
plex etc. TREBUIE ÎNTRONATA, 
DE ASEMENEA, O ATMOSFERA 
SANATOASA DE LUCRU, PRIN
CIPIALA, RESPONSABILA, EN
TUZIASTA.

Este necesar, totodată, să se a- 
coțde UN SPRIJIN PRIORITAR 
PENTRU SPORTURILE CU PO
TENȚIAL ȘI RANDAMENT LA 
J.O. și nu după „criterii" de c . fp 
din afectiv. Și în acest caz ceea 
ce trebuie să primeze este va
loarea ! Concomitent, trebuie a- 
duse și o serie de, îmbunătățiri 
condițiilor de lucru aie „olimpici
lor" noștri, pentru a le facilita 
calitatea muncii desfășurate.

Ca urmare a progresului rea
lizat în diferite domenii ale știin
ței, tangente cu sportul, pentru 
alăturarea mai eficientă a specia
liștilor acestora (medici, biologi, 
psihologi, pedagogi ele.) trebuie 
acționat cu mai multă consec
vență, colaborarea lor cu specia
liștii sportului urmînd a fi mate
rializată în însăși creșterea per
formanțelor sportivilor. Motivația 
pregătirii pentru J.O. este dez
voltarea potențialului fizic, îmbu
nătățirea calității pe planul teh
nicii și tacticii, munca politico- 
ideoîogică, educația, domenii de 
activitate ' importantă; în care 
conlucrarea specialiștilor se poate 
concretiza din plin.

OLIMPIADA XXI

tea unei riguroase testări în con
diții de „concurență" asemănă
toare, in foarte multe cazuri, ce
lor de la Olimpiadă.

LOTUL OLIMPIC ARE
PORȚILE LARG DESCHISE

La începutul actualului ciclu 
olimpic a fost stabilit un lot lăr
git de sportivi care, de-a lungul 
celor doi ani care s-au scurs.

. ... 1medalii șide
puncte realizate

Cele 31 
cele 187,5 
de sportivii români în 1974 
și 1973 (handbal 
pot fi repartizate astfel 
discipline :

feminin) 
pe

<

x. c 
■&
< 2

CD

O
O

gul celor 575 de zile care ne mai 
despart de J.O. el nu va mai 
suferi modificări. Nimeni nu este 
senator de drept în actualul lot, 
după cum dacă unul sau mai 
mulți tineri cu remarcabile cali
tăți se vor impune în perioada 
următoare, nu înseamnă că ei 
vor fi lăsați deoparte. Un fapt 
este cert : PORȚILE LOTULUI 
OLIMPIC AU FOST ȘI VOR RA- 
MÎNE DESCHISE PÎNA ÎN 
PREAJMA JOCURILOR, în am
bele sensuri, condiția de bază 
care operează asupra diferitelor 
modificări fiind exclusiv aceea a 
criteriului valorii fiecărui sportiv. 
Am d6ri sincer ca selecționerii să 
fie confruntați, în mai multe , ca
zuri, cu dificila problemă de a 
alege, dintre mai mulți sportivi 
de aceeași înaltă valoare, pe cel 
sau pe cei mai buni 1

NU MAI ESTE SUFICIENT
DOAR TALENTUL

Ultimele ediții ale J.O., ca și 
ultimele campionate mondiale și 
continentale au demonstrat o sen
sibilă creștere a nivelului sportu
lui mondial, ceea ce lăsă să se 
întrevadă că la Montreal vor pu
tea obține victorii, medalii sau 
puncte numai cei mai buni din
tre cei buni. Pentru a putea face 
față cu. succes unei asemenea 
concurențe acerbe, nu mai este 
suficient doar talentul, care tre
buie — în mod obligatoriu — 
completat de o pregătire minu
țioasă, științifică. Realizarea ce
lor 1 000—1200 de ore de pregă
tire pe an nu este cîtuși de puțin 
o idee pe planul teoriei sportului.

1
1
1
1
1
0
0
o 
o

privește
clasamentul

ur-

4
2
5
0
1
1
1
1
1

numă-

7
5
7
2
2
3
3
1
1

1. Caiac-canoe
2. Canotaj
3. Lupte
4. Handbal
5. Gimnastică
6. Atletism *)

Box
8. Pentatlon

Scrimă
In ceea ce 

rul de puncte, 
— pe federații — este 
mătoru! :

1. Caiac-canoe 42 p, 
Lupte (greco-romane și 
bere) 38 p, 3. Canotaj 26 p, 
4. Gimnastică 21 p, 5. Atle
tism*) 18 p, 6. Box 13,5 p,
7. Handbal 12 p, 8. Scrimă 
10 p, 9. Pentatlon modern 
4 p, 10. Volei 3 p.

•) Rezultate stabilite în baza 
bilan țului mondial din 1974.

I

I
I
Ă\\w\w

2 
2
1
1
O
2
2
0
0

2. 
II-

g

a fost verificat în diferite ocazii. 
In prezent,. lotul a fost redus, 
fiind menținute, in afara unor va
lori certe, și unii tineri sportivi 
cu reale posibilități de progres 
imediat, de atingere a unor stan- 
darduri valorice competitive pe 
planul performanței olimpice. Cu 
alte cuvinte, în linii mari, lotul 
pentru Montreal este oarecum- 
conturat. Aceasta nu înseamnă 
însă, cîtuși de puțin, că de-a bin

OLIMPIADA XXI

Sabrerul Ioan Pop, campion 
mondial de tineret la Is

tanbul

Pentru realizarea pregătirii olimpice la nivelul de exigență 
pretins de Jocurile din 1976 există un plan concret, elaborat 
de Biroul Executiv al C.N.E.F.S. în lumina Hotăririlor Ple

narei C,C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, care stabilește 
sarcini privind îmbunătățirea continuă a performanțelor sportive, 
afirmarea pe o scară tot mai largă a talentelor și reprezentarea 
cu demnitate a sportului românesc în competițiile internaționale. 
ACEST PLAN DE PREGĂTIRE TREBUIE INTEGRAL ÎNDEPLI
NIT. Realizările înfăptuite, pe planul performanței, în 1974 demon
strează că angajamentele luate vor putea fi îndeplinite și că miș
carea sportivă va putea raporta mai multe succese de prestigiu 
la Jocurile Olimpice de la Montreal, decît în trecut.

Pagină realizată de C. COMARNÎSCHI și V. MIHAIL

OLIMPIADA* XXI I OLIMPIADA- XXI
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0 ANCHETĂ
PRINTRE 
ARBITRII 

DIVIZIONARI A

I CAMPIONATUL $1 TRIBUNELE

VĂZUTE DE LA... CENTRUL TERENULUI
• „CAVALERII FLUIERULUI" REMARCĂ ORAȘELE CU CEL AAAI SPORTIV PUBLIC • JUCĂTORI EVIDENȚIAT! 
PENTRU CORECTITUDINEA Șl DISCIPLINA ÎN TEREN • ARBITRAJELE ÎN TUR SÎNT APRECIATE CA BUNE

• CORNEL DINU ' CEL MAI BUN JUCĂTOR AL ANULUI Șl DUPĂ OPINIA ARBITRILOR

MIRCEA ROTARU
(lași)

I. Primul meci pe care 
l-am arbitrat în turul cam
pionatului, Dinamo—F.C.M. 
Reșița (2—1), mi s-a părut 
a fi cel mai bun. I-aș acor
da nota 9 pentru sportivi
tatea exemplară.

II. Reșița, Timișoara, 
Cluj-Napoca, Satu Mare.

III. Lucescu, Dumitru, 
lordănescu, Helvei, Anto
nescu.

I V._Arbitrajele, consider 
eu, au fost bune. Și pen
tru ca să fie și mai bune, 
Colegiul central trebuie să 
efectueze o selecție rigu
roasă, făcută cu discernă- 
mînt, cu toată obiectivita-

V. 1. DINU 2. BELDEANU 
3. ATODIRESEI 4. LUCES
CU 5. DUMITRU.

GH. LIMONA
(București)

I. Partida Dinamo—Steaua 
(3—1) din returul campio
natului trecut, un meci 
disputat în fața a 100.000 
de spectatori, m-a impre
sionat prin nivelul excelent 
al jocului, prin respectul 
reciproc al tuturor jucăto
rilor din teren. O partidă 
de nota 10I

II. București și Craiova.
III. Lucescu, Dinu, Boc, 

Iorgulescu, Dumitru, O. Io- 
nescu, Simionaș, M. Popes
cu, Adam, Pescaru, Bo- 
loni și alții.

IV. Consider că a fost 
un an cu rezultate pozitive, 
gpanifestîndu-se o creștere 
a calității generale a arbi
trajelor față de anul trecut. 
In privința sugestiilor, se 
știe că a și fost declanșată 
de către Colegiul central o 
acțiune de reorganizare și 
îmbunătățire a întregii ac
tivități de arbitraj.

V. 1. LUCESCU 2. DI
NU 3. DUMITRU 4. BOC 
5. IORGULESCU.

N. RAINEA
(Birlad)

I. Acord nota 9 partidei 
Chimia Km. Vîlcea—Olim
pia S. Mare (2—0). Și a- 
ceasta deoarece, deși meciul 
s-a disputat pe. un teren 
foarte greu, jucătorii ambe
lor echipe s-au mobilizat 
pentru obținerea unui re
zultat cît mai bun, dar în 
limitele sportivității.

II. București, Constanța, 
Tg. Mureș.

III. Lucescu, Nunweiller 
VI, Sătmăreanu, Dumitru, 
Tătaru II, Bigan, Pojoni, 
Broșovschi, Naghi (A.S.A.), 
Antonescu.

IV. Față de trecut, arbi- 
trajul a crescut cu o clasă. 
Propun ca alcătuirea brigă
zilor să fie cît mai , puțin 
schimbată, iar la meciurile 
de Divizia A, la linie, să 
se afle si un arbitru de B.

V. 1. DINU 2. LUCESCU 
3. IORGULESCU 4. ANTO
NESCU 5. MUREȘAN și 
BIGAN.
CONSTANTIN GHIȚĂ

(Brașov)
I. Partida Chimia Km. 

Vîlcea — Dinamo (0—2) 
cred că a întrunit toate su
fragiile, detașîndu-se, din 
punct de vedere valoric, de 
celelalte întîlniri conduse 
de mine. A fost un meci de 
nota 10.

n. Reșița, Cluj-Napoca 
și Rm. Vîlcea.

III. Lucescu, Boc, Radu 
II, Antonescu, Adam și O- 
blemenco.

IV. în sezonul de toam
nă, nivelul arbitrajelor a 
fost superior celui din cam
pionatele trecute. Dacă ar 
fi să acord un calificativ, 
aș opina între bun și foar
te bun. Propun cit mai 
multe consfătuiri (cel puțin 
o dată pe trimestru) în pe
rioadele în care campiona
tul se întrerupe, reuniuni 
care ar contribui la apro
fundarea și interpretarea 
corectă a regulamentului 
de joc.

V. 1. DINU 2. BĂLĂCI 
3. BELDEANU 4. ATODI
RESEI 5. CRIȘAN.

G. VASILESCU I
(București)

L Meciul Olimpia Satu 
Mare — C.F.R. Cluj-Napoca 
(1—0). Partidă in care ju
cătorii ambelor formații 
s-au angajat total la efort, 
ridicînd intîlnirea la cote 
maxime. Dar totul pe fon
dul unei depline sportivi
tăți. De aceea acord jocu
lui nota 94--

II. Arad, Reșița și Satu 
Mare.

III. Adam, Oblemenco, 
Domide, R. Nunweiller, A- 
todiresei și Iorgulescu.

IV. în sezonul trecut, ni
velul arbitrajelor a fost in 
creștere. Pentru viitor, con
sider că ar trebui promo
vați, cu mai multă încre
dere, cît mai mulți tineri.

V. 1. LUCESCU 2. IOR
GULESCU 3. DINU 4. BEL
DEANU 5. CRIȘAN.

N. CURSARU
(Ploiești)

I. Apreciez partida F. C. 
Galați — Steaua, deși sco
rul a fost 0—0. Meci plăcut 
datorită ritmului de joc, 
combativității și disciplinei. 
I-aș acorda nota 94-.

îi. Cluj-Napoca.
III. Antonescu, Suciu, Ior- 

dănescu.
IV. Consider că în sezo

nul de toamnă arbitrajele 
au atins cota calificativului 
BUN, în ansamblul lor. Ca 
mijloace de îmbunătățire : 
o pregătire fizică cît mai 
completă, pentru a putea fi 
întotdeauna cît mai aproa
pe de fază ; să ne însușim 
tot ce e nou sub aspect 
tehnic.

V. 1. DINU 2. ANTO
NESCU 3. BELDEANU 4. 
ATODIRESEI 5. CIMPEA- 
KU II.

N. PETRICEANU
(București)

I. Politehnica Timisoara— 
F.C.M. Reșița (0—1). Un joc 
de nota T0, desfășurat in
tr-un ritm susținut, cu 
foarte multe faze de poar
tă. Un meci excelent !

II. Timișoara și Reșița.
III. Domide, Âdam, Ato

diresei.
IV. Este neîndoios faptul 

că arbitrajele din Divizia 
A sînt susceptibile de îm
bunătățiri, pentru a deveni 
mai competente, mai auto
ritare. O soluție ar fi, cred 
eu, formarea unor brigăzi 
fixe, alcătuite din arbitri 
care se cunosc între ei.

V. 1. DINU 2. DUMITRU 
3. BELDEANU 4. LUCES
CU 5. ATODIRESEI.

OTTO ANDERCO
(Satu Mare)

I. Cred că meciul Stea
gul roșu — C.F.R. Cluj-Na
poca (4—1), o întîlnire de 
un bun nivel'și de o ținută 
sportivă demnă de laudă. 
I-aș acorda nota 9.

II. Timișoara.
III. Lucescu, O. Ionescu, 

Cojocaru (C.F.R. Cluj-Na
poca).

IV. Se știe că nivelul 
arbitrajelor poate obține un 
calificativ bun în măsura 
in care și echipele sînt dis
ciplinate în teren. Jucătorii

natului, căreia i-aș acorda 
nota 9.

II. Timișoara șl Bucu
rești.

III. Radu Nunweiller, O- 
blemenco și Adam.

IV. Consider că a Jost un 
an bun din punctul de ve
dere al arbitrajelor. Pen
tru viitor, aș recomanda ca 
aceleași brigăzi să fie men
ținute la trei-patru partide 
pentru asigurarea unei bu
ne omogenități. Și, mă gîn- 
desc eu, ar fi interesant ca 
arbitrul care a condus par
tida din tur să o arbitreze 
și pe cea din retur.

Cunoscînd competența și neutralitatea aces
tora, am întreprins un scurt raid în rindu- 
rile arbitrilor din lotul A, cavaleri ai fluie
rului, mai vechi și mai noi, din Capitală și 

din provincie, pe temele oferite de sezonul încheiat. 
Sigur, și în această anchetă elementul de relativitate 
nu poate să lipsească, dar considerăm că arbitrii în
trunesc destule, condiții pentru realizarea unui cit mai 
bun echilibru in raportul subiectiv-obiectiv. întrebă
rile s-au formulat astfel :

I. Care a fost cea mai bună partidă 
pe care ați condus-o ?
II. Indicați orașul (sau orașele) cu publicul care 
v-a impresionat prin sportivitate ?
III. Care sint cei mai sportivi fotbaliști pe care 
i-ați arbitrat in anul 1974 ?
IV. Ce opinii aveți despre nivelul arbitrajelor 
din divizia A ? Ce propuneri aveți pentru 
îmbunătățirea lor ?
V. Care au fost, după părerea dv., primii
5 jucători ai anului 
Și iată răspunsurile:

te pot ajuta enorm In a ține 
frlnele partidei în miini. Pro
puneri : delegările să fie 
mai din timp aduse la cu
noștință ; la partidele cele 
mai importante, unul din
tre tușieri să fie din lo
tul A.

V. 1. DINU 2. BELDEA
NU 3. BIGAN 4. CRIȘAN 
5. ATODIRESEI.

G NICULESCU
(București)

I. Am rămas cu o bună 
impresie de la partida 
A.S.A. Tg. Mureș — Poli
tehnica Timișoara (2—0), 
remarcabilă prin sportivita
tea echipelor, prin jocul 
bun practicat, tehnic, și 
evoluția scorului, căci oas
peții au ratat un 11 metri 
la 0—1.

II. Brașovul (și pentru 
dragostea manifestată de 
spectatori la un meci pe 
viscol) și Piteștiul.

III. Troi, Jenei, Crișan.
IV. Apreciez că arbitra

jele au fost bune, obiecti
ve. Nu s-au făcut greșeli 
grave. Ca nivelul lor să 
crească, cred că e nece
sar să se ia, în continuare, 
măsuri de asigurarea secu
rității arbitrilor.

V. 1. DINU 2. ISPIR 3. 
DUDU GEORGESCU 4. DU
MITRU 5. IORGULESCU.

IOAN RUS
(Tg. Mureș)

I. Partida Politehnica 
Iași — Dinamo (3—4) din 
penultima etapă a campio-

ACTUALITĂȚI
SIMPOZION C.M. ’74. O frumoasă inițiativă 

a Colegiului de antrenori din cadrul C.M.E F.S. 
București s-a desfășurat joi dimineața. Pacti- 
cipanți : toți antrenorii bucureșteni de diviziile 
A, B și C și din categoria Onoare. Respectivii 
tehnicieni au urmărit filmele prezentînd finala 
C.M. și meciul pentru locurile 3—4. Apoi, 
cei prezenți au ascultat cîteva puncte de ve
dere prezentate de antrenorii Valentin Stănes- 

K cu, Angelo Niculescu și Nicolae Petrescu — 
toți, martori la marele eveniment fotbalistic al 
anului 1974 —, după care s-au purtat discuții, 
în cadrul simpozionului a luat cuvîntul și an
trenorul Ștefan covaci, aflat, în concediu, în 
Capitală.

PROIECTE DE TURNEE PESTE HOTARE. 
Mai piuite echipe de Divizia A se află în tra
tative avansate cu unele cluburi din străinătate 
în vederea efectuării unor turnee peste hotare 
în lunile. ianuarie și februarie. Dinamo inten
ționează să plece în Maroc și Spania, Steaua 
și Universitatea Cluj-Napoca în Siria, A.S.A. 
Tg. Muieș în Guineea, Politehnica Timișoara

în Iugoslavia și Universitatea Craiova într-un 
îndelungat turneu de 8—10 jocuri (6 ianuarie 
— 18 februarie) în Brazilia. Alte echipe, ca 
F.C.M. Reșița, U.T.A. și Jiul intenționează să 
se deplaseze în țările vecine.

IN ACESTE ZILE, LA BĂILE FELIX ȘI 
BĂILE HERCULANE. Un număr însemnat de 
jucători se află la tratament pentru vindeca
rea unor traumatisme în stațiuni balneo-clima- 
terice. Reșițenii Ologeanu. Pigulea, Bora, Red- 
nic și Fior ea, craiovenii Niculescu, . Deselnicu, 
Țarălungă, Marcu și Oprea, ca și rapidiștii 
Răducanu și Neagu se află la Băile Felix. Un 
alt grup niasiv a plecat la Băile Herculane. 
Este vorba de Filip. Bocșa, Helvei, Lucaci, 
Both I, Bathori I și II, Pusztai, Ianeu și Naom* 
(Olimpia Satu Mare), Sătmăreanu I, Smaran- 
dache, Vigu și Aelenei (Steaua), V. Mureșan, 
Mierluț, Cimpeanu II, Ciocan și Porațchi („U” 
Cluj-Napoca), Adamache, Pescaru și Papuc 
(Steagul roșu), Troi, Cîrstea, Ivan II, Mustățea, 
M. Popescu și Doprin (F.C. Argeș).

1974 ?

V. 1. DINU 2. ATODIRE
SEI 3. R. NUNWEILLER 
4. DUMITRU 5. FAZEKAȘ.

C. BĂRBULESCU
(București)

I. Dintre partidele arbi
trate in toamnă m-a im
presionat C.F.R. Cluj-Napo
ca—F.C.M. Reșița, meci în
cheiat la egalitate, I—1, șl 
căruia îi acord nota 9. Re- 
șițenii au condus 85 de mi
nute șl vă dați seama cit 
au luptat feroviarii pentru 
egalare I

II. Timișoara.
III. Adam.

I
II

IV. Bun. Am două su
gestii : 1. Arbitrii să gă
sească metoda de a stimu
la jocul bărbătesc-atletic ; 
2. Asigurarea unei mai 
mari cursivități prin cit 
mai puține întreruperi inu
tile.

V. 1. LUCESCU 2. DU
MITRU 1 IORGULESCU 
4. BIGAN 5. CRIȘAN.

ION CHILIBAR
(Pitești)

I. „Poli" Timișoara — Di
namo, un meci de nota 8.

II. Cluj-Napoca.
III. Lucescu, M. Brelan, 

Bigan, Antonescu. Pojoni.
IV. In general, In 1974 

arbitrajele n-au mai creat 
atîtea discuții ca In anii 
precedenți. Meritorie a fost 
comportarea tuturor arbi
trilor promovați în primul 
eșalon în actuala ediție, de 
unde și concluzia că dis
punem de rezerve sufi
ciente pentru această acti
vitate. în viitor, apreciez 
că este necesar să se acor
de și mai mult credit ar
bitrilor tineri, să se consti
tuie brigăzi cît mai omo
gene.

V. L IORGULESCU 2. 
DUMITRU 3. R. NUNWEI
LLER 4. BIGAN 5. IOR- 
DANESCU.

F. COLOȘI 
(București)

L Politehnica Iași — Uni
versitatea Cluj-Napoca, din 
turul acestui campionat, o 
partidă de un nivel tehnic 
bun, realizată prin multă 
dăruire de ambele părți. 
Nota 9.

IL Timișoara.
IIL Adam și Anca.
IV. Cred că, în ansam

blu, anul 1974 a beneficiat 
de arbitraje mai bune decit 
in anii trecuți. în grupul 
arbitrilor de frunte s-au 
produs goluri, prin retrage
rea unor reputați „cavaleri 
ai fluierului* — A. Bentu, 
K. Ghemigean. V. Pădu- 
reanu — goluri pe care ge
nerația tinără trebuie să 
lupte spre a le acoperi.

V. L BELDEANU 1 DI
NU 1 DUMITRU 4. BI
GAN 5. IORGULESCU.

ION CIMPEANU 
(Guj-Nopoca)

L Mi-a plăcut foarte 
mult jocul Steagul roșu 
Brașov — Chimia Rm. Vîl

cea (5—I). în ciuda sco
rului, replica vilcenilor a 
fost neașteptat de bună. 
Nota 9.

II. Tjmișoara și Brașov.
III. Tătaru II, Oblemenco, 

Surdan, Adamache și An
tonescu.

IV. Nivelul general a fost 
bun. Pentru viitor, consider 
ca necesară continuarea in
struirilor periodice de către 
Colegiul central al arbitri
lor. Tot la capitolul suges
tii, as opina ca în brigăzile 
de Divizia A să facă parte 
neapărat și un tușier din 
lotul prim.

V. 1. DINU 2. 1. MURE
ȘAN 3. ANTONESCU 4. 
RADUCANU 5. CRIȘAN.

S. DRAGULICI
(Drobeta Tr. Severin)

I. N-am avut șansa unor 
partide de un ridicat nivel 
tehnic. Să mă opr-esc, to
tuși, asupra jocurilor 
Steaua — F. C. Argeș și 
Olimpia Satu Mare — Di
namo, cel de al doilea mai 
mult pentru angajament.

II. Cluj-Napoca și Iași.
III. Lucescu, Broșovschi, 

lordănescu, M. Bretan, Bi
gan.

IV. Cred că nivelul ar
bitrajelor în 1974 a fost ce
va mai înalt decît cel din 
anul precedent. Pentru îm
bunătățirea arbitrajelor, so
cotesc utilă prelungirea 
cursurilor de perfecționare, 
în cadrul duratei actuale, 
materialul prezentat e prea 
comprimat.

V. 1. LUCESCU 2. IOR- 
DANESCU 3. BIGAN 4. 
CRIȘAN 5. IORGULESCU.

R. STÎNCAN
(București)

I. Meciul care m-a satis
făcut cel mai mult este 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. 
Reșița (2—1), disputat in
tr-un tempo ridicat, cu ex
celente faze de poartă. A 
fost un joc pe care îl no
tez cu 94--

II. Reșița si Timișoara.
III. Dumitru, Rădulescu, 

Iorgulescu și Filipescu.
IV. Nu sînt în măsură 

să apreciez valoarea de an
samblu a calității arbitra
jelor, căci nu am văzut de
cît foarte puține meciuri. 
Sugerez ca promovările să 
aibă la bază nivelul tehnic 
al arbitrului și pregătirea 
sa morală.

V. 1. DINU 2. DUMITRU 
3. R NUNWEILLER 4. I. 
MUREȘAN 5. IORGULES
CU.

ALEX- ENE
(Craiova)

I. C.F.R. Cluj-Napoca — 
Steaua. A fost, cred, un 
meci de nota 9. Am admi
rat preocuparea tuturor ju
cătorilor pentru construirea 
unor frumoase fază de fot
bal.

II. Satu Mare, Cluj-Na
poca, București, Arad.

III. Adam, Sătmăreanu I, 
frații Bathori și Kaizer.

IV. în general, arbitraje
le au atins cotele califica
tivului bun, „cavalerii flu
ierului" reușind sâ asigure 
o corectă desfășurare a 
jocurilor.

V. 1. DINU 2. BĂLĂCI 3. 
CRIȘAN 4. DUMITRU 5. 
IORGULESCU.

La această întrebare, firesc, o diversitate de 
care se impune : echipele din prima divizie 
juca mult mai bine. Pentru că notele maxime acordate în această anchetă 
sint destul de rare 1

păreri. Dar și o concluzie 
a campionatului nostru pot

Deținătorul „Trofeului Petscbovscki**, publicul timișorean, s-a detașat și 
in ancheta arbitrilor, el fiind menționat de opt ori de către 
fluierului". Urmează publicul din Cluj-Napoca, cu 
ori a fost menționat publicul din Reșița 

sportivității) și de patru ori cel din București.

mO întrebare la care, efectiv, numai arbitrii 
puns. Și, din fericire pentru campionatul

• jucători pe lista fair-pLay-ulai S-a detașat
opțiuni, dar l-a urmat foarte aproape Lucescu (citat de 7 ori). Antonescu (6 

opțiuni), Oblemenco și Dumitru (cîte 4), Bigan, Iorgulescu lordănescu și Radu 
Nunweiller (prezenți de 3 ori în răspunsurile la acest punct) completează partea 
superioară a listei. Demnă de subliniat sportivitatea „vechii generații", exemplifi
cată, in afara lui Adam și Lucescu, și de Jenei, Pescaru și Surdan, ca și prezența 
„noului val" (Crișan, Atodiresei, Radu D, Rădulescu, Kaizer ș.a.).

țv r Părerea unanimă: a fost un aa mai bun decît cel anterior! 
I \/ vingerea generală este că arbitrajele pot realiza curînd un
IV» Să-l așteptăm în 1975 I (ceea ce înseamnă că cei în cauză vor

carea ștachetei, iar unele din sugestiile întîlnite în această 
deveni fapte).
Pe baza răspunsurilor date de arbitri la această întrebare, se

meniul
(liderul

„cavalerii 
șase opțiuni. De cinci 
de toamnă în clasa-

da cel mai exact răs- 
intîlnim foarte mulți

puteau 
nostru, 
veșnic tînărul ADAM, cu opt

Dar și con- 
salt valoric, 
pregăti ridi- 
anchetă vor

V. ~_____ “__~ ~ "___ ‘____________ • j poate alcătui
un clasament al celor mai buni 5 jucători ai anului care se încheie. 

Acordind, la răspunsul fiecărui arbitru, punctajul de 5 (locul 1), 4 
(locul 2), 3 (locul 3) etc. (pe care l-am aplicat și * 

luni, la consultarea antrenorilor), rezultă următorul clasament
în numărul nostru de 
general i

(Dinamo) 
(Steaua) 
(Dinamo) 
(F.C.M. Reșița) 
(U.T.A.)

destul de puțin 
de antrenori. Locul 1 revine tot lui Dinu, dar este de 
din clasamentul primilor 5 la antrenori apar și în 
vorba de Dinu, Dumitru, Lucescu și Beldeanu).

1-
2.
3.
4.
5.

După

CORNEL DINU 
ION DUMITRU 
MIRCEA LUCESCU 
AURICĂ BELDEANU 
SILVIU IORGULESCU
cum se vede, arbitrii văd

Anchetă realizată de
Mircea M, iONESCU și Gheorghe NERTEA

66
29
28
24
21

puncte
P
P
P
P

diferit ierarhia anului,Nfață 
notat și faptul că 4 jucători 
clasamentul arbitrilor (este

J
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CEHOSLOVACIA Șl R.F. GERMANIA,
PRINCIPALE FAVORITE

IN GRUPA A (CLUJ-NAPOCA)
succesiv cele patru grupe prelimi- 

universitar masculin de handbal, com- 
r ________ _____ _____  ___ cum se știe — va avea loc între
4 și B2 ianuarie 1975 în 7 orașe din țara noastră.

Ne propunem să prezentăm 
nare ale campionatului mondial 
petiție de anvergură care — după

Deci, să vorbim despre grupa A.
Locul ei de desfășurare — ora

șul Cluj-Napoca, unde în moder
na Sală a sporturilor din locali
tate, în zilele de 4, 5 și 7 ianua
rie se vor întrece selecționatele 
studențești, ale R. F. Germania, 
Cehoslovaciei și Tunisiei, lor a- 
dăugîndu-li-se, în afară de con
curs simpatizată formație clujea
nă Universitatea. Dintre cele trei 
competitoare, două au, în mod 
cert, cele mai mari șanse pentru 
ocuparea primului loc : Ceho
slovacia și R. F. Germania, am
bele anunțîndu-se candidate seri
oase chiar la unul din locurile 
pe podium. Ne îndreptățește a- 
ceastă afirmație valoarea gene
rală a handbalului practicat în 
aceste două țări, bunele rezultate 
obținute pe plan mondial de se
lecționatele lor masculine; cea a 
Cehoslovaciei fiind și campioană 
a lumii în 1967. în plus, handba- 
liștii cehoslovaci au mai ocupat 
locul II de două ori la C. M.
1958 și 1961) șl locul III tot de 

două ori (1954 și 1964). Să mal 
amintim că în panoplia de suc
cese a handbalului cehoslovac se 
înscriu și medaliile de argint la 
J. O. din 1972, ca șt participarea 
cu succes la multe din edițiile

Dapă turneul de la Katowice — 
„Cupa Sileziei" -- in cadrul căruia 
a ocupat locul IV, echipa femini
nă de handbal a României a re-

a- 
principal al 
CONSTAN-

venit in Capitală. Prilej să-1 
bordăm pe antrenorul 
reprezentativei, prof. 
TIN POPESCU.

— Cum apreciați 
lecționatei noastre 
Sileziei" ?

evoluția se
in „Cupa

un turneu 
socotesc că

— Fiind vorba de 
de maximă dificultate, 
pot acorda calificativul bine com
portării handbalistelor noastre. 
Ele au început foarte bine (vic-

CAMPIONATELE
DE VOLEI

(Urmare din pag. 1)

decît In

sînt pro- 
tneciuri : 
simbătă :

F. 
aceasta s-a făcut în- 

exponenta unui hand- 
i lr-id, cu puternice șu- 
distanțâ, cu o apărare 
înclinații spre un joc

campionatului mondial universitar 
(locul II la ediția a IV-a, desfă
șurată chiar în Cehoslovacia) si 
locul III la ediția a III-a (R.F.G„ 
1968).

Cit privește selecționata R. 
Germania, 
totdeauna 
bal sobru, 
turi de Ia 
fermă, cu 
atletic. Aceste calități au ajutat-o, 
în special la campionatele mon
diale universitare, să obțină re
zultate foarte bune, în fruntea 
lor situîndu-se chiar un titlu 
mondial, cucerit la cea de a doua 
ediție, în ianuarie 1966 în Spania, 
șl locul secund. înscris în activi
tatea selecționatei studențești a 
acestei țâri la ediția inaugurală 
(Suedia, 1963). în rest, putem spu
ne că jucătorii de handbal din 
R. F. Germania s-au clasat aproa
pe mereu printre primii 6 la ma
rile competiții la care au luat 
parte.

Cea de a treia participantă Ia 
această grupă, selecționata Tuni
siei, nu poate, în mod normal, 
să spere la un loc în crupele se
mifinale. Important însă va fi pen
tru tinerii handbaliști tunisieni ea 
el să învețe cît mai mult...

HANDBALISTELE NOASTRE LA KATOWICE
torii în partidele cu Danemarca 
și R. F. Germania) și au înre
gistrat o scădere In finalul com
petiției. Cred că a fost vorba de 
o oboseală fizică și psihică la 
întregul lot

— Ați avut prilejul să vedeți 
pe „viu“ echipa R. F. Germa
nia, adversara din calificările 
pentru campionatul mondial. 
Care sînt concluziile ?

— Rezultatul, victorie la 5 punete 
diferență, ar părea că ne scutește 
de emoții în viitor. Nu cred, însă, 
că este așa. Nu sînt deloc sigur 
că handbalistele vest-germane au 
evoluat la potențialul lor maxim 
și, mai ales, că din punct de ve
dere tactic au etalat totuL De 
altfel, să fiu sincer, nici noi n-am 
făcut-o... Totuși, apreciez că re
prezentativa R. F. Germania este 
în cert progres, că are o apărare 
mobilă și foarte harnică. în atac 
dovedește multă răbdare și o mai 
mare eficiență prin introducerea 
unor jucătoare bune la 9 m t 
Batsch și Dessin. Desigur, putem

In turneul din r. d. germană

HANDBALIȘTII ROMANI ÎNTÎLNESC
AZI SELECȚIONATA U. R. S. S

Turneul internațional de hand
bal, rezervat selecționatelor 
culine, care se desfășoară în 
te zile în mai multe orașe 
R. D. Germană, continuă azi 
o zi de pauză. Meciul Danemar
ca — Norvegia, al cărui rezultat 
final nu ne parvenise pînă la în
chiderea ediției precedente a zia
rului, s-a încheiat cu victoria 
primei echipe t 16—13 (5—6). în
clasamentul competiției conduce

mas- 
aces- 

din 
după

FLACĂRA OLIMPICA 
PE MAREA NEAGRA

Potrivit unui articol apărut 
In ziarul ..Krasnaia Zvezda" 
din Moscova, au început pre- 
qâtirile pentru J.O. din 1980. 
S-a fixat, de pildă, numărul 
biletelor care vor fi 

peste 7 
vor fl 
peste 
cazați 
ce urmează

puse in 
milioane, 
rezervate 

hotare, 
în hote- 

a 
în cămine sfa

vînzore : ___
Circa 500 000 
turiștilor de 
care vor fi 
lurî moderne, 
fi construite, 
denteștl, moteluri sî campin
guri. Se scontează, de ase
menea. pe un număr de circa 
6 000 de ziariști, fele si foto
reporteri, care vor avea asi
gurate cele mai modeme mij
loace de transmisie. In timpul 
J.O. se va instala o centrală 
telefcnică de mare capaci
tate, care in curs de o oră 
poate dispune de 1 200 de 
circuite internaționale I Există 
de pe acum sl o orapune - 
in privința traseului pe care-l 
va parcuige ..flacăra olimpi
că". De la Atena, flacăra va 
fi transportată, la bordul unei

PATINATORII LA ZAGREB
SAHISTUL DOMINTE»

BELGRAD, 20 (Agerpres). T -a 
Zagreb a început un concurs in
ternațional de patinaj artistic, la 
startul căruia sînt prezenți spor
tivi și sportive din Cehoslovacia, 
Franța, România, Suedia,- Unga
ria, U.R.S.S., Iugoslavia și alte 
țări.

După desfășurarea figurilor im
puse, în clasamentul probei indi
viduale masculine conduce Lăszlo 
Vajda (Ungaria) cu 53.71 p, se
cundat de Maiorov (U.R.S.S.) .—
50.71 p. Concurentul român Mir
cea Ion se află pe locul 5, cu
44.71 p.

Lidera clasamentului probei fe
minine este patinatoarea sovietică 
Tatiana Rakonska, care totalizea
ză 53,66 p. Sportiva româncă Doi-

GONG !
Duminică, la Sofia, Fede- 
bulgară de box își sărbăto- 
semicentenarul. La festivi-

•
rația 
rește 
tate va participa și secretarul ge
neral al 
cialitate,
neanu.

federației noastre de spe- 
prof. Cristea Pctroșe-

luna februarie, în orașul 
Poznan, va avea loc tra- 

turneu internațional 
„Al. Polus“. La între-

© în 
polonez 
diționalul 
de tineret 
ceri vor fi prezenți și cinci pugi- 
liști români, ce vor fi selecționați 
dintre următorii t Jenei Vancea, 
Titi Tudor, Mihai Donciu, Costa
che Ciochină, Vasile Chipirog, 
Aurel Stana și Grigore Sasu.

și trebuie să învingem formația 
R. F. Germania. Totul trebuie 
însă privit cu maximă seriozitate.

— Care este programul viitor 
al echipei naționale ?

— Am folosit unele sugestii și 
vom odihni o serie de jucătoare 
(Cojocaru, Șoș, Furcoi, Bosî, Pe- 
trovici, Arghir, Mikloș, Pițigoi) 
care, deși vor lua parte la pregă
tiri, nu vor participa la turneul 
din Cehoslovacia (3—8 februarie 
1975) și vor juca doar 2—3 partide 
în cel din R. D. Germană (3—9 
martie 1975). în acest fel vom 
putea roda mai bine tineretul, 
din rîndurile căruia vom putea 
selecționa handbalistele care se 
evidențiează și vom menține 
proaspăt nucleul de bază. Vom 
putea astfel constitui lotul defini
tiv pentru calificări și chiar pen
tru campionatele mondiale.

Pînă atunci, handbalistele — 
revenite la cluburi — muncesc 
intens la pregătirea primului tur
neu de sală (27—29 decembrie, Ia 
Galați) al Diviziei A.

echipa României, cu 6 puncte din 
3 meciuri, urmată de selecționatele 
U.R.S.S. 5 p (golaveraj ■ 73—59), 
R. D. Germane 5 p (67—54), Da
nemarcei 2 p, Norvegiei și Ceho
slovaciei 0 p.

Handbalîștii români vor Intîlni 
în ultimele partide ale turneului, 
în ordine, reprezentativele 
U.R.S.S. (azi) și R. D. Germane 
(mîine).

nave, pe Marea Mediteranâ. 
Marea Egea, Marea Neagra, 
pînă la Novorosusk, de unde 
va fi purtată prin ștafete pînâ 
la Moscova, pe un traseu de 
peste 2 000 de kilometri.

.........
placheta. pe core te-a colec
ționat de-a lungul g peste 60 
de ani de getivitate în lumea 
sportului

CANADIENII
IȘI STRING RINDURILE

Seria de întîlniri, care 
tinde să devină tradițio
nală, dintre hocheiștii 
U.R.S.S. șl cel ai Cana
dei, va continua și în fi
nul viitor. Interesul stîrnit 
de Jocurile ediției ’74, în
cheiată sub semnul supe-

Președintele de onoare 
Comitetului International

ECHIPA 
AGRICULTORILOR

Cu doi ani In urmă, eind 
echipa Union Huaral din 
Peru a promovat în prima di-

DONAȚIE BRUNDAGE

limpic, Avery Brundage, a de
clarat că va dona Universi
tății din Illinois întreaga sa 
colecție de amintiri și trofee 
sportive. Brundage a urmat 
cursurile Universității din 
Illinois (1909-1912), unde a 
practicat cu succes atletismul, 
particicînd și la una din 
Olimpiade (a 5-a), desfășu
rată la Stockholm (1912), la 
proba de decatlon. Colecția 
lui Avery Brundage cuprinde 
corespondente, scrisori ofi
ciale. decorații, medalii șl

ririe de fotbal, evenimentul 
a produs o mare senzație. 
Motivul î Majoritatea lucăto- 
riior ei se îndeletnicesc cu a- 
gricultura sau piscicultura. 
Portarul echipei, tobofon, este 
tractorist. Arosinha — crescă
tor de păsări. Gavadia — 
cultivator de bumbac. Cabrat 
- pescar etc. Poziția echipei 
In clasament este destul de 
bună. Ea ocupă actualmente 
un loc in plutonul fruntaș sl 
nu este exclus chiar să ciș- 
tige campionatul.

riorității 
sovietice
4—1 și trei . __ ... 
seria celor 8), pare să fie 
argumentul determinant.

Canadienii intenționează, 
de pe acum, să-și Întă
rească formația pentru 
seria viitoare. Se va a- 
pela la eșalonul prim al 
hocheiștilor din „țara 
frunzei de 
gaj ați în 
americano 
(NHL). Ei

reprezentativei 
(Cîștigătoare cu 

remize, din

din
arțar“, cei an- 
liga națională 
- canadiană 

vor înlocui pe

cu

lo-
au

na Mitricică ocupă locul 5, 
48,45 p.

HAGA, 20 (Agerpres). în 
calitatea olandeză Groningen 
început întrecerile campionatului 
european de șah pentru juniori, 
la care participă sportivi din 26 
de țări, printre care și România.

Iată principalele rezultate în
registrate în prima rundă > Ivanov 
(U.R.S.S.) — Meinsohn (Franța)
1—0 ; Szekely (Ungaria) — Marian 
Dominte (România) 1—0 ; Nunn 
(Anglia) — Swansson (Scoția) I— 
0 ; Olafsson (Islanda) — Azzopar- 
di (Malta) 1—0 ; Schneider (Elve
ția) — Tiller (Norvegia) 1—0 ; Gi- 
gerl (Austria) — Ftacnik (Ceho
slovacia) 1—0 ; Eney (Turcia) — 
Rayner (Tara Galilor) remiză ; 
Pye (Irlanda) — Saalonen (Fin
landa) remiză.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Tn sferturile de finală ale turneului 
de tenis de la Sydney, Phil Dent a 
reușit să-1 învingă cu 6—4, 6—4 pe 
John Newcombe ! Ken Rosewall a 
fost, la rîndul său, eliminat, pier- 
zind cu 2—6, 6—7 partida cu Tony 
Roche ! în proba de simplu femei : 
Kerry Melville — Kazuko Sawamatsu 
4—6, 6—2, 6—1; Margaret Court — 
Dianne Fromholtz 6—7, 6—3, 6—1:
Olga Morozova — Helen Gourlay 
7—5, 3—6, 6—4; Evonne Goolagong 
— Herry Harris 6—3. 6—0.
Reprezentativa de hochei pe gheață 
a Poloniei, aflată în turneu în Ceho
slovacia, a susținut la Poprad o nouă 
întîlnire în compania selecționatei 
secunde a țării gazdă. Hocheștii po
lonezi au terminat din nou învingă
tori, de data aceasta cu 7—2 (1—1,
1—1, 5—0). în primul meci, disputat 
la Pardubice, echipa Poloniei cîștl- 
gase cu 5—2.
Campionatul feminin de șah al Iugo
slaviei a continuat la Belgrad cu 
partidele din runda a 12-a, în care 
Jovanovic! a cîștigat la “ * ‘ *
Vu Jan o viei la Bukicl. ~~_____ „____
la Mihailovicl, Kalchbrenner la Per- 
kovici, iar Lazarevlcl a învins-o pe 
Jovici. In clasament continuă să 
conducă Jovanovicî cu 9* 1 * */? p (1), ur
mată de Kalchbrenner — 8tys p, Pihai- 
lici — 7% p (3) etc.

zență mai puțin activă 
ediția precedentă.

In ultimele două zile 
graniate următoarele 
(de la 8,30 șl 15,30) — 
„U“ Craiova — Medicina, Farul — 
C.S.U.. ~ artac — Rapid, „U“ Ti
mișoara — Penicilina, C.S.M. — 
Constructorul, I.E.F.S. — Dinamo ; 
duminică : „U“ Timișoara — Con
structorul, Penicilina — Medicina, 
Spartac — C.S.M., I.E.F.S. — Fa
rul, Dinamo — Rapid, „U" Cra
iova — C.S.U.

MASCULIN
GALAȚI, 20 (prin telefon). în

trecerile masculine nu au fost, 
din punct de vedere spectacular, 
deosebite de cele anterioare nici 
în ziua a doua de concurs. Con
form așteptărilor, „U“ Cluj-Na- 
poca a depășit în trei seturi pe 
C.S.M Suceava, dar la capătul 
unor eforturi deosebite în prima 
parte a meciului. Arbitri i Al. 
Dragomir și S. Popescu. După ce 
a cedat primul set, avînd tn teren 
sextetul de bază, C.S.U. Galați 
s-a impus net în fața echipei Pe
trolul Ploiești, atunci cînd antre
norul Fl. Balais a introdus în joc 
rezervele I Arbitri t C. Nistor și
I. Niculescu.

După-amiază, trei partide — 
I.E.F.S. — Rapid (3—0). Dinamo 
— Politehnica Timișoara (3—0), 
Steaua — Viitorul (3—0) — în
care am consemnat revirimentul 
studenților bucureșteni si jocul bun 
al timișorenilor, care au creat 
multe probleme campionilor^

Programul ultimelor două zile 
(de Ia ora 8,30 si 15.30) — sîmbă- 
tă: C.S.M. - I.E.F.S., Petrolul — 
„U“ CIuj-Napoca, „U“ Craiova — 
Steaua, Viitorul — Dinamo, Ra
pid — Explorări. Politehnica — 
C.S.U. ; duminică : Viitorul — 
Petrdlul, „U“ Craiova — C.S.M- 
Rapid — „U“ Cluj-Napoca._ Poli
tehnica — I.E.F.S.. Explorări 
C.SU.. Steaua — Dinamo

Telemae SIRIOPOL, 
coresp. județean

în urma unei anchete întreprinse în 
rîndul gazetarilor sportivi din R.F. 
Germania, au fost desemnați cei 
mai buni sportivi vest-germani al 
anului 1174. La masculin, titlul a re
venit gimnastului Eberhard Glenger, 
campion mondial la bară fixă. In 
clasamentul celor mai bune sportive, 
pe primul loc s-a situat înot&toarea 
Christel Justen, campioană euro
peană în proba de 100 m bras. Titlul

Rasajski, 
Konarkowska

CORESPONDENTĂ DIN ITALIA
CE S-A iNTlMPLAT DUMINICĂ LA NEAPOLE ?

BOLOGNA, 20 (prin telex). Ce 
s-a întâmplat duminică la Nea- 
pole ? Iată o întrebare pe care, 
desigur, și-o pun cei ce urmăresc 
în România campionatul italian. 
Cu două minute înainte de fina
lul jocului dintre Napoli și Juven
tus, s-a iscat o busculadă între 
jucători, iar terenul a fost invadat 
de public, astfel îneît meciul nu 
a mai putut fi reluat. Luînd în 
discuție cele întâmplate, federația 
italiană a omologat rezultatul de 
pe teren (6—2 în favoarea Juven- 
tusului) și a interzis pe trei etape 
dreptul echipei Napoli de a or
ganiza meciuri pe teren propriu. 
De altfel, echipa Napoli ne-a 
cam obișnuit în ultima vreme cu 
asemenea manifestări nesportive, 
așa Incît nu este exclus ca, în vi
itor, dacă se vor mai repeta ast
fel de incidente, federația să ia 
măsuri și mai aspre..

Duminică are loc o nouă etapă, 
In care Juventus — lider autori
tar — nu poate pierde vreun 
punct în fața lui Cagliari, Napoli 
are o misiune dificilă la Ternana, 
în timp ce partidele dintre Mi-

DE BASCHET
în întrecerea senioarelor,

România - Bulgaria 67-76

BACSKA TOPOLA (prin telex), 
în prima zi a ediției a 12-a ta 
Balcaniadei 
România —

,--- _-- _
de baschet-senioare, 
Bulgaria 67—76.

★
de specialitate a 

comunicat următorul 
desfășurare a cam- 

de baschet-

Federația 
Greciei a 
program de 
pionatului balcanic 
seniori, care va avea loc. la Sa
lonic, săptămîna viitoare t VI
NERI, DE LA ORA 20 (ORA LO
CALA) t Bulgaria — Iugoslavia, 
România — Grecia ; SIMBATA, 
DE LA ORA 20 1 România — Iu
goslavia, Grecia — Bulgaria ; DU
MINICA, DE LA ORA 19 : Româ
nia — Bulgaria, Grecia — Iugo
slavia.

de cea mai bună echipă a anului a 
fost acordat formației de fotbal, de
ținătoarea titlului mondial.

fn cadrul competiției Internaționale 
de tenis pe echipe (jucători pină tn 
13 ani) dotată cu „Cupa Sunshine" 
care se desfășoară în aceste zile la 
Miami Beach, s-au disputat ultimele 
două sferturi de finală. Echipa Spa
niei a întrecut cu 2—0 selecționata 
Belgiei, iar reprezentativa S.U.A a 
cîștigat cu 2—1 întâlnirea cu R.F. 
Germania. In semifinale, S.U.A. va 
intîlni Spania, iar Cehoslovacia va 
juca cu echipa statului Chile.

Proba masculină de slalom special 
din cadrul concursului de la
Ragaz (Elveția) a 
sportivul spaniol 
dez Ochoa.

Bai 
fost cîștlgată de 
Francisco Feman-

sflrșit întrecerile
.Dinamovia-

La Sofia au luat 
celei de-a 7-a ediții, a 
dei“ la judo. Iată cîștigătorii con
cursului individual : cat. 63 kg: Szabo 
(Uj pești Dozsa — Ungaria) : cat.
7(1 kg: Khegger (Dynamo — RD 
Germană); cat. 80 kg : Citrpașenlm 
(Dinamo — U.R.S S.),- cat. »3 kg: 
Lorenz (Dynamo — R.D. Germană. ; 
cat. peste 93 kg: Indzerhadze (Di
namo — U.R.S.S.).

După consumarea a 13 runde, tn cla
samentul campionatului sovietic m»- 
calin de șah conduc fostul campion 
mondial Mihail Tal și Belta vski 
8 p și cîte o partidă întrerup-..4 a 
locul trei se află Vaganian — 8 p.

Finala turneului masculin de bas?he< 
de la Berlin §e va disput» întră 
echipa ADW Berlin șt formația Uni
versității din Leipzig. cîștigătoarele 
celor două grupe preliminare.

lan — Bologna și Fiorentina — 
Inter se anunță foarte echilibrate,

CESARE TRENAM

★
Reprezentativa de fotbal a R. F 

Germania, deținătoarea titlului 
mondial, și-a încheiat pregătirile 
în vederea meciului pe care-l va 
susține duminică, în orașul La 
Valletta, cu echipa Maltei în ca
drul grupei a 8-a a campionatului 
eflropean. Antrenorul formației 
vest-germane, Jupp Derwall, ca
re-l înlocifiește pe cunoscutul Hel
mut Schon, suferind, a selecțio
nat un Iot de 18 jucători. în cen
trul. liniei de atac va evolua și 
Erwin Kostedde, în vîrstă de 28 
de ani, component al formației 
Kickers Offenbach. In acest meci, 
Kostedde îl va înlocui pe celebrul 
Gerd Miiller, care a renunțat să 
mai joace în echipa națională. 
Din lot mai fac parte Becken
bauer, Vogts, Cullman, portarul 
Nigbur (care va juca în locul Iui 
Seep Mayer) și alții.

jucătorii ligii a doua 
(WHA), care au evoluat 
tn acest an la Moscova.

In acest scop, NHL a 
format o comisie specială 
de selecție, care va ur
mări în meciurile de cam
pionat pe jucătorii sus
ceptibili de a ti reținuți.

„TRIATLONUL 
RECTORILOR"

Cea de a 11-a ediție a 
competiției polisportive li
ni versitare din capitala 
Poloniei, denumită „Var- 
șoviada", a cuprins și un 
„triatlon al rectorilor4*, con- 
stîhd din următoarele pro
be : atletism, natațle și o 
aruncare la țintă. în a- 
eeastă întrecere, rezerva
tă corpului didactic, vic
toria a revenit prorectoru
lui Institutului de educa
ție fizică, Ryszard Prze- 
wenda, urmat de rectorul 
Academiei de științe a- 
gricole, Zbigniew Mus- 
zvnski, și de profesorul 
Universității din Varșovia 
Adam Piskorek.

C.SU

