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ÎN CAMPIONATELE DE VOLEI

PRIMELE GRUPE VALORICE AU PRINS CONTUR
Cu partidele programate simbă- 

tă și duminică, turul al doilea al 
campionatelor Diviziei A de vo
iri, care a avut loc la București 
(feminin) și Galați (masculin), s-a 
încheiat, echipele urmiad să reia 
întrecerea la sfîrșilul acestei săjș- 
tămîni (27—29 decembrie), la " 
biu și Bacău.

Si-

FEMININ

In 
în

Cele 12 Intîlniri desfășurate 
sala Floreasca au conturat 
bună măsură grupele valorice, Di
namo, Rapid și Penicilina Iași o- 
cupînd. meritat, un loc între prî-

mele patru echipe a’.e campiona
tului. Pentru cealaltă poziție a 
turneului final, cele mai îndrep
tățite pretenții le emite formația 
I.E.F.S.. care pare să fie mai fa- 
v irizată de programul turneului 
de la Sibiu, decit principalele sale 
unpăritoare. Farak .,t“ Tîaiisaara 
și t'-SJB. Sibiu.

Dintre partidele de șimbâtă au 
reținut atenția : „V- Craiava — 
Medicina, „ti" Timișoara — Peni
cilina și I.LFd. — Diname. în 
prima, bucureștencele au fost la 
un pas de a Încheia Învingătoare 
cu 3—I. dar evoluția descends 
In finalul set

I.E.F.S. fn meciul cu Penicilina 
se aștepta ca și in fața formației 
Dinamo, studentele să aibă aceeași 
bună evoluție. Ea nu a mai avut 
Insă aceeași consistență pe tot 
par. ursul întilnirii. Dinamo ter- 
minind învingătoare în 
turi. dar care a trebuit 
trebuințele «erios — cu 
In setul doi — pentru 
succesul.

se-trei 
să se în- 
deosebire 
a obține

LA POIANA BRAȘOV,

SCHIORII FRUNTAȘI 
S-AU ÎNTRECUT

PE VREME UMEDĂ Șl CEATĂ
• ÎN AVANPREMIERA, DOUĂ CONCURSURI DE VERIFICARE

BRAȘOV, 22 (prin 
avanpremiera sezonu-' 
1975, pîrtiile Poienii 
două concursuri de

-tă 
ii al ITI-lea, a per
mis ambițioaselor 
lor adversare să 
se „agate” de fie
care minge și să 
ciș-.ige un set ce 
părea, la un mo
ment dat. compro
mis. Cu un moral 
refăcut, 
cele au 
Învingă 
mul, nu 
ții. Si 
victoria 
capătul

Ziua de duminică a fost domi
nată de partida Dinamo — Ra- 

■ programată dupâ-amia- 
ambele neînvinse in cele 
meciuri ale campionatu- 
notăm, însă, că, dimineața. 
Sibiu a învins mult mai

POIANA 
telefon). In 
lui de schi 
au găzduit 
verificare care s-au bucurat de o
numeroasă participare. Este 
vorba de „Cupa Cristianul Mare” 
la slalom și de „Cupa 30 Decem
brie” la fond. Din păcate, vre
mea umedă și ceața densă au in
fluențat defavorabil disputarea 
probelor, mai ales a celei de sla
lom, astfel incit concurenții nu 
au putut evolua la valoarea in
dicată de testele anterioare din 
antrenamente. Cu toate acestea, 
concursurile de duminică au fost 
dinamice, anunțînd — încă de 
pe acum — dueluri pasionante la 
toate categoriile de vîrstă, și mai 
ales la nivelul seniorilor, unde 
generația juniorilor promovați 
aduce un plus de vigoare și de 
entuziasm. *

Aurelia Nițu (L.E.S.P.) 99,0; 2.’,
Zsuzsa Ratz (L.E.S.P.) 107,6; 3; 
Roxana Cocișiu (Șc. sp. Brașov)' 
122,5; FOND 10 KM. SENIORI: 
1. Gh. Duca (Dinamo) 37:42; 2.* 
V. Dihoi (A.S.A.) 37:43 ; 3. Gh) 
Cercel (A.S.A.) 37:55; SENIOARE 
5 KM: 1. Lucia Barabaș (Tracto
rul) 21:26; 2. Ana Bădescu (Dina
mo) 21:54; 3. Rodica Clinch! 
(Tractorul) 21:57; JUNIORI 5 
KM: 1. I. Rîpeanu (Dinamo)' 
17:23; 2. L. Marko? (Dinamo) 
17:43; 3. L. Cercel (A.S.A.) 17:49; 
JUNIOARE 3 KM; 1. Vilma Tu
dor (Dinamo) 14:24; 2. Luci Bem- 
ga (Tractorul) 15:20; 3. Marilena 
Benga (L.E.S.P.) 15:32.

Mihai SARĂ

Atacul voleibalistelor de la C.S.M. Sibiu se va Iovi, 
de aceasta dată, de blocajul jucătoarelor de la 
Spartac Foto : Dragoș NEAGU

craioven- 
reușit să 

și in ulti- 
fără emi
să obțină 
finală la 
a peste 

două ore de joc. 
Destul de greu au 
ciștigat și voleiba
listele de la Peni
cilina, dacă avem 
in vedere că în 
meciurile anterioa
re sextetul timișo
rean nu s-a ridi
cat la un nivel 
deosebit, produ- 
cind multe insa
tisfacții. Simbătă, 
însă, deși condusă 
cu 2—1, după un 
prim set ciștigat 
categoric, Univer
sitatea a găsit re
sursele necesare 
să egaleze. Efortul 
făcut în această 
parte a meciului 
și-a pus. insă, am
prenta, ele codind, 
nu fără a opune, 
totuși, o dîrzâ re
zistență. Firește că 
publicul care a ur
mărit vineri sea
ra jocul echipei

REZULTATE TEHNICE
FEMININ : simbătă : Farul - C.S.U. Galați 3-0 (13. 8. 12). C.S.M. Sibiu

— Constructorul 3—1 (5, —6. 2. 4), „U" Craiova — Medicina 3—2 (—12, 9. —9,
14. 10). Spartac - Rapid 0-3 (-6. -9. -4). I.E.F.S. - Dinamo 0-3 (-8. -14, 
—11) ..U" Timișoara — Penicilina 2—3 (6, —4, —13. 6. —10) ; duminica : Peni
cilina - Medicina 3-0 (2, X 3). Spartac - CS M. Sibiu 2-3^ (13. ^-8. -11. 
10, —11), ,.U“ Timișoara — Constructorul 3—0 (9. 10. 12).
(-3. 1_, ..

— C.S.U. Galați

MASCULIN :
Petrolul — ..U"
G—3 (—15, —13?—10), Politehnica - C.S.U. Galați 1—3 (8, 

nică : Viitorul - Petrolul 3-6 (3. 5. 9). ..IT Craiova - I 
(9, _12, -13, 13. 4), Rapid - ,.U“ Cluj-Napoca 3-1 (}2./«
— I.E.F.S. 3-1 (-1. 14. 12. 8), Explorări - C.S.J. C
— Dinamo 0—3 (—6, —12, —9).

»—I — mm
- Rapid 0-3 (-6. -9. -4). I.E.F.S. -

-ii/, Iiunjuuiu — -
12. -9. -Ș) Dinamo - Rapid 2-3 (-» 10. 13, -11. -12). ..U <-'O»«

3-2 (9, -7, 3, -11. 13).

simbătă : C.S.M. Suceava —simbătă : C.S.M. Suceava - I.E.F.S. 2-3 (—11. 9. -7. 12. —'O. 
Clui-Nopoco 0-3 (-3. -8. -3). ..U” Croiovo - Steaua 0-3 
Viitorul - Dinamo 1-3 (-12. -4. 14. -6). RaP« - Explorer, 

------ _n. _g . jjumi.
C.S.M. Suceava 3—2 

-__ v— -• —11. T}. Politehnica
C.S.U. 1-3 (-14, -10, 11, -9}, Steaua

xxxxxxxwxxxxwwx

Echipa de handbal 
României — locul 
la turneul internațio
nal de la Magde
burg.

Fotbaliștii craioveni, 
aflați in preajma u- 
nui turneu în Brazi
lia, încep azi pregă
tirile. Primii din Di
vizia A '

zi — 
șapte 
lut Să 
C-S.M.
greu decit se presupunea pe Spar
tac. care, cu un finis ceva mai

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. 2-3}

Rezultate. SLALOM SPECIAL 
SENIORI: 1. V. Brenci (ASA) 86,8; 
2. D. Munteanu (I.P. Oradea) 
87,7; 3. N. Barbu (Dinamo) 88,4; 
SENIOARE: 1. Georgeta Bănci- 
lă (Dinamo) 104,1; 2. Minodora
Munteanu (I.P. Oradea) 106,3; 3. 
Daniela Munteanu (A.S.A.) 111,5 ; 
JUNIORI: 1. D. Frățilă (Steagul 
roșu) 84,7; 2. A. Năstase (L.E.S. 
Predeal) 88.6; 3. M. Olaru
(L.E.S.P.) 93,5; JUNIOARE: 1.

MARGARETA BORDEI-CATINEANU
Șl IOSIF TISMĂNAR ÎNVINGĂTORI

ÎN PRIMA EDIJIE A „CUPEI 
FEDERAȚIEI ROMÂNE DE POPICE

BRAȘOV, 22 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). Pe ele
ganta arenă cu patru piste Hi
dromecanica din localitate, s-a 
desfășurat ultima confruntare (e- 
tapa a V-a) a competiției dotată 
cu „Cupa federației române de 
popice”, aflată la prima ediție. La 
bărbați, trofeul a revenit, după 
cum era de așteptat, popicarului 
gălățean Iosif Tismănar, care s-a 
prezentat în finală cu un avantaj 
substanțial de puncte La fete, 
concursul final a fost mai inte
resant. lidera după patru etape, 
Ana Petrescu, nu s-a clasat pe 
primele șase locuri 4n această 
ultimă fază și a trebuit să se 
mulțumească cu poziția a treia 
în clasamentul general. Locul în- 
tli a revenit tot unei jucătoare 
din lotul național, Margareta Bor- 
dei-Cătineanu.

Iată primii trei clasați in etapa 
a V-a : FEMEI : 1. Mariana Con
stantin (Hidromecanica Brașov)

429 p d, 2. Maria Stanca (C.S.M. 
Reșița) 414 p d, 3. Eva Litasi (Vo
ința București) 411 pd ; BĂRBAȚI: 
1. I. Tismănar (Constructorul Ga
lați) 917 p d, 2. Gh. Dumitrescu 
(Gloria București) 878 p d, 3. V. 
Paraschiv (Constructorul Bucu
rești) 860 p d.

Clasamentele generale — după 
cinci etape : FEMEI : 1. Marga
reta Bordei-Câtineanu (Gloria 
București) 17 p (2139 p d), 2. E- 
lena Trandafir (Laromet Bucu
rești) 15 p (2099 p d), 3. Ana Pe
trescu (Gloria București) 14 p 
(2138 pd), 4. Mariana Constantin 
14 p (2112 pd). 5. Maria Stanca 
12 p (2105 p d). BĂRBAȚI : 1. Iosif 
Tismănar 29 p (4669 p d), 2. Ilie 
Bâiaș (Constructorul Galați) 20 p 
(4520 p d), 3. Alexandru Câtineanu 
(Gloria București) 12 p (4324 p d),
4. Vasile Paraschiv 9 p (4287 p d),
5. Gheorghe Dumitrescu 4284 p d.

Carol GRUIA

IN

STEAUA 
A CIȘTIGAT 

DIN NOU 
CAMPIONATUL 
REPUBLICAN 
DE HALTERE

PE ECHIPE
CONSTANȚA, 22 (prin telefon). 

In localitate s-a desfășurat retu
rul finalei campionatului republi
can de haltere pe echipe, la care 
au participat 122 sportivi. Victoria 
a revenit din nou echipei Steaua,, 
care a intrat in posesia titlului, 
totalizînd 176 p. Au urmat în or
dine echipele Rapid Buc. 143 p., 
Ș. N. Constanta 142 p., Olimpia 
Buc.
șoara
76 p. Cu acest prilej au fost co
rectate trei recorduri naționale la 
„smuls” i unul Ia seniori i A, 
Miuț (Electromotor Timișoara) la 
cat ușoară (125 kg.) și două de 
juniori t E. Chivu (Gloria Bistri
ța) la cat. cocoș (92,5 kg.) și P. 
Neagu (Olimpia Buc.) la cat. mij
locie (127,5 kg.). j

Iată cîștigătorii In ordinea ca
tegoriilor ! I. Hortopan (Olimpia 
Buc.) 210 kg. ; M. lancu (Ș. NT; 
Constanța) 215 kg. ; M. Grigoraș 
(Rapid Buc.) 240 kg. ; A. Miuț 
(Electromotor Timișoara) ; Ci.- 
Bercea (Ș. N. Constanța) 285 kg. ; 
P. Neagu (Olimpia Buc.) 280 kg. J 
Gh. Stoicescu (Steaua) 287,5 kg. ; 
N. Parapancea (Steaua) 310 kg. și 
I. Vlădăreanu (Olimpia Buc.) 
275 kg. (C. POPA — coresp. ju
dețean). :

Constanta 142 p., Olimpia
137 p., Electromotor Timi- 

«4 p. și Minerul Lupeni

Gh.

ACEST NUMĂR, REZULTATUL ANCHETEI NOASTRE:

MAI BUNI FOTBALIȘTI ROMANI Al ANULUI 1974

Criză in fotbalul brazilian SAROSOJ

I

Pugiliștii C. Dafinoiu și 
Niță Robu — capetele de 
afiș ale echipei brăilene 

Cupa F. R. Box

Remarcabila comportare a 
biatloniștilor români la 
concursul internațional de 
la Passo Rolle.

Noi precizări asupra me
ciului pentru titlul mon
dial de șah, dintre Fischer 
și Karpov-

Citiți amănunte 
în pag. 2, 3 și 4.

CORNEL DINU,
PE PRIMUL LOC

PE 10(111111 URMĂTOARE,

LUCTSCU ȘI
DUMITRU

3, !ON DUMITRU/

0 Citiți în pagina a 3-a amănunte 

asupra anchetei, clasamentele se

parate pe cele 4 criterii (opinia antre

norilor, a arbitrilor, media notelor în

campioriat și in echipa națională), clasa

mentul general complet, alte comentarii.



ÎN „CUPA

COSTICĂ DAFI^OÎU
PUNCTELE FORTE ALE

Peste cîteva zile, sala Floreasca 
îi va atrage din nou, pe iubitorii 
«sportului cu mânuși din Capitală. 
Ea va găzdui ultimele întreceri 
ale anului pugilistic 1974 — semi
finalele și finala „Cupei F. R. 
Box“. După cum se știe, în aceas
tă competiție pe echipe au mai 
rămas în cursă patru formații : 
Farul Constanța, A.S.A. Cluj-Na- 
poca, Box-Club Galați și Box- 
Club Brăila. In următoarele rîn- 
itiuri vă vom oferi cîteva amă
nunte despre pregătirile pe care 
Se fac pugiliștii brăileni.

Eșecurile, mai mult sau mai
puțin meritate, ale pugiliștilor 
brăileni la campionatele naționa
le nu i-au descurajat pe antreno
rii Ghcorghe Bobinaru și Grigore 
Nicolae, ci dimpotrivă. Întorși a- 
tasă, și-au pregătit cu ambiție e- 
chipa pentru „Cupa F. R. Box". 
Rezultatele n-au întîrziat și iată 
formația brăileană 
turneul 
cum se 
începe, 
Incintă 
trecere.
mai bine elevii și a-i feri de no
cive preocupări extrasportive, 
Gheorghe Bobinaru și Grigore Ni- 

părăsit de cîteva zile 
___ _____ ‘ "■ ’ cu echipa 
lingă București, la Snagov. Din 
lotul care va încerca să apere 
prestigiul pugilistic al orașului 
fraților Cuțov, fac parte 15 spor
tivi. Iată-i : la categoria semi-

' 1 calificată în
final al competiției. Dar, 
spune, greul abia acum 

cînd strălucirea Cupei îi 
pe toți cei rămași în in- 
Pentru a-și antrena cit

colae au ,
Brăila, stabilindu-se

F. R. BOX“

Șl NIJĂ ROBU - 
PUGILIȘTILOR BRĂILENI 
muscă — Eremia Coman ; muscă 
— Miță Robu și Gheorghe Giol ; 
cocoș — Gheorghe Marinei și Ște
fan Cocioc ; pană — Ion Guță și 
Gheorghe Roșea ; semiușoară — 
Răduț Iordache ; ușoară — Eugen 
Stoica ; semimljloeie — Vlad Ionel 
și Nicolae Nichitov ; mijlocie mi
că — Dumitru Staicu ; mijlocie — 
Constantin Cocirlca; semigrea — 
Costică Dafinoiu ; grea -— George 
Bunea. După cum se poate ve
dea, în echipa brăileană sînt doar 
două vedete : Costică Dafinoiu, 
campion european de tineret, și 
Nițâ Robu, ciștigător al turneului 
internațional „Centura de aur“. 
In rest, boxeri care doresc să 
iasă din anonimat și, știm cu to
ții, brâilenii se pricep foarte bine 
la acest lucru.

Deși nu pornește ca favorit în 
turneul ce va începe peste cîteva 
zile în sala Floreasca, avem con
vingerea că „Box-Club Brăila" va 
juca un rol important in lupta 
pentru cucerirea „Cupei F. R. Box", 
Antrenorul Grigore Nicolae ne-a 
declarat : „Boxerii brăileni s-au 
pregătit cu multă ambiție și sînt 
hotărîți să facă totul pentru vic
torie. Pentru noi, medaliile de 
argmt ar însemna un succes. Nu 
im certitudinea că le vom cuceri. 
Am insă convingerea că băieții 
noștri, prin stilul lor de luptă, 
vor reuși să obțină simpatia spec
tatorilor. Și asta nu e puțin..."

Petre HENT
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RetrosDectii/aturului

3.A.S.A. TG. MUREȘ
LINIA MEDIANĂ, ATUUL UNEI ECHIPE OMOGENE

Un adevărat salt pe vertica
lă au realizat fotbaliștii de 
la A.S.A. Tg. Mures din 
primăvară (locul 12, la’ sfîr- 

șitul trecutei ediții a campiona
tului) pînă în toamnă, cînd, la 
„prima numărătoare a bobocilor- 
în Divizia A, la finele turului, ei 
se află pe o poziție (a treia) frun
tașă în clasamenț, mai conformă 
cu realitatea. Un loc nesperat la 
startul întrecerii — după cum în
suși antrenorul Tiberiu Bone ne 
mărturisea, zilele trecute, dar 
pentru care, odată „prins" (în e- 
tapa a IlI-a) jucătorii tîrgmure- 
șeni, orgolioși și din nou conștienți 
de realele lor posibilități (oare 
nu ei terminaseră pe locul 4 în 
ediția 1971 — 1972 ?), au strîns 
din dinți ca să-1 mențină.

fost vorba doar de multă 
VOINȚA (deși victorlile-surpriză 
reușite, la Craiova și la Brașov, 
în prima parte a turului au im
pulsionat realmente echipa, re- 
dîndu-i suportul moral de care 
avea atîta nevoie), cF si de la 
fel de necesarul atu, al OMOGE
NITĂȚII ansamblului, opt din 
cei zece jucători de cîmp (Ispir, 
Czako, înlocuit cu brio, cînd s-a 
accidentat cu Onuțan, Naghi, Va- 
rodi, Boloni, Hajnal, Fazekaș și 
Mureșan) avînd state vechi de 
serviciu în formație, încă de pe 
vremea cînd- aceasta evolua in 
Divizia B. Opt jucători așadar 
(un permanent și, prin aceasta, 
solid schelet de echipă, întrucît 
șapte dintre ei au fost folosiți în 
absolut toate meciurilej arhiobiș-

nuiți să se simtă alături în dife
ritele linii, ceea ce i-a permis 
antrenorului Bone, chemat din 
nou la cîrma echipei, să-i reu
nească -într-o idee de joc, potri
vită cu ceea ce e modern în fot
balul european și adaptată la 
specificul jucătorilor.

Una peste alta, apreciind pe 
ansamblu, toate comparti
mentele i-au dat satisfacție 
antrenorului în această pri

mă jumătate a Întrecerii (a se 
dar, cu 

mediană. O ade- 
boltă a întregii

vedea și media notelor), 
precădere, linia 
vărată cheie de ___ ..
echipe, alcătuită din patru jucă-

teren (Both 
apoi Varodi, J 
aceea că și-a 
în ambele faz 
atac. în prim 
șii au constiti 
raj în fața t 
momentele de 
cu vîrfurile S 
reușind împre 
ve eficiente ș 
contribuția la 
Hajnal 6, Nag

Aplicînd in; 
deea de joc, 
Mureș a căutt 
partenerul de 
îmbinare a c« 
ofensivei, atac

Niță Robu (dreapta) s-a pregătit cu multă grijă pentru turneul final 
al „Cupei F. R. Box“. El constituie unul dintre „punctele sigure" ale 

echipei sale.

CAMPIONATELE DE VOLEI ]
(Urmare din pag. 1)

t-........ — ...... ............. .............................

slab, a permis adversarelor să e- 
galeze în ultimul set» cind aces
tea erau conduse cu 9—6 și să șe 
distanțeze det'isiv. De' asemenea, 
j.b»ăm și succesul echipei Farul 
Iii jjărtida cu I.E.F.S., care adace 
pe ițonsțănțence mai‘ direct în 
luptli 'penttu calificare' în turneul 
linâl. Întîlnirea dintre cele două 
fruntașe ale voleiului nostru fe
minin, Rapid și Dinamo, a oferit 
o. luptă echilibrată, tcu numeroase 
laze spectaculoase, cu reușite ac
țiuni de atac, cu o evoluție a sco
rului palpitantă. Garnitura giuieș- 
teană, cu omogenitatea-i recunos
cută, a știut să găsească cele mai 
bune mijloace pentru a depăși ad
versarele atunci cînd* se contura 
vizibil o victorie a dcestora. Cu 
o rnai bună rezistență fizică și cu 
uh psihic -de concurs tenace, cam
pioanele s-au impus în fața sex
tetului dinamovist, cale n-a știut 
să profite de momentele sale de 
ascensiune, cedînd inițiativa în 
finalul partidei. Arbitrii M. Albuț 
și I. Armeanu au condus urmă
toarele formații — RAPID : Mar
tha Szekely, Florica Fugigi (Ta
tiana Minea), Ruxandra Vraniță. 
Mariana Baga, Constanța Bălă- 
șoiu, Eugenia Rebac ; DINAMO ; 
Irina Petculeț, Marilena Grigoraș 
(Gabriela Popa, Helga Bogdan), 
Alexandrina Constantinescu (Ioa
na Șiclovan), Mariana lonescu 
(Maria Dobrogeanul, Venera Hoff
man, Emilia Stoian.

MASCULIN

GALAȚI, 22 (prin telefon). ■ 
Era de așteptat ca meciurile pro-' 
agramate în ultimele doua zile ale I 
turneului desfășurat în Sala spor- 1 
turilor din localitate, să înregis
treze un salt alît in privința ca- I 
ilitâții, cit și în ceea ce privește | 
spectaculozitatea. Din păcate, cu 
cîteva mici excepții, așteptările ■ 
nu ău fost confirmate, echipele I 
neoferind deci! puține momente 
de reținut. Dintre echipele frun- • 
tașe, doar Explorări B. Mare ni I 
s-a părut ceva mai omogenă, cele- • 
lalte impunindu-se, în special, da
torită unor individualități recu- I 
noscute. Dacă ne referim la e-, I 
chipeie din a doua jumătate a 
clasamentului, trebuie să obser- I 
văm. faptul că acestea manifestă | 
lipsă de combativitate în partidele 
susținute în compania formațiilor ■ 
din vîrful ierarhiei, lucru ce duce I 
la apariția unor meciuri dispro- * 
porționate valoric. Vom remarca, . 
de asemenea, puterea de luptă a I 
voleibaliștilor de la C.S.M. Sucea- 1 
va, precum și prima victorie rea
lizată de Rapid în acest turneu. I 
Un public numeros a urmărit par- | 
fidele Explorări — C.S.U. Galați 
și Dinamo — Steaua, derby-urile l 
campionatului. Au fost meciuri în | 
care cele patru garnituri au evo
luat cu< multă ambiție, ele vrind I 
să dovedească spectatorilor că po- | 
zițiile .pe care le ocupă sînt cele 
conforme cu jocul pe care-1 pres- I 
tează. I
T. SIRIOPOL — coresp. județean *

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 

BEZULTATE EXACTE LA CON-
CURSUL PRONOSPOlRT, ETAPA

DIN 22 DECEMBRIE

I. Ascoli — Lanerossi 1
II. Fiorentina — Internazionale X

III. Juventus — Cagliari 1
IV. Milan — Bologna 1
V Roma — Cesena 1

Vi. Sampdoria — Torino X
VII. Tern ana — Napoli X

Viii. Varese — Lazio 2
IX. Ârezzo — Perugia 2
X. Atalanta — Reggiana 1

XI. Palermo — Genoa 1
XII. Parma — Catanzaro X

XIII. Taranto — Brescia X
. FOND DE CIȘTIGURI : 330 542 lei.

-------- FIȘIER --------
• PUNCTE REALIZATE ; 21 (procentaj 61 e)
- acasă : 9 8 1 0 18- 5 17 (95* o)
- in deolasare : 8 2 0 6 6-15 4 (25". o)

• JUCĂTORI FOLOSIȚI (18) : Hajnal (tetaluj meciurilor : 17 — media no
telor : 7.29), Ispir (17 - /,31), Varodi (17 - 7,11). Kiss (17 - 7,05), N Naghi 
(.7 - 6.94), I. Mureșan (17 - 6.94), Fazekaș (17 - 6,76), Gligcre (10 - 6,50),
Oruțan (11 - 7.09). Both II (14 - 6.85), Solyom (9 - 7.88), Boloni (9 - 7,55).
Czokc (9 - 7,00), Nagel (9 - 6;87). Pislaru (6 - 4,33), Szolldsi (5 - 6 40),
Stingă (5 - 6,00), Unchroș (4 - 6,75).

• MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 7.01.

• FORMAȚIA DE BAZA : Soiyom (Nagel) — Gligore, Kiss, Ispir, Onuțan — 
Varodi, N. Naghi, Boloni, Hajnaî — Fazekaș, I. Mureșan.

0 CO-GE! ERIi ECHIPE! : I. Mureșan 10 (8 acasă 4" 2 în deplasare), Haj
nal 6 (54-1), Naghi 5 (4-|-l), Fazekaș 2 (04-2), Varodi 1 (14~O).

© CARTONAȘE GALBENE : Gligoie — 4, Ispir, Varodi, I. Mureșan și Boloni, 
cjte 2, N. Naghi, Both II, Hajnal și Fazekaș, cîle 1.

• CARTONAȘE ROȘII ; SzoHdsi (etapa a Vl-a).

q JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Szollosi — o etapă, Gligore — o etapă, pentru 
acumularea a trei cartonașe galbene.

© FAULTURI COMISE : 218 (cele mai multe — 20 — în etapa a Vlll-a, cele 
mai puține — 6 — in etapa a V-a).

• NUMĂRUL DE ȘUTURI: total : 255 (cele mai multe — 22 — în prima 
etapă, cele mai puține — 4 — în ultima etapă) ; pe spațiul porții : 130 (cele 
mai multe -~ cîte .2 — în etapele a ll-a și a XVI-a, cele mai puține — cîte 2 — 
jn etapele a XlV-a și a XVII-a).

• A BENEFICIAT de 3 lovituri de la 11 m (un.a transformată de I. Mureșan, 
două ratate de același I. Mureșan), a fost sancționată cu 3 penalty-uri (unul 
transformat de lovoneicu, 2 ratate de I. Nicu si Păltinisah).

• LA MECIURILE susținute acasă au asistat 94 000 de spectatori.

1974-FOTBALUL ÎN
1974 va rămîne în hronicul fotba

listic internațional prin marile com
petiții care l-au jalonat și în special 
prin turneul final al campionatului 
mondial. Nici cînd un an nu a fost 
atit de agitat ca cel care se apropie 
de sfîrșit, deoarece mai mult ca ori- 
cind meciurile de pregătire dinaintea 
Welimeisterschaftului au fost în nu
măr extrem de mare pe toate conti
nentele. O scurtă trecere în revistă a 
anului încheiat este, desigur, intere
santă peni ru cititorii noștri, poate nu 
ca o noutate ci ca o reîmprospătare 
a celor petrecute de-a lungul a 365 de 
zile de fotbal internațional.

172 DE MECIURI DE PREGĂTIRE
Deși în plină iarnă, activitatea com- 

petițională cunoaște pe vechiul con
tinent dimensiuni majore. Astfel, la 
9 ianuarie, pe San Siro, se dispută 
prima manșă a competiției socotită 
drept summumul cupelor europene : 
Supercupa, aflată la a doua ediție și 
pe care, anual, în două manșe, și-o 
dispută deținătoarele C.C.E. și Cupei 
cupelor. In cazul de față, Ajax Am- 

-sterdam și AC. Milan. Italienii cîști- 
gă 6u 1—C prin golul marcat de Chia- 
rugi în min. 86. O victorie dificilă, 
minimă. Olandezii, fără Cruyff, dar 
cu Neeskens, aveau să-și ia o re
vanșă la scor, cu o săptămînă mai 
tîrziu, pe teren propriu : 6—0. Va fi 
ultimul triumf, un adevărat „cîntec 
al lebedei*4, pentru formația care atîta 
vreme a dominat fotbalul continen
tal.

Tot în ianuarie am mal consemnat 
primul turneu al ur.ei echipe româ
nești de club în Japonia, unde F. C. 
Constanța avea să susțină trei par
tide.

Încă nu se topise zăpada și lumea 
fotbalistică se și afla în fața unui 
adevărat derby internațional : urma 
să fie desemnată cea de-a 16-a par
ticipantă la turneul final al C.M. La 
13 februarie, la Frankfurt pe Main, 
răspunsul a fost dat : cîștigînd în 
fața Spaniei cu 1—0, Prin golul mar
cat de Katalinski, reprezentativa Iu

A APĂRUT

goslaviei avea să fie din nou prezentă 
în faza finală a marii întrecerii după o 
absență de 12 ani. Așadar, tabloul 
este complet și pregătirile demarea
ză peste tot cu viteză nfaximă. Pa
ralel cu Cupa Africii, aflată la a 9-a 
ediție, unde reprezentativa .Zairului, 
calificată și ea pentru Weltmeis- 
terschaft, își reafirmă valoarea prin
ți-un succes aplaudat, la Cairo, in 
fața Zambiei, meciurile de pregătire 
domină în calendarul mondial. JEclri- 
•pa lui Helmut Schon, care avea s-i 
cucerească titlul, începe cu stîngud: 
0—1 cu Spania la Barcelona și 0—J 
cu Italia la Roma. Nici viitoarea fi
nalistă, echipa Olandei, nu debutea
ză mai strălucit : 1—1 cu Austria, 
la Rotterdam. Și partidele de pregă
tire continuă pe „bandă rulantă*4 : 
R.D. Germană — Belgia 1—0, R.F. 
Germania — Scoția 2—1. Haiti — 
Uruguay 0—1 și o—o, Brazilia — Me
xic 1—1, Bulgaria — Cehoslovacia 
2—1, Iugoslavia — U.R.S.S. 0—1, Bra
zilia — România 2—0, Australia — 
Uruguay 2—0. Brazilia — Grecia 0—0, 
Chile — Irlanda 1—2, Anglia — Ar
gentina 2—2, Olanda — România 0—o 
etc. etc. în total, 172 de meciuri, cele 
mai multe — Uruguay (19). cele mai 
puține R.F.G., Italia, Scoția si Sue
dia (cîte 6).

DE N-AR FI FOST GOLUL 
LUI SCHWARZENBECK...

Dar înainte de ridicarea cortinei 
celei de a X-a ediții, jubiliare, a 
C.M., antract european : atenția tu
turor este îndreptată spre tradițio
nalele competiții continentale, ajunse 
In faza finală. Internaționalii de la 
Bayern Munchen, osatura reprezen
tativei R.F. Germania, își verifică 
forma eliminînd în semifinale pe Uj- 
pesti Dozsa, urmînd să întîlnească 
in finală pe Atletico-Madrid, care, la 
rîndul ei, dispusese de Celtic Glas
gow. Și iată finala, jucată în mod 
neprevăzut în două manșe : 1—1
după prelungiri și '4—0 la rejucarșe. 
Dacă nu era golul egalizator al lui 
Schwarzenbeck înscris în ultimele
secunde ale prelungirilor primului 
meci, trofeul pleca în peninsula Ibe
rică... Cucerirea Cupei cupelor de 
către F.C. Magdeburg (2—0 cu A.C. 
Milan la Rotterdam) consemnează 
prima victorie a unei echipe din R.D. 
Germană într-p astfel de confruntare 
și confirmă calificarea echipei națio
nale în turneul final. Disputată con
form regulamentului în două manșe, 
Cupa U.E.F.A. va fi cîștigată de 
Feyenoord Rotterdam : 2—2 și 2—0
cu Tottenham Hotspur. în același 
timp, în celălalt continent al fotba
lului, America de Sud, Copa Liber- 
tadores, identică Cupei campionilor 
europeni, își disputa ultimele făîie Tn 
mijlocul unui interes general» Cunos
cuta Iridependiente Buenos Aires se 
dovedește din ixm cea mai bună.

WELTMEISTERSCHAFT : VEDETELE, 
ÎN SLUJBA JOCULUI COLECTIV

13 iunie. Frankfurt pe Main, Wald- 
stadion : ziua de începere a mult aș
teptatei competiții, turneul final al

In plin elan, Hajnal, pentru a nu-l accidenta p< 
peste minge. In dreapta lui, Naghi, un alt coechipier 

punctul forte al echipei.
tori, în deplasare (Both II, Naghi, 
Varodi, Hajnal ; apoi Varodi, Na
ghi, Boloni, Hajnal) și trei, în 
meciurile susținute pe propriul

LUME (I)
celui de al X-lca campionat al lumii. 
Tn tribună, personalități marcante. 
Prinde acestea. Stanley Rous și Joao 
Huvelange, veGhiul și noul președinte 
al F.I.F.A Și iată fluierul de debut 
al cupei mondiale. Arbitrul elvețian 
Rudolf Scheurer cheamă la întrecere 
pe deținătoarea Cupei Jules Rinxct, 
Brazilia, și pe tînăra formație a Iugo
slaviei, aceea care, pe același stadion, 
exact cu patru luni în urmă, își cîș- 
tigase locul în disputa cu Spania. 
Dar, .pentru a treia oară consecutiv, 
deschiderea unui turneu final se în
cheie cu un scor alb. Ca și în 1966 
(Anglia — Uruguay) și 1970 (.Mexic — 
U.R.S.S.).

Caracteristica ediției jubiliare va fi 
acum că marile campioane de altă 
dată — și, un timp, nici R.F. Germa
nia nu face excepție — nu se .prezin
tă ,1a înălțimea așteptărilor. ;Brazilie- 
nii — fără Fele, Tostao și Gcrsou — 
au prezentat un atac cenușiu. Con
știent, Zagalo a aliniat, în schimb, o 
defensivă bine pusă la punct, chiar 
exagerată. Italia, o echipă de vedete 
prea... mature (vîrsta medie : 30 ani), 
trece cu greu de Haiti (3—1) după o 
repriză albă și după ce a fost condu
să cu 1—0. Cu acest prilej, după 1143 
de minute, invincibilitatea portarului 
Zoff a devenit o amintire. în schimb, 
o formație care avea să cucerească 
cu acest prilej galoanele consacrării, 
confirmînd performanța din turneul 
olimpic de la Miinchen, va fi forma
ția Poloniei.

Una din marile surprize ale ediției 
s-a înregistrat la Hamburg, la 22 iu
nie. în prima întîlnire dintre repre
zentativele R.F. Germania și R.D. 
Germane : viitoarea cîștigătoare a 
noii cupe pusă în joc de F.I.F.A. a 
cunoscut în această confruntare sin
gura înfrîngere din competiție. A 
fost al 16-lea meci încheiat fără în
frîngere de reprezentativa pregătită 
de Georg Buschner. în aceeași zi, la 
Gelsenkirchen, Nicolae Rainea, re
prezentantul arbitrilor români la 
C.M., conducea partida Brazilia — 
Zair (3—0), foarte importantă pentru 
campionii lumii. Ei au cîștigat dar 
n-au strălucit.

Nu mai este nevoie să revenim cu 
amănunte asupra semifinalelor și 
mai ales finalei campionatului mon
dial. Amănuntele, credem, sînt încă 
proaspete în mintea oricărui iubitor 
al fotbalului. Trebuie să subliniem 
însă că cea de-a X-a ediție a demon
strat că angajamentul fizic total, teh
nica individuală și viteza de execu
ție au fost atributele esențiale ale 
majorității echipelor participante. Și 
totuși, fără a neglija jucătorii-soliști, 
(Beckenbauer, Cruyff, Neeskens, 
Lato ert). marile formații și-au pu
tut valorifica și mai mult pbtențră- 

, iul prin atenția acordată jocului co
lectiv. După cum s-a mai arătat, ei 
au reușit să-și impună numele și va

loarea prin contribuția la funcționa
rea colectivă a mecanismului în care 
acționau. Triumful fotbalului total, 
Ideea de fotbal total rămîne trăsătu
ra dominantă a acestei ultime ediții.

Mircea TUDORAN 
Ion OCHSENFELD

ultima folosită, 
pondere mai 
disput-.' «afară.

e este pi 
depistăm 
A.S.A. T 
lipsuri (i 

încheiat proasp
toamnă, deveni 
tă a Cupei, p 
dauna altei fri 
tului, F.C.M. I 
lacune au exi: 
ferim la : a) in 
care de alterr 
ofsaid cu marc; 
b) inconsecven 
aplică' tactica 
pentru meciuri! 
plasare, din cai 
te combativităț 
ritate, uneori 
Sive, In depla: 
pe propriul te 
vitezei la fin; 
schimbarea rap 
atac sînt p 
„mici", Inutile 
mingi, ambele 
de frînă ; ne 
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Gheorț

ACTU i
• CRAIOVENII I 

TIRILE. Pino in ju 
rie, fotbaliștii prii 
vacanță. Singura^ 
echipa campioană, 
care își începe c 
iarnă. Cu gindul 
lung de aproape 
prevăzut in Italia, 
luni, nu va rr.ai 
Constantin Cernâia 
și medicul Vasile 
mit un amănunțit 
începe astăzi la 
trei zile, fotbaliștii 
,.cartierul* pregăti 
lane, unde vor sta

• RAPID ARE PI 
Dincolo de ideea 
conducerea clubulu 
in prima scenă și 
mâniei, pe gfcend 
viitori Rapid 7j-a j
'meci intre echipa 
nată alcătuita din 
dicați în Giulești 
formații. Din acei 
vor lipsi Cincă (Cb 
șat (Jiul), Rontea 
șoianu (Automatice 
(C.F.R. Pașcani) e

Clubul rapid'st < 
tru două partide c 
ma și Inter, ca uri 
portari in partideh 
disputate in ItoliJ



UN SEMNIFICATIV CLASAMENT ÎNTOCMIT PE BAZA OPINIEI ANTRENORILOR,

ARBITRILOR, A NOTELOR ÎN CAMPIONAT Șl ÎN ECHIPA NAȚIONALĂ:

i, Varodi, 
bloni), prin 
mare aport 
arare și de 
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ICOLAESCU

TÂȚI
ASTAZI PREGA 

tei de 5 ianua- 
vizii so află in 
e o reprezintă 
rsitatea Craiova, 
pregătirile de 
rneul brazilian 
zile (amicalul 

sfjrșitul acestei 
loci antrenorii 
Constantin Oțet, 
rlescu au întoc- 
e pregătire care 
a. După numai 
eni își vor muta 
•a Băile Her cu
la 5 ianuarie.

E INTERESANTE, 
irisită recent de 
riar de a reveni 
cuceri Cupa Ro- 
lucm din anul 

«X interesant 
ză fi o selecțio- 
S de jucători ri- 
pumutați altor 
elecționatâ nu 
?m. Vilcea), Mu- 
»sul Brăila), Ple- 
andria), Negroiu 

iit o ofertă pen- 
? in 1975 cu Ro- 
a frumoasei com- 

scoli fi Ravena, 
Lmul sezon.

CEI MAI BUNI FOTBALIȘTI ROMÂNI AI ANULUI
CORNEL DINU, PE PRIMUL LOC

LUCESCU Șl DUMITRU URCĂ Șl El PE PODIUMUL LUI 1974
anchetă publicată săptămîna 

0 trecută de ziarul nostru
printre antrenorii echipelor . 
divizionare A și care a cu
prins, printre alte întrebări, 
și una privitoare la cei mai 

buni jucăton români ai anului, a 
stirnit interesul unui mare număr 
de cititori care — stimulați de cla
samentul publicat pe baza părerii 
antrenorilor — ni s-au adresat cu 
întrebarea dacă ordinea reieșită 
din consultarea antrenorilor poate 
fi socotită ca cea unanim accep
tată în ceea ce privește ierarhia 
jucătorilor noștri pe 1974.

Precizăm din capul locului că 
asemenea clasamente au, prin în
săși conținutul lor, un coeficient 
de relativitate și de aceea, nicio
dată și nicăieri, ele nu sînt abso
lutizate, mai ales că nici nu ur
măresc un obiectiv concret, prac
tic ci au doar un caracter orien
tativ, statistic, mulțumindu-se, ade
sea, cu rolul de a fi o așa-numită 
«temă de discuție".

Cu toate acestea, neam pro
pus să extindem discuția asupra 
acestei teme, clasamentului rezul
tat din părerea antrenorilor, adău- 
gindu-î (in numărul nostru de 
sîmbătă) un al doilea clasament, 
după voturile date de arbitri.

Și pentru un plus de obiectivi
zare a anchetei, publicăm azi încă 
două noi clasamente, unul pe baza 
notelor obținute de jucători in me
ciurile de campionat ale anului 
1974, altul pe baza notelor primi
te in partidele susținute in cadrul 
echipei reprezentative A. Am soco
tit utile (și chiar necesare) aceste 
două criterii de apreciere, deoare
ce primul răsplătește constanța, la 
nivel ridicat, în competiția de re
gularitate pe' întregul an. campio
natul Diviziei A, iar cel de-al doi
lea se referă la prestațiile jucă
torilor în domeniul care ne intere
sează in cel mai înalt grod, re
prezentarea internațională «de 
vîrf", care — intr-un asemenea caz 
— nu poate fi ignorată.

Au rezultat, așadar, patru cla
samente separate (cîte unul pentru 
fiecare din criteriile mai sus amin
tite), pe care le-am contopit in
tr-unui general. Am acordat punc- 
tajul de 5, 4, 3, 2, 1 fiecărui ju
cător care figurează in cele 4 cla
samente,- după locul ocupat.

Rezultatul final consacră succe
sul lui CORNEL DINU, care — de 
altfel ocupă locul intri în 3 din 
clasamentele pe criterii și locul al 
treilea, in unul din clasamente, cel 

, al hotelor în campionat. De notat 
că el este, in același timp, sin
gurul jucător, care .punctează" in 
toate cele 4 criterii șf că înregis
trează o diferență .mere față de 
cel de-al doilea clasat; Mircea Lu
cescu, prezent intre primii cinci la 
trei dip cele patru criterii.

In continuarea clasamentului, 
distanțele dintre jucători sînt mici. 
La egalitate de puncte, s-a clasat 
mai bine acel jucător care a acu
mulat punctele din mai multe cri
terii (cazul Beldeanu — Antones
cu, unde Beldeanu a fost clasat pe 
locul 7, adunînd puncte dîn două 
criterii, față de numai urrul, al 
constănțeanului).

Pe marginea acestui clasament 
se pot face, desigur, numeroase 
comentarii.

Se poate remarca, de exemplu, 
prezența a nouă dintre componen- 
ții lotului național. De asemenea, 
se evidențiază preponderența ju
cătorilor din apărare (3 portari, 8 
fundași și mijlocași), un singur a- 
tacant propriu-zis, Lucescu, găsin- 
du-și locul în acest .top'1. Nu este 
lipsit de interes nici amănuntul că, 
exceptîndu-l pe Anghelini și — oa
recum — Beldeanu, clasamentul
nu cuprinde jucători tineri, „talen
te care vin".

In fine, să mai reținem amă
nuntul că primul clasat, Cornel 
Dinu, a mai ocupat cea mai inaltă 
treaptă a clasamentelor similare in 
anii 1970 și 1972.

Pentru o mai bună înțelegere a 
mecanismului anchetei, vă invităm 
să parcurgeți clasamentele și co
mentariile care le însoțesc.

LOCUL I
CORNEL DINU

LOCUL AL ll-lea
MIRCEA LUCESCU

LOCUL AL 111-lea
ION DUMITRU

ANTRENORII SI ARBITRII, DL ACORD: DINU!
în numărul nostru de luni 16 decembrie, am publicat un clasament 

al celor mai buni 5 fotbaliști ai anului, pe baza opțiunilor celor 18 
antrenori principali ai echipelor din Divizia A. Clasamentul respectiv 
consacră victoria detașată a lui Cornel Dinu, urmat de Mireea Lu
cescu, in timp ce locurile 3 și 4 sînt împărțite de Ion Dumitru și 
Radu Nunweiller (la egalitate de puncte). în această situație, ei im
part și cele 5 puncte (3+2) care revin locurilor respective. De subli
niat diferența de numai 1 punct care-1 separă pe Aurică Beldeanu 
de cei doi clasați înaintea sa.

Publicăm azi din nou ordinea primilor 5 in clasamentul antreno
rilor, cu precizarea că la prima apariție (cea de lunea trecută) s-a 
strecurat o omisiune în ceea ce il privește pe Beldeanu. In plus, fală 
de clasamentul anterior, facem azi cunoscut și punctajul primilor 
cinci :

1. CORNEL DINU (Dinamo) 65 puncte 5 P

2. MIRCEA LUCESCU (Dinamo) 37 puncte 4 P

3—4. ION DUMITRU (Steaua) 25 puncte 2,5 p

'RADU NUNWEILLER (Dinamo) 25 puncte 2,5 p

5- AURICA BELDEANU (F.C.M.) 24 puncte 1 P

A^a cum subliniam și in numărul trecut al ziarului nostru (cind 
am dat publicității răspunsurile La ancheta adresată arbitrilor), punc
tele de vedere ale „cavalerilor fluierului” smt foarte apropiate de 
celț exprimate de antrenori, nu numai pentru că ei văd pe același 
jucător (Cornel Dinu) pe locul iutii, ci și pentru că, in ambele clasa
mente, figurează aceiași 4 jucători (Dinu, Lucescu, Dumitru și Be'.« 
deaiw).

Reamintim clasamentul după votul arbitrilor :

1. CORNEL DINU (Dinamo) 66 puncte 5 P

2. ION DUMITRU (Steaua) 29 puncte 4 p

3. MIRCEA LUCESCU (Dinomo) 28 puncte 3 P

4. AURICĂ BELDEANU (F.C.M Reșița) 24 puncte 2 P

5. SILVIU IORGULESCU (U.T A.) 21 puncte 1 P

De remarcat aici, detașarea și mai netă a primului clasat, pre
cum și echilibrul „luptei" pentru locul al doilea, in care Dumitru 
obține numai un punct mai mult decit Lucescu.

După cum se vede din parcurgerea 
celor patru clasamente separate, 
primul clasat, DINU (46 meciuri in 

echipa reprezentativă), întrunește cu au
toritate „sufragiile" care-l situează în 
fruntea ierarhiei jucătorilor anului care 
se încheie. In legătură cu clasamentul

IORGULTSCU, CEA MAI MARE MEDIE
ÎN CAMPIONAT

Pe bâza notei medii obținute in meciurile de campionat în de
cursul anului 1974 (returul ediției trecute și turul celei actuale a Di
viziei A) am alcătuit, de asemenea, un clasament.

Atragem atenția cititorilor noștri asupra faptului că mediile de 
mai jos privesc întregul an competițional și că ,— prin urmare — ele 
sint de aste dată diferite de cele pe care le-am publicat nu demult, 
cu ocazia alcătuirii unor clasamente pe posturi și care se refereau 
numai la sezonul de toamnă recent îndheiat.

La alcătuirea clasamentului pe baza mediei notelor in 1974. am 
luat in considerație numai pe acei fotbaliști care au fost notați in 
minimum 22 de meciuri din cele 34 ale anului, adică in două treimi 
din totalul jocurilor.

Iată cum se prezintă clasamentul :

1. SILVIU IORGULESCU (U.T.A.) 8,00 5 P

2. ALEXANDRU BOC („U“ Craiova) 7,87 4 p

3. CORNEL DINU (Drnamo) 7,71 3 P

4. GH. CONSTANTIN (F.C.M. Reșița) 7,70 2 p

5. TULIU JENEI (St. roșu) 7,66 1 P

DINU, UN PILON AL ECHIPEI NAȚIONALE
In decursul anului 1974, edhipa națională a susținut un număr 

de 8 meciuri interțări, oficiale și amicale, cu : Franța, Brazilia. Ar
gentina, Grecia, Olanda, Japonia, Bulgaria și Danemarca. Dintre 
aceste jocuri, 6 au avut loc in deplasare și 2 pe teren propriu (eu 
Grecia la București, cu Japonia la Constanța).

In aceste meciuri au fost utilizați in total 25 de jucători.
Pentru alcătuirea Clasamentului comportării în echipa națională 

în 1974. s-a ținut scama de notele acordate de ziarul nostru, dar n-au 
intrat in calcul decit acei jucători care au participat la jumătate plus 
unul din meciurile susținute de echipa A. Aceasta, pentru a se sub
lima cons'.anța de formă și aportul pe o perioadă mai lungă de timp 
La reprezentarea culorilor naționale. “

De menționat că singurii care au jucat în toate cele 8 meciuri 
din 1974 aie echipei României sint : Dinu, Anghelini și Antonescu.

Iară clasamentul primilor cinci jucători ai anului 1974, alcătuit pe 
baza aportului La activitatea echipei reprezentative ;

1. CORNEL DINU (Dinamo) 7,75 5 p

2 NECULA RĂDUCANU (Rapid) 7,50 4 p

3. DUMITRU ANTONESCU (F. C. Constanța) 7,37 3 P

4. MIRCEA LUCESCU (Dinamo) 7,33 2 P

5. TEODOR ANGHELINI (Steaua) 7,25 1 P

general, să mai reținem faptul că LU
CESCU realizează cea mai bună clasate 
a sa din ultimii ani, locul secund pe ca- 
re-l ocupă răsplătindu-i, desigur, forma 
constantă și recordul de selecții în echipa 
națională, pe care l-a adus la 49. De re
marcat și faptul că DUMITRU (anul tre

cut, pe locul întîi) se menține și în 1974 
pe podium.

Primilorr clasați, ca și tuturor celor care 
au realizat puncte in anchetă, felicitările 
noastre și urarea ca 1975 să le aducă — 
lor și fotbalului nostru — succesele 
dorite.



Turneul international de handbal din R.D. Germană

SELECȚIONATA MASCULINĂ
A ROMÂNIEI - LOCUL II

MAGDEBURG, 22 (prin telefon). 
Duminică seara s-a încheiat, la 
Sporthalle din Magdeburg, tradi
ționalul turneu de handbal mas
culin organizat anual de federa
ția de specialitate din R. D. Ger
mană. Meciul care avea să deci
dă învingătoarea competiției s-a 
disputat între selecționatele R. D. 
Germane și României (așa cum 
am anunțat, țara noastră a fost 
reprezentată de selecționata stu
dențească care va evolua la C.M. 
universitar). Partida a fost cîs- 
tigată de gazde cu 26—19 (13—5). 
Echipa. noastră a început foarte 
slab (după cîteva minute de joc 
era 0—5) și a continuat să evo
lueze așa întreaga repriză. Por
tarii Orban și Banciu au fost to
tal neinspirați, iar în atac echipa 
s-a pripit. Deși, după pauză, for
mația României a jucat mai bine, 
echipa gazdă a obținut victoria. 
Cele mai multe goluri au fost în
scrise de Bdhme 9 șt Ganschow 
7 — pentru R. D. Germană, Blr-

PE GHEATĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

IN CADRUL „CUFE1 IZVESTIA" îa ho
chei pe gheață reprezentativele Finlandei 
și Suediei au susținut trei intilniri. In 
primele doua victoria a revenit finlan
dezilor cu 4—1 și 3—2, iar cea de a treia 
a fost ciștigată de suedezi cu 6—2. In 
aceeaș» competiție, sîmbâtâ, la Moscova, 
sau întîlnit din nou echipele U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei. Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu 4—3 (2—2, 1—1, 1—0). 
După cum se știe, prima întîlnire dis
putată între formațiile U.R.S.S. și Ceho
slovaciei c. revenit gazdelor cu 6—3, iar 
cea de-a doua s-a încheiat la egalitate: 
3-3.

REPREZENTATIVA SECUNDA de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. și-a încheiat tur
neul în Canada, jucînd la Ottawa în 
compania unei selecționate locale. Ho
cheiștii sovietici au ciștigat cu scorul de 
5-3 (1-2. 2-0. 2—1). In acest turneu, 
echipa sovietica a susținut șapte meciuri, 
dintre care a ciștigat șase și a pierdut 
o partidă.

IN MECI AMICAL de hochei pe gheață: 
Elveția - Iugoslavia 3—2.

SELECȚIONATA UNIVERSITARA de ho
chei pe qheată a Canadei, aflată în tur
neu in Cehoslovacia, a evoluat la Usti, 
in compania reprezentativei de juniori a 
țării gazdă. Hocheiștii canadieni au ter
minat învingători cu scorul de 7—2 (1—1, 
1-0, 5-1).

PROBA FEMININA de coborîre din con
cursul de schi de la San Sicano (Italia) 
a fost ciștigată de Angelica Rudtgier 
(Austria) cu 1:17.91. In clasamentul indi
vidual general al ,«Cupei Eurooei", pe 
primul loc se află Angelica Rudigier — 
59 p, urmata ds Gerlinde Strixner — 49 
P și Anneliese Petautschnig (Austria) — 
47 p.

COMPONENT» LOTURILOR U.R.S.S. de 
patinaj viteza au participat la un nou 
concurs de selecție, desfășurat De pati
noarul de altitudine ,,Medeou din Alma 
Ata. In proba feminină de 500 m, vic
toria a revenit Verei Krasnova, cu per
formanța de 41,87. Cu un rezultat exce
lent s-a încheiat probo masculină de 
500 m, în care Aleksandr Safronov a fost 
cronometrat în 38,72. 

talan 6 șl Cosma 4 — pentru 
România. Au arbitrat polonezii 
Passon și Jeziorny. în celelalte 
partide i Norvegia — U.R.S.S. 
19—18 I și Danemarca — Ceho
slovacia 23—20.

Sîmoătâ s-au înregistrat urmă
toarele rezultate i Norvegia — Ce
hoslovacia 17—16. R. D. Germană
— Danemarca 16—15 si România
— U.R.S.S. 20—20 (11—10). Din e- 
chipa noastră, cele mai multe go- 
lui au fost marcate de Biriaian 
9 și Voina 4. iar din formația so
vietică Lagutin 7 și Kravțov 5.

în clasamentul final, primul Ioc 
este ocupat de formația R. D. 
Germane, cu 9 puncte. Selecțio
nata României s-a clasat pe locul 
II, cu 7 puncte, urmată de U.R.S.S. 
cu 6 puncte. Danemarca 4 puncte. 
Norvegia 4 puncte și Cehoslova- 

* cia 0 puncte. .

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• Patinatorii pe locui 4 la Zagreb • Campionatul european de șah 

pentru juniori

BELGRAD, 22 (Agerpres). — 
Au luat sfîrșit întrecerile con
cursului internațional de patinaj 
artistic „Pirueta de aur“, compe
tiție care a reunit la Zagreb spor
tivi și sportive din opt țări, prin
tre care și România.

în proba feminină, victoria a re
venit Tatianei Kakomska (U.R.S.S.) 
cu un total de 165,01 p, urmată de 
Vera Burding (R. F. Germania) — 
156,23, Iveta Silova (Cehoslovacia)

MECIUL DINTRE „ 
FISCHER Șl KARPOV 
VA ÎNCEPE ÎN IUNIE?

AMSTERDAM 22 (Agerpres). — Me
dul pentru titlul mondial de șah în
tre marele maestru american Robert 
Fischer și șatangerul său, - marele : 
maestru sovietic Anatoli Karpov, va 
trebui să înceapă cel mai tirziu în 
luna Iunie a anului 1975.

Această predzare a fost făcută de 
președintele F.I.D.E. dr. Max Euwe, 
în cadrul unei conferințe de presă 
ținute la Penang (Malayezia), unde 
are loc în prezent prima ediție a 
campionatului de șah al Asiei. Dr. 
Max Euwe a confirmat coresponden
tului agenției „Reuter" o decizie 
mai veche, potrivit căreia în. cazul 
cînd Fischer va refuza să-l întllneas- 
că pe Karpov, atunci titlul mondial 
va trece în posesia marelui maestru 
sovietic.

Hotărîrea F I.D.E. cu privire la locul 
de desfășurare a meciului va fi lua
tă, la 17 februarie, la Amsterdam, 
cu prilejul ' unei reuniuni a forului 
suprem al șahului mondial. Pinâ 
acum au fost primite candidaturile 
organizațiilor sportive din Buenos 
Aires, Stockholm, Porto Rico și Ciu
dad de Mexico.

BIATLONIȘTII NOȘTRI
S-flU COMPORTAT REMARCABIL

Participînd la un mare concurs 
internațional găzduit de stațiunea 
italiană Passo Rolle,.. biatloniștii 
români au avut o comportare re
marcabilă, ocupînd locuri frun
tașe în proba individuală de 10 
km și la ștafeta 4 x 10 km. La 
întreceri au luat parte 50 de spor
tivi din șapte țări : Italia, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Fran
ța, Elveția, Austria și România.

Rezultate : 10 KM : 1. H. Menz- 
Karl (R.D.G.) 35:42,5 (zero pena
lizări), 2. Gh. Voicu 35:49,5 (1 
min. pen.), 3. Gh. Gîrniță 36:05,8 
(2), 4. G. Spiller (Italia) 36:18,0 
(2), 5. G. Bartnik (R.D.G.) — vi-

— 152,67 p. Doina Mitricică (Ro
mânia) — 151,75 p., Eva Hansson 
(Suedia) — 148,42 p, Elena Gaz- 
voda (Iugoslavia) — 146,10 p, Ma
ria Kegel (Austria) 136,38 p. etc.

Proba individuală masculină a 
fost ciștigată de patinatorul ma
ghiar Laszlo Vajda — 167,61 p.. 
secundat de Aleksandr Maiorov 
(U.R.S.S.) — 161,66 p. Concurentul 
român Mircea Ion a ocupat locul 
patru, cu 150,01 p.

• La Groningen (Olanda), în 
runda a doua a campionatului 
Europei la șah pentru juniori. 
Marian Domintc (România) a re- 
mizat cu cehoslovacul Ftacnik. în 
clasament conduce sovieticul Iva
nov cu 2 p.

ÎN „CUPA DAVIS", BRAZILIA 
CONDUCE CU 21 ÎN MECIUL CU ARGENTINA

• La Sao Paulo în meciul din
tre echipele de tenis ale Braziiiei 
și Argentinei, cont'.nd pentru se
mifinala zonei sud-americane a 
„Cupei Davis“ — ediția 1974/1975, 
conduc gazdele cu 2—1. Brazilia
nul Thomas Koch l-a întrecut cu 
6—3, 7—5, 2—6, 6—1 pe Ricardo 
Cano, iar argentinianul Guillermo 
Vilas, ciștigătorul „Marelui Pre
miu — FILT“, l-a învins cu 8—6,
6— 2, 11—13, 6—3 pe Adson Man-
darino. La dublu Koch, Mandari- 
no — Vilas, Campo 6—1, 6—3,
7— 5.

• în semifinalele turneului de 
la Sydney, Evonne Goolagong 
(Australia) a învins-o cu 6—4, 
7—5 pe Olga Morozova (U.R.S.S.) 
și o va întîlni în finală pe com
patrioata sa Margaret Court. Fi-

cecampion al lumii al probei — 
36:25,0 (3), 6. W. Bertin (Italia) 
36:27,2 (3), 7. N. Vestea 38:46,4 
(zero)..., 21. N. Crîstotoveanu
38:52.8 (2), 22. V. Fontana 30:07,0 
(4) ; 4 X 10 KM: 1. Italia 2hl7: 
45,0 (5) ; 2. România (Vestea. Voi- 
eu, Fontana, Gîraițâ) 2 h 19 21,0 
(7, dintre care Voicu 4), 3. R. D. 
Germană 2 h 19:21.0 (4). Au luat 
parte 10 ștafete.

Balcaniada feaiaaâ de baschet
ROMÂNIA - IUGOSLAVIA

57-67
BACIKA TOPOLA, 22 (prin tele

fon). Mai întîi cîteva amănunte asu
pra meciului România — Bulgaria 
(67—76) disputat in prima zi a edi
ției a 12-a a Balcaniadei feminine de 
baschet. Sportivele românce au con
dus timp de 13 minute, apoi focul a 
devenit echilibrat, iar in repriza se
cundă sportivele bulgare s-au des
prins și au învins fără a avea emoții 
In final. Punctele formației române 
au fost marcate de Andreescu 20, 
Szabados-Pîrșu 15, Gugiu 15. Sza
bo 7, Goian 6. Mihaîik 4 Pentru 
Bulgaria, cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Mihailova 24, Niko- 
lova 14, Metodieva 11. Au arbitrat 
Pasztor și Cziffra (ambii din Unga
ria).

în ziua a doua a competiției, se
lecționata României a întîlni* pe cea 
a rugoslaviei de care a fost între
cu tâ cu scorul de 6T—57 (37 —28). în 
urma acestor rezultate, totul român 
s-a clasat pe locul 3 (ultimul). Locu
rile 1 și 2 vor f* decise de medul 
Bulgaria — Iugoslavia.

Alte rezultate : Iugoslavia a — Iu
goslavia R 91—69 Bulgaria — Iugo
slavia B 65—51.

nala probei de simplu masculin 
va fi disputată între australienii 
Dent și Roche. Phil Dent l-a eli
minat cu 7—6, 7—5t 6—1 pe so
vieticul Metrevcli, iar Tony Ro
che a ciștigat cu 7—5, 6—1, 6—1 
jocul cu Syd Ball (Australia). în 
semifinalele probei feminine de 
dublu. Morozova (U.R.S.S.) și Na
vratilova (Cehoslovacia) au elimi
nat cu 1—6, 6—3, 6—4 pe Court, 
Fromhoitz (Australia).

• Finala competiției de tenis 
pe echipe (jucători pînă in 18 
ani) dotata cu „Cupa Sunshine*4, 
se va disputa la Miami Beach, 
între selecționatele S.U.A. si Ceho
slovaciei. în semifinale i S.U.A. — 
Soania 2—0 ; Cehoslovacia — Chile 
2—0.

TELEX
La Middlesbrough, în sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni- la tenis de masă, echipa engle
ză Ormesby a învins cu scorul de 
5—2 formația Spartakus Budapesta. 
Cel mai bun jucător al echipei en
gleze a fost Dennis Neale, care l-a 
întrecut cu 2—1 (21—3, 14—21, 21—16) 
pe Timar și a ciștigat cu 2—0 (21—15, 
21—9) meciul susținut cu Kicsis.
După J2 runde și unele partide în
trerupte, în campionatul feminin de 
șah al Iugoslaviei continuă să con
ducă Jovanovic! cu 9’/2 p, urmată de 
Kalchbrenner — 8’/2 p, Lazarevici și 
Markovici cite 8 p etc.
In urma unei anchete întreprinse de 
ziarul „Junge Welt- din Berlin, titlul 
de cel mai bun sportiv al anului din 
R.D. Germană a revenit lui Hans — 
Georg Aschenbach, dublu campion 
mondial la sărituri cu schiurile. Pe 
locurile următoare au fost clasați 
Gherhard Grimmer — schi fond, și 
Jan Hoffman — patinaj artistic. în 
clasamentul celor mal bune sportive. 
Pe primul loc s-a situat campioana 
mondială de înot Kornelia Ender, 
urmată de alte două campioane mon
diale : Christine Errath — patinaj 
artistic și Annelore Zinke — gim
nastică
Revista americană „Illustrated Maga
zine- l-a desemnat pe campionul 
mondial de box la categoria grea 
Cassius Clay drept cel mai bun spor
tiv al anului 1974. Anul trecut, re
vista „Illustrated Magazine- îl alesese 
cel mai bun sportiv pe automobilistul 
Jackie Stewart.

După toate probabilitățile me
ciul de box dintre Cassius 
Clay și Ron Lyle se va des
fășura la Cairo, în cazul cind 
New York-ul nu va oferi con
diții financiare care să-i mul
țumească pe cei doi protago
niști. Autoritățile egiotene 
și-au dat acordul de principiu 
ea întîlnirea să aibă loc la 
Cairo.

Turneul de șah âe la Houston s-a 
încheiat cu victoria marelui maestru 
vest-german Robert Hiibner, care a 
totalizat 8 puncte din 11 posibile. Pe 
locul secund s-a clasat marele maes
tru iugoslav Aleksandr Matanovici. 
cu 77^ p.
In runda a 14-a a campionatului 
U.R.S.S. masculin de șah. care se 
desfășoară ia Leningrad. tlnărul 
maestru Beliavski l-a învins pe fostul 
campion mondial Mihail Tal. Ro
manian a cîsiigat la Vaganian, Savor, 
la Tai man o v și Alburg la Vasiufrov. 
S-âu încheiat remiză partidele Kuz
min — Teskovski și Dvorețki — Po- 
lugaevski Tal a terminat învingă
tor în partida cu Kupreioik. între
ruptă în runda anterioară. în clasa
ment rondure Boîiavskl. cu 9 n și o 
nartidâ întreruptă, urmat de Tal — 
3 P-
în „Palatul Sporturilor- din Varese 
s-a dt.sp :*at primul meci dintre echi
pa locală Ignis si formația U.S.B.C 
ytena, contînd Pent> u gruna sfertu
rilor ele fina! 5 a ..Cupei campionilor 
europeni" ia baschet masculin. Net 
superiori, baschetbaliștii italieni au 
obținut o victorie clară, cu scorul de 
109—66 (52—32). Din formația gazde
lor americanul Morse, a înscris 42 
de puncte.
Campionul mondial David Brooms 
(Anglia) a terminat înving? tor In 
proba de deschidere a concursului 
internațional de călărie de la Londra. 
Concurînd pe calul „Jakermeister”, 
David Broome a fost cronometrat cu 
timpul de 34,6, fiind urmat de com
patrioata sa Liz Edgar (..Monsieur 
Rochas**) — 36,9. Cea de-a doua pro
bă de obstacole a fost ciștigată de 
elvețianul Paul Weier (..Wulf*4) —
30.6. Principalul favorit al cursei, 
italianul Grariano Mancinelli („Rin
go’s Girl“). a ocupai locui patru, cu 
timpul de 32 secunde.

IN CADRUL „CUPEI MONDIALE* îa 
schi, la Saalbach (Austria), proba femi’ 
oină de coborîre (pirtia a măsurat 2 700 
m). a fost ciștigată de Cindy Nelson 
(S.U.A.) în 1 36,26. în clasamentul ..Cu
pei Mondiale” continuă să conducă 
Annemarie Moser — Proell cu 69 p, ur
mată de Cindy Nelson (S.U.A.) — 56 p.

IN CONCURSUL de patinaj viteză de 
Ia Inzell, canadiana Cathy Preistner a 
confirmat excelenta formă in care se 
află, ciștigind două probe. Ea s-o cla
sat pe primul loc în probele de 500 m 
(44.01) și 1 500 m (2:19,81). Proba de 
1 000 m s-a încheiat cu victoria lui Bri- 
ditto Flierl (R.F. Geimania) — 1:40,07. în 
competiția masculină Hans Lichtenstern 
(R.F. Germania) a fost înreg:strat cu 
1 :25,63 în cursa de 1 000 m.

CAMPIONATUL MONDIAL de schi rezer 
vat profesioniștilor a programat cel de-al 
doilea concurs la Aspen (Colorado). 
Proba paralelă de slalom uriaș a reve
nit francezului Henri Duvillard, care l-a 
întrecut în finală pe americanul Hank 
Kashiwa. în clasamentul general pe pri
mul loc a trecut Henri Duvillard — 70 p.

ORGANIZATORII J. 0.

DIN 1976 ÎNTÎMPINĂ 

DIFICULTĂȚI FINANCIARE
MONTREAL (Agerpres). — Jocu

rile Olimpice de vară din anul 1976, 
programate la Montreal, vor nece
sita un buget dublu decît cel pre
văzut inițial. Din cauza inflației, a 
creșterii prețurilor la materialele de 
construcții etc., „factura** J.O. de 
vara se va ridica la circa 653 milioane 
dolari. Este posibil ca această sumă, 
care nu poate fi acoperita prin auto
finanțarea anunțată de Comitetul de 
organizare, să fie redusă, astfel că 
s-ar putea ca viitoarea Olimpiadă de 
vară să aibă dimensiuni mai modes
te decît cele stabilite la început.

CAMPIONATE
R. D. GERMANA : MECIURI

DE CAMPIONAT Șl DE CUPA
După 13 etape în campionatul R.D. 

Germane pe primul loc se află Cari 
Zeiss Jena cu 22 p, urmată de F.C. 
Magdeburg cu 21 p și Stahl Riesa — 
16 p. Rezultate mai importante în
registrate în etapa a 13-a : F.C. Mag
deburg — Dynamo Dresda 3—0; F.C 
Karl Marx Sladt — Carl Zeiss Jena 
3—1; Dynamo Berlin — Stahl Reisa 
3—0: Lokomotive Leipzig — -Chamie 
Halle 5—3.

★
Echipele Dynamo Dresda, Cail Zeiss 

Jena, Sachsenring Zwickau și Wis- 
mut Aue s-au calificat în semifinalele 
„Cupei R.D. Germane" la fotbal.

Partidele retur din cadrul sferturi
lor de finală s-au desfășurat în 
timpul săptămînii. Iată rezultatele : 
Stahl Riesa — Dynamo Dresda 1—2 
(în tur 0—2) : Hansa Rostock — Wis- 
mut Aue 1—2 (în tur 0—2) : Sa
chsenring Zwickau — Vorwărts 
Stralsund 4—2 (în tur 1—1); Loko
motive Leipzig — Carl Zeiss Jena 
0—1 (în tur 1—3).

ANGLIA : EVERTON ÎNVINSĂ 
ACASĂ !

Surpriză în campionatul Angliei. 
Echipa Carlisle care a jucat în de
plasare a reușit să dispună cu 3—2 
de formația Everton, lidera clasa
mentului. Alte rezultate mai impor
tante : Birmingham — Liverpool 3—1; 
Burnley — Middlesborough 1—1; 
Chelsea — West Ham United 1—1 ; 
Luton — Derby 1—0; Manchester 
City — Wolverhampton 0—0. în cla
sament conduce Everton cu 28 p. 
urmată de Ipswich — 23 p (un meci 
mai mult jucat) și Manchester City 
28 p. Liverpool se află pe locul 4 cu 
27 p.

R. F. GERMANIA : 
DOAR DOUA MECIURI

Sîmbătă, în campionatul vest-ger- 
man s-au disputat două meciuri în
cheiate cu următoarele rezultate teh
nice : S.V. Wuppertal — TCB Borus
sia 2—0; Werder. Bremen — HSV 
Hamburg 1—0.

ITALIA : PAUZĂ
PÎNĂ ÎN IANUARIE...

După etapa de ieri (a 11-a), cam
pionatul italian se va relua anul vii
tor. Duminică, la Genova, prima re
prezentativă va juca un meci amical 
cu Bulgaria, iar selecționata B va în
tîlni la Pescara formația Scoției Re
venind la etapa a 11-a vom nota sco
rurile strinse și rezultatele lipsite de 
surprize: Ascoli — Lanerossi Vicenza 
1—o (Zandoli): Fiorentina — Interna-’ 
zionale 1—1 (Casarsa. respectiv Maz
zola) ; Juventus — Cagliari 1—0 (Ca
pello) ; Milan — Bologna 3—0 (Rivera, 
Biasiolo, Bigon): Roma — Cesena 
2_o (Prati 2), Sampdoria — Torino 
0—0: Ternana — Napoli 0—0; Varese 
— Lazio 0—1 (Chinaglia). în clasa
ment : Juventus 13 p, Lazio 15 p, To
rino și Milan cite 14 p.

ÎN C. E.:
MALTA - R.F. GERMANIA 0-1

în campionatul Europei (gr. 8) s-a 
desfășurat ieri, la La Valetta, în
tîlnirea dintre reprezentativele Mal
tei și R.F. Germania. Victoria a re
venit la limită campionilor mondiali 
cu 1—0 (1—0). prin golul marcat de 
Cullmann.

Iată clasamentul grupei :
1. Grecia 3 1 2 0 7—6 4
2. R. F Germania 2 1 1 0 3—2 3
3. Bulgaria 2 0 1 1 4—5 1
4. Malta 1 0 0 1 0—1 0

Tînărul Schmuck de la Dynamo Dresda este marea revelație din cam
pionatul R. D. Germane, lată-l înscriind un gol în meciul Dynamo — 

Hamburger &. V. (2—2) in cadrul Cupei U.E.F.A.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

CRIZA FOTBALULUI BRAZILIAN
RTO DE JANEIRO 22 (Agerpres). — 

îrîfrîngerea Braziliei la olumul cam
pionat mondial, retragerea lui Pele 
și a altor jucători de valoare, un în
ceput de criză de efective sînt ele
mentele negative ale unui „an lamen
tabil44 pentru fotbalul brazilian, apre
ciază agenția braziliană „O Estado44, 
specializată în probleme de sport.

Comentatorul Milton Oliveira re
levă de asemenea penuria de spec
tatori și transferarea unui număr 
măre de jucători peste notare (Jair- 
zinho, Marinho. Paulo Cesar etc.). 
Absența unor fotbaliști de talia lui 
Pele, Gerson, nîveîui mediocru ai 

meciurilor explică dezafectarea pu
blicului și criza financiară a majo
rității cluburilor braziliene. Stadioa
nele noastre uriașe par acum inutile 
și această situație este consecința 
unei perioade de tranziție, prelungiț i 
se pare prea mult, în așteptarea unei 
revitalizări care nu a venit la timpul 
potrivit.

Comentatorul brazilian consideră 
că singura soluție de a îmbunătăți 
fotbalul brazilian este aceea de a 
crea condițiile necesare pentru a des
coperi „mari fotbaliști4* susceptibili 
să atragă mulțimile pe stadioane.
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