
ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
avut loc ședința Consiliului de 
Stat.

La ședință au participat ca in
vitați miniștri și alți conducători 
ai organelor centrale de stat și 
președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete: de
cretul privind îndeplinirea de că
tre ministerele cu caracter eco
nomic a funcției de organ central 
coordonator ; decretul privind paza 
bunurilor ; decretul privind pre
venirea ți stingerea incendiilor ; 
decretul privind unele drepturi 
și obligații ale cetățenilor români 
care realizează venituri în va
lută ; decretul privind dobinzile, 
comisioanele, taxele și tarifele 
bancare in relațiile cu unitățile 
socialiste, alte persoane Juridice 
și persoanele fizice ; decretul pen
tru modificarea art. 379 punctul 2 
din Codul de procedură penală.

Consiliul de Stat a ratificat ur
mătoarele tratate internaționale : 
Acordul de cooperare economică 
și tehnică între Republica Socia
listă România ți Republica Isla
mică a Mauritaniei și Acordul în
tre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Re- 

COMPLEXUL POLISPORTIV
„SPORT ȘI SANATATE“ LA ORDINEA ZILEI
Inițiat în lumina recomandări

lor Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 1973, 
Complexul polisportiv „Sport și 
sănătate" constituie un mijloc im
portant de ridicare a gradului de 
pregătire fizică a populației și de 
cuprindere a maselor în practi
carea organizată a exercițiiîor fi
zice și sportului, pentru menține
rea sănătății, creșterea capacității 
de muncă și petrecerea în mod 
util și plăcut a timpului liber.

Primul an, experimental, a re
levat interesul acordat acestei fru
moase acțiuni, în multe întreprin
deri și instituții, in școli și facul-

întrecerile de cros organizate pe stadionul „Voința44 din Capitală au 
constituit pentru participanți un prilej de trecere a normelor din com

plexul „Sport și sănătate4'.
lăți, în mediul sătesc, fapt rele
vat și de prezența a sute de mii 
de participant la trecerea probelor 
și a normelor. Din sondajele în
treprinse de către inițiatori au 
lost depistate, însă, unele aspecte

„Cupa 30 Decembrie** la tenis

ASTĂZI, MECIUL 
OVICI -MĂRMUREANU

La sala „23 August" din Capi
tală au început întrecerile ultimei 
competiții de tenis a acestui an, 
care marchează, totodată, deschi
derea sezonului pe teren acope
rit > „Cupa 30 Decembrie". Deși 
întrecerea este înscrisă in calen
darul federației — și, deci, se 
cunoștea din timp data desfășu
rării ei — cluburile și secțiile din 
provincie nu și-au trimis nici un 
reprezentant, astfel că asistăm la 
dispute doar între tenismani 
bucureșteni. Pe tablourile de con
curs sînt înscriși 32 de băieți și 
16 fete, favoriți fiind Toma Ovici, 
Dumitru Hărădău, Viorel Sotiriu, 
Mihai Russu, Traian Marcu, Se
ver Mureșan, Ion Sântei și Con
stantin Popovici și, respectiv Vir
ginia Ruzici, Mariana Simionescu, 
Florența Mihai și Florica Butoi.

în meciurile disputate în primul 
tur, 3 din cei 4 jucători compo
nent ai lotului reprezentativ de 
seniori, Toma Ovici, Traian Mar
cu și Mihai Tăbăraș și-au între
cut fără dificultăți adversarii.

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3) 

publicii Islamice a Mauritaniei 
referitor la cooperarea în dome
niul pescuitului oceanic, semnate 
ia București, Ia 25 iunie 1974 ; 
Acordul general de colaborare în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Sierra Leone, semnat 
îa București, la 23 iulie 1974 ; 
Convenția între Guvernul Repu
blicii Socialiste România ți Gu
vernul Statelor Unite ale Ame- 
ricii privind evitarea dublei impu
neri și prevenirea evaziunii fis
cale asupra veniturilor, semnată 
la Washington, ia 4 decembrie 
1973 ; Convenția intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Franceze pri
vind evitarea dublei impuneri pe 
venit și avere, semnată la Bucu
rești, ia 27 septembrie 1974 ; Con
venția vamală relativă la contai
nere, încheiată la Geneva, la 2 
decembrie 1972 ; Convenția refe
ritoare la Regulamentul interna
țional din 1972, pentru prevenirea 
abordajelor pe mare, încheiată la 
Londra, la 20 octombrie 1972.

Decretele menționate au fost, In 
prealabil, avizate favorabil de co
misiile permanente de resort ale 
Marii Adunări Naționale ți de 
Consiliul Legislativ.

In continuare, au fost rezolvate 
unele probleme ale activității cu
rente.

care comportă o analiză atentă din 
partea celor care au stabilit con
ținutul și structura complexului, în 
vederea îmbunătățirii acestora. 
Iată principalele amendamente ce 
se cer a fi luate în discuție :

• Organizarea complexului pe 
DURATA UNUI SINGUR AN, 
fapt care ar stimula și mai mult 
participarea. Nu s-ar mai aștepta 
o perioadă îndelungată (inițial, fi
xată la trei ani) pentru încunu
narea eforturilor și a obținerii di
plomei care se acordă celor care 
își trec toate probele și normele ;

• Simplificarea substanțială a 
sistemului de organizare, evidență 

și de acordare a diplomei ;
• Existența unei concordanțe 

depline intre cerințele complexului 
și cele incluse în sistemul unic de 
verificare șl apreciere a gradului 
de pregătire fizică a elevilor și 
studenților ;

• Introducerea — in cazul pro
belor la alegere — a unei game și 
mai largi de activități cu carac
ter recreativ, competițional („Cupa 
tineretului", Crosul tineretului 
etc) și cu activități de masă G>A- 
micii drumeției", marșuri temati
ce, inițiere în natație, schi și în

Tiberiu STAMA

(Continuare !n pag. 2-3)

Reprezentativele Uniunii

La 5 ianuarie, pri
mele meciuri de bas
chet ale noului an

| favorite in grupa B (Galați) a
| ® SCHIMBARE DE PROFIL ÎN SCHIUL ALPIN MONDIAL 
I
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Azi, la ora 18, in sala Dinamo

Blocajul Marianei Ionescu ți Emiliei Stoian 
stopează un atac al echipei adverse. (Fără din 
meciul Dinamo — Rapid).

Și la actuala ediție a „Cupei Cupelor" — a Iîl-a a 
prestigioasei competiții voleibalistice — participă echi
pe feminine de valoare recunoscută pe plan internați
onal : Ț.S.K.A. Moscova, Ujpesti Dozsa, Start Lodz, 
Slavia Sofia, Traktor Schwerin ș.a. Printre participante 
se află și DINAMO BUCUREȘTI, care anul trecut a 
ocupat locul trei în ierarhia întrecerii.

Azi, formația antrenată de Doina Ivănescu debutea
ză în „Cupa Cupelor" avînd ca adversară echipa GA- 
LATASARAY ISTAMBUL. Sextetul dinamovist, cuprinde 
jucătoare cu experiență s Helga Bogdan, Mariana le- 
nescu, Alexandrina Constantinescu, Venera Hoffmann, 
Gabriela Popa, Emilia Stoian, dar și cîteva tinere volei
baliste talentate — Irina Petculeț, Marilena Grigoraț, 
Ioana Șiclovan. Referindu-se la meciul cu Gaiatasaray, 
antrenoarea Doina Ivănescu ne-a spus i „Dorim ca u- 
ceastă partidă să constituie începutul unei participări 
active in această competiție, cu atît mai mult, cu cit 
noi ne-am numărat pînă acum printre fruntașe".

Din lotul echipei Galatasaray am reținut numele ju
cătoarelor Șeniz Kaban, Aycan SentUrk, Deniz Dosdii- 
gru, Suzan Serin», Giilnaz Eusii, Șuie Askin, Elbe 
Schenerpflug Antrenorul Tankut Antikacioglu ne-a de
clarat : „Desigur, prima șansă aparține echipei române, 
dar noi vom încerca să jucăm cit mai bine".

Partida, care va fi condusă de G. Peesi (Ungaria), va 
Începe la ora 18, In sala Dinamo.

..SFERTURILE" CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI
DOMINĂ ACTUALITATEA HANDBALISTICĂ

la 4 ianuarie, in țara

' Cu toate că a fost bogată în 
turnee sau întîlniri bilaterale re
zervate diferitelor loturi reprezen
tative de handbal, totuși perioada 
lunii decembrie poate fi conside
rată ca o „vacanță" în ceea ce 
privește competițiile oficiale in
terne și internaționale. Firește, 
deci, ca după o suită de confrun
tări amicale — foarte interesante, 
este drept — primele dispute ofi
ciale să fie așteptate cu o sporită 
nerăbdare. Pe plan intern, mo
mentul este marcat prin reluarea 
campionatului Diviziei A la femi
nin, la 27 decembrie se dispută 
primul turneu de sală, iar pe 
plan extern prin meciurile inau
gurale ale celei de a Vl-a ediții 
a C.M. universitar, organizată, în- 
cepind de 
noastră.

Un loc 
disputelor 
fi ocupă însă partidele din sfer
turile de finală ale C.C.E., în 
care handbalul românesc. este re
prezentat de I.E.F.S. (feminin) și 
Steaua (masculin). Handbalistele 
de la I.E.F.S. urmează să întîl- 
nească (ultima propunere, făcută 
Ieri, este 23 ianuarie la București, 
1 februarie In deplasare) cam
pioana Olandei, Swift Roermond, 
iar jucătorii de la Steaua pe 
Skoda Plsen, care manifestă o 
formă dintre cele mai bune în 
campionatul cehoslovac (datele 
propuse i 23 ianuarie la București 
și 7 februarie în deplasare). Tot 
!n legătură cu apropierea slertu- 
rilor de finală ale C.C.E. vom

aparte în ansamblul 
internaționale oficiale

La 24 septembrie 1975

GRECIA - ROMANIA
in Cupa Balcanică la fotbal

I • ECHIPE ROMANEȘTI 
DE RUGBY 
PESTE HOTARE

Sovietice și Spaniei, 
C M. universitar de handbal

Citiți amănunte in paginile 2, 3 și 4
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precbsa că două cupluri de arbitri 
români au fost delegate la a- 
ceastă etapă a competiției t T. 
Curelea și F. Țircu (meciul tur 
dintre Borac Banja Luka și AK 
Aarhus — masculin), C. Căpă|ină 
ți V. Cojocaru (Ruch Chorzow 
— Spartak Kiev — feminin).

PATINATORII IN PREAJMA
UNUI NOU SEZON DE CONCURSURI

Apropierea startului in con
cursurile noului sezon de patina] 
se simte in toate centrele din 
țară. Sportivii, de diverse cate
gorii ți virate, fac ultimele pre

Ca și în ceilalți ant, viteziftii de la Dinamo Brașov se pregătesc pe pati
noarul artificial din Poiana, sub îndrumarea apreciatului antrenor Ernest 

Ulrich, pentru viitoarele performante
e în afară de reuniunile or

ganizate pe plan județean, pati
natorii de viteză vor participa ia 
un interesant program competițio
nal cu caracter republican 
ale cărui întreceri finale pe țară 
se vor desfășura după cum ur
mează l 14—16 ianuarie — con
curs național rezervat copiilor și 
juniorilor, la Miercurea Ciuc sau 
Tușnad-Băi ; 18—19 ianuarie . — 
campionatul sprinterilor seniori 
(m+f) la Miercurea Ciuc sau Tuș- 
nad—Băi ; 25—26 ianuarie — po- 
liatlonul seniorilor (m+f) la 
Miercurea Ciuc sau Tușnad—Băi; 
1—3 februarie — „Cupa Româ
niei", seniori si juniori mari, 
(m+f) și „Cupa F.R.P." rezervată 
juniorilor mici și copiilor țm-l fg

gătiri pe... uscat și pe gheața pa
tinoarelor artificiale, dornici de a 
obține rezultate cit mai bune in 
confruntările care ii așteaptă.

• Specialiștii forului de resort 
au selecționat, în urma comportă
rii avute în sezonul trecut și a 
perspectivelor de progres, în lo
tul republican de patinaj viteză 
următorii opt sportivi : Liana 
Cardaș, Eva Szigeti, Lidia Vaszi, 
Vasile Coroș, Gheorghe Pop, A- 
drian Ciobanu, Ladislau Foct și 
Andrei Erdely. Pregătirile vor fi 
conduse de antrenorii Ernest Ul
rich și Zoltan Szckely.

• Fosta campioană absolută a 
țării, Maria Tașnadi, s-a transfe
rat de la S. C. "Miercurea Ciuc la

Marți 24 decembrie 1974

A fost stabilit programul tur
neului pe care-1 va întreprinde în 
țara noastră selecționata femini
nă a Franței l 30 decembrie la - 
București cu o selecționată divi
zionară din Capitală, 2 ianuarie 
la București cu Progresul, 3 si 
4 ianuarie la București eu IEFS.

Școala sportivă din același oraș. 
In prezent, ca se pregătește, ală
turi de micii viteziști de la noua 
ei secție, pe gheața artificială a 
patinoarului din localitate.



ACTUALITĂȚI DIN ACTIVITATEA BASCHETULUI
ILEANA GUGIU, „Nr. f

IN BASCHETUL ROMANESC
In urma anchetei întreprinsă, Biroul federal a 

alcătuit tradiționalul clasament al primilor iO bas- 
chetbaliști ai țării: 1. ILEANA GUGIU (Rapid), 2. 
Vasile Popa (Dinamo), 3. Ecaterina Savu (Feliteh- 
nica), 4. Costel Cernat (Steaua), 5. Dan Niculescu 
(Dinamo), 6. Suzana Szabados (Politehnica), 7 Di
ana Mihalic (I.E.F.S.), 8. Gheorghe Novac (Dinamo),
9. Angelica Tita (I E.F.S., transferată la Pobtehnica),
10. Gheorghe Oczelak (Steaua). Acest clasament ne 
pferă supriza neplăcută (ca și anul trecut, de altfel) 
de a nu cuprinde nici un jucător din provincie, ceea 
ce constituie o nedreptate. Oare dintre Nicolae Iones- 
cu, Petre Conor (Universitatea Timișoara). Horia De- 
mian, Matei Riihrig (Universitatea Cluj-Napoca), ca 
să amintim doar cîteva nume, nu ar fi meritat nici 
unul să figureze in primii 10 ? Absența lor este efec
tul modului defectuos In care a fost întreprinsă an
cheta, mai precis faptului că cci solicitați (antrenori, 
arbitri, activiști etc.) au fost numai bucureștenL Dar, 
pentru a repara parțial această inechitate, vom pre
ciza că dintre ce! 10 desemnați a fi cei mai buni 
baschetbaliști In anul 1974, șase provin din orașele 
provinciale : Popa (Ploiești), Savu (Brașov), Cental 
(Constanța), Szabados (Tg. Mureș), Mihalic (Satu 
Mare), Oczelak (Cluj-Napoca).

ARBITRI ROMANI
ÎN CUPELE EUROPENE

Comisia de organizare a cupe
lor europene a desemnat următo
rii arbitri români șă conducă par
tide în sferturile de finală ale 
Întrecerilor î N. Iliescu (UBSC 
Viena —• Ignis Varese, în C.C.E. 
la seniori), G. Dutka (T-S.K.A. 
Moscova — Berck, In C.C.E. la 
seniori), G. Chiraleu (Minior Per- 
nik — Slavia Prega în C.C.E. la 
senioare), C. Negulescu (Slavia 
Praga — Zadar In C.C.E. la se
niori) și M. Aldea (Ț.D.N.A. Sofia 
— Juventud Badalona, <n Cupa 
cupelor la seniori și Marița Plov
div — Sparta Praga în C.C.E. la 
senioare). Meciurile vor avea locsenioare). Meciurile vor avea 
între 2 și 16 ianuarie 1975.

PERIOADA DE TRANSFERĂRI
Prima perioadă de transferări a 

anului 1975 va avea loc intre 1 
șl 15 ianuarie.

După al doilea turneu al campionatelor de volei ECI

Sibiu îi

FEMININ

deja califi-

MASCULIN

Iată cum arată 
înaintea turneelor de 
Bacău :

nivelul ca- 
trebuie să

De asemenea, vom menționa că 
arbitrajele nu s-au ridicat la ni
velul așteptat, unele influențînd 
direct rezultatul final.

clasamentele 
la

I.EJ.S. și Farul Con- 
candidatele cele mai 
cu un ușor avantaj 
studentelor, datorită 
setaveraj și progra-

ECHILIBmi IN FRimtA CLASAMENTELOR

CUPA CLUBUfiILOR ii

SENIORI PLEACA LA BALCANIADALOTUL DE

iTTw' ar Sfc:L 4EHI - fa

Odată cu încheierea turneelor 
de la București- și Galați turul 
campionatelor de volei se află în 
fața fazei finale, urmînd ca la 
Sibiu (feminin) și Bacău (mascu
lin) să se desfășoare Intre 27 și 
29 decembrie ultimele turnee.

Dacă la masculin Explorări B. 
Mare, Steaua, Dinamo și C.S.U. 
Galați și-au asigurat participarea 
la turneele finale pentru desem
narea campioanei, în schimb, la 
feminin, lupta pentru stabilirea 
celei de a patra formații rămlne 
deschisă, 
stanța fiind 
îndreptățite, 
de partea 
plusului de __ _ . . _
mului în ultimele trei etape. în 
rest, Rapid, Penicilina Iași și Di
namo și-au asigurat 
ca rea.

Dacă ne referim la 
litativ al turneelor, 
precizăm că, și de această dată, 
el nu a fost mulțumitor, donr 
cîteva partide (Penicilina — 
I.E.F.S., Rapid — Dinamo, C.S.U. 
Galați — Explorări B. Mare, Di
namo — Steaua) puțind primi un 
calificativ bun. S-au comis, în 
continuare, numeroase greșeli teh- 
nico-tactice, s-a jucat intr-un ritm 
lent, lipsit de spectaculozitate.

In meciul de vineri : Farul — Con
structorul 3—1 (—14, 5, 8,

1. Rapid 8 8 0 24: 4 15
2, Penicilina 8 7 1 23: 7 15
3. Dinaxno 8 7 1 23: 5 15
4. I.E.F.S. 8 5 3 18:13 13
5. Farul 8 5 3 15:13 13
6. „U“ Timișoara 8 4 4 17:15 12
7. C.S.M. Sibiu 8 4 4 17:19 13
«. „U“ Craiova 8 4 4 12:18 12
9. Constructorul 8 2 6 9:22 10

10. Medicina 8 1 7 10:22 9
11. C.S.U. Galați 8 1 7 10:22 9
12. Spartac 8 0 8 8:24 8

î. Explorări 8 7 1 22: C 15
2, Steaua 8 7 1 21: 6 15
3. Dinamo 8 7 1 22: 7 15
4. C.S.U. Galați 8 7 1 23: 9 15
5. „U“ Craiova 8 5 3 17:18 13
6. Rapid 8 4 4 18:18 12
7. „U“ Cluj-Napoca 8 3 5 13:15 11
8. Politehnica 8 3 5 14:13 11
9. I.E.F.S. 8 3 5 14:19 11

10. Viitorul 8 17 10:21 9
11. C.S.M. Suceava 8 17 8:23 9
12. Petrolul 8 0 8 2:24 3

PESTE

Popa (unul din
tre cei mai buni 
jucători în meciu
rile România — 
Olanda) va fi fi la 
Balcaniadă element 
de boii al repre
zentativei române.

După ce »-a pregătit o scurtă 
perioadă în Sala sporturilor din 
Iași, selecționata de seniori a țării 
noastre a revenit în Capitală și 
urmează că astă seară să plece la 
Salonic, pentru a participa la 
ediția a XVI-a a Balcaniadei. Fac 
deplasarea •. Tarău, Oczelak, Pîr- 
țu, Zdrenghea, Cernat, Molnar 
(Steaua), Novac, Popa, Niculescu, 
Georgescu (Dinamo), Cimpeanu 
(Universitatea Timișoara), Brabo-

(I.E.F.S.). Antrenorii :
Culibaba-Evuleț ;

veanu
Nodef și D, 
bitru : 
juca în ordine cu Grecia (vineri), 
Iugoslavia (sîmbătă) și cu Bulga
ria

ar-
Ă. Atanasescu. România va

(duminică).

DUMINICA, RESTANTA
POLITEHNICA —I. P. Tg. MUREȘ

ABSENTE NEJUSTIFICATE
IN „CUPA JUDEȚELOR" LA ÎNOT

întîlnirea dintre Politehnica și 
Inst. Pedagogic Tg. Mureș, restan
ță din etapa a IX-a a Diviziei 
feminine A, se va disputa dumi
nică la... Brașov (ca urmare a 
înțelegerii intervenite între antre
norii celor două echipe).

La bazinul ,,23 August" din Capita
lă s-a disputat ultimul concurs de 
sărituri în apă al sezonului : „Cupa 
cluburilor". întrecerile, desfășurate 
în condiții organizatorice bune, au 
prilejuit evidențierea tinerei genera
ții care asaltează — In special la fete 
— pozițiile fruntașe ale ierarhiei. In 
afara orașelor și cluburilor cu tra
diție in această ramură a natațtei, 
vom remarca Școala generală nr. 54 
din București, care își respectă cali
tatea de Centru național de pregătire 
devenind, într-o perioadă scurtă, o 
reală pepinieră a cluburilor bucu-

„Cupa 30 Decembrie11 la tenis
(Urmare din pag. 1)

Rugbyul a in> 
Pregătirile în v 
zon vor fi relua 
săptămîni. Nu tc 
tre sînt însă î: 
ceastă oră. As 
Timișoara, fruni 
Diviziei A, a ț 
neu în Italia și 
căruia va susți 
cu formații de 
timișorenii vor 
selecționata or; 
Brescia cu o p 
tativă — „Zeb 
din internațions 
în Italia ; în 
vor evolua, pr< 
Vienne, unde ' * 
divizionare A. 
și ea în Franțt 
vitală de echip 
afară de acest 
dinamoviștii voi 
Sportul studer 
Italia, unde va 
Gasparelo Casa' 
no. După frunu 
Farului in 01 
Occidental. aște 
celor trei amb 
byului nostru o 
rabilă.

Au luat sfîrșit întrecerile 
„Cupei județelor", desfășurate a- 
nul acesta în piscinele acoperite 
din Brăila, Cluj-Napoca și Ora
dea. Ultima competiție de amploa
re a înotătorilor din 1974 nu s-a 
mai bucurat de. succesul ediției 
precedente și aceasta datorită fap
tului că unele selecționate (Caraș- 
Severin, Timiș) nu și-au trimis 
reprezentanții în centrele anur.ți- 
to din vreme. Au absentat de la 
întreceri și înotătorii bucure ș- 
teni, întorși de la gară în ultimul 
moment, deoarece nu li s-au asi
gurat din timp condiții de caza
re (!).

® în absența sportivilor bucu- 
reșteni, care porneau mari favo- 
riți, concursul de La Brăila a fost 
dominat categoric de reprezen
tanții județului Prahova, care au 
totalizat 659 p. Au urmat în cla
sament : 2. Galați 326 p, 3. Brăila 
320 p, 4. Constanța 176 p. TInăra 
ploleșteancă Irina Pănulescu (10 
ani) a stabilit cu acest prilej un 
nou record (bazin scurt) pe dis
tanța de 200 m mixt, realizind 
2:54,2. Alte rezultate : Dragoș Al
dea (Prahova) 2:42,6 — 200 mbras; 
Ștafeta Liceului 4 Galați 4:45,5 la 
4 x 100 m mixt băieți categ. A. 
(T. ENACIIE — coresp.).

• La Cluj-Napoca, unde s-au 
întrecut _ înotătorii din județele 
Mureș, Sibiu și Cluj, gazdele au 
cîștigat 54 din cele 64 de probe

din program. Clasamentul pe e- 
chipe : 1. Județul Cluj 301 p, 2. 
Județul Mureș 135 p, 3. Județul 
Sibiu 39 p. Cele mai bune rezul
tate 1 Anca Cimpeanu (Cluj-Na
poca) 2:57,8 la 200 m mixt fete 
categ B ; Octavia Mladin (Cluj- 
Napoca) 1:30,8 la 100 m spate 
fete categ. C; Ștafeta jud. Cluj 
5:02,9 la 4 x 100 m liber fete ca
teg. B, cifre ce constituie noi re
corduri județene. (P. KADVAN’I — 
coresp.).

• La Oradea nu au fost pre- 
zenți decît sportivii din locali
tate, care în 
susținut doar 
cu înotătorii 
(Polonia). Au 
104—92. Una dintre cele mai bur.e 
performanțe a fost realizată de 
tînărul (12 ani) Horațiu Neagrău, 
care a parcurs distanța de 800 m 
liber în 9:34,0 — nou record re
publican pentru bazin scurt li 
categ. băieți 11—12 ani. Sportivii 
din Tarnow au realizat cîteva noi 
recorduri ale Poloniei : B. Para- 
dowski 1:19,0 — 100 m delfin bă
ieți categ. B ; Beata Orzel 1:30,6 
— 100 m bras fete categ. C ; K. 
Kajda 1:06,0 — 100 m delfin băieți 
categ. A. Alte 
2:22,0 — 200 
Noemi Petruț 
fin categ. A ; 
1:21,8 — 100

cele din urmă au 
o întîlnire amicală 

de la Unia Tarnov/ 
cîștigat gazdele cu

rezultate : A. Birini 
m delfin juniori ; 

1:18,2 — 100 m dcl- 
Cornel Neagrău 

m delfin categ. C. 
(Uie GHIȘA — coresp. județean).

LA 5 IANUARIE

PRIMELE MECIURI
ALE NOULUI AN

Inaugurarea activității competi- 
ționa.'e a anului 1975 va avea loc 
duminică 5 ianuarie. odată cu 
disputarea meciurilor etapei a X-a 
a campionatului republican femi
nin și ale primei etape a turului 
secund al campionatului masculin.

Rezultate din primul tur (bă
ieți) 1 T. Ovici — B. Almăjan 
6—4, 6—2 ; E. Pană — A. Dîrzu 
6—2, 7—5 ; M. Russu — A. Mi- 
trache 6—2, 6—2 ; T. Marcu — 
A. Leonte 6—3, 6—0 ; J. Bîrcu — 
S. Niculescu 6—1, 6—1 ; Gh. Boa- 
ghe — T. Frunză 6—2, 6—4 ; V. 
Sotiriu — D. Bucâtaru 6—1, 6—2 ; 
S. Muresan — M. Mîrza 7—6, 
6—2 ; M. Tăbăraș — R. Bădin 
6—2, 6—3 ; R. Opreanu — I. Io- 
vănescu 6—2, 6—4 ; D. Nemeș — 
I. Rusen 6—0, 6—1 ; fete : Virgi
nia Ruzici — Anca Ploieșteanu 
6—0, 6—2 ; Doina Ionescu — Ma
ria Romanov 2—6, 7—6, 6—1 ; Flo
rența Mihai — Cristina Muresan 
6—0, 6—1.

Competiția continuă în fiecare 
zi, pînă duminică, între orele 
8—12 și 14—20. Azi. de la ora 10, 
se va disputa meciul dintre Toma 
Ovici și Petre Mărmureanu.

reștene (Georgiana Săcăleanu, Elena 
Clrstică și FeUeia Ctrsiea sînt doar 
cîteva din elementele ridicate).

Trofeul a fost cucerit de echipa 
Școlii sportive Sibiu (antrenor N. 
Hatzak) alcătuită din : G. Fabich, D. 
Oprean. A. Givozdea, Angela Popes
cu, Liliana Popescu șl Herbert Dag- 
mar. Pe locurile următoare : Școlarul 
București șl Progresul București.

Cîștigătorii probelor : seniori : D. 
Nedelcu (Școlarul) la trambulină 3 m 
și 1 m ; Al. Bagiu (Crișul) la plat
formă și combinată ; senioare : An
gela Popescu (Șc. sp. Sibiu) la 1 m, 
platformă și combinată. Elena Cirsti- 
că (Progresul) la 3 m ; juniori : 
Gerhard Fabich (Șc. sp. Sibiu) 1 m, 
3 m, platformă și combinată ; juni
oare: Georgiana Săcălcanu (Școlarul) 
ca șl Fabich, toate probele ; copii — 
băieți : Dan Oprean (Șc. sp. sibiu) 
la 1 m și 3 m. Valentin Ciupitu (Pro
gresul) la platformă și combinată ; 
fetițe : Magdalena Toth (Crișul) la 
1 m, 3 m și combinată. Felieia 
Clrstea (Progresul) la platformă.

• Organizate 
Varna (ajuns 1« 
comunicat date 
viitoarei ediții: 
România va fi 
ceastă întrecere 
tineret, căreia 
acest fel un n 
internațional. E 
turneu în U.R.: 
vanșa partidei 
al Franței (noi

• Forul noi 
va propune fed 
rugby înlocuiri 
selecționatele c 
două țări cu c 
zentativelor d 
fel, cei mai 1 
avea asigurat 
plus înaintea 
(Madrid. 30

înaintea turneului final al „tupei

ANTRENORUL IOSIF A
ARE ÎNCREDERE ÎN ELI

COMPLEXUL POLISPORTIV SPORT Șl SAMIAII"
(Urmare din pag. I)

alte discipline propuse de parti
cipant, ca fiind în atenția lor etc);

• Sporirea factorului stimulativ 
la unele probe (în special La a- 
lergări), cu haremuri mai apropia
te de posibilitățile unei mase mai 
mari de participant.

Pentru reușita Complexului po
lisportiv „Sport și sănătate" ■ se fac 
necesare, de asemenea, unele re
glementări legate de aportul ca
drelor medicale. De pildă, trebuie 
să fie folosită mai mult rețeaua 
de unități medicale (cabinete me-de unități medicale____________
dicale și policlinici pe lingă în
treprinderi, instituții ; în comune, 
dispensare ș.a.) care au în evi
dența lor fișele de sănătate ale 
celor dornici să participe la tre
cerea normelor. Medicii respectivi 
pot să aprecieze, în mod obiectiv, 
cine poate participa la complex și

cine nu. Mai mult, cadrele medi
cale (inclusiv personalul sanitar 
mediu), cele care au .calitatea de 
investigatori ai stării de sănătate 
a populației, pot și trebuie să se 
afle mai aproape de profesorii de 
educație fizică, antrenorii și in
structorii cu atribuții nemijlocite 
în acest domeniu.

Apare clar faptul că regulamen
tul Complexului polisportiv „Sport 
și sănătate" va cunoaște unele îm
bunătățiri, în pas cu cerințele par- 
ticipanților. Pînă atunci, însă, nu 
trebuie să existe nici o reținere 
pentru nimeni de a-și trece, in 
continuare, probele și normele, 
profitînd, de pildă, de întrecerile 
din cadrul ediției de iarnă a „Cu
pei tineretului". Este o recoman- 
dație lansată, mai ales, elevilor și 
studenților, care la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute au intrat în va
canță.

Slăvel (Rapid), 8. Viorel Rus (Dinamo). 
9. Adrian Sehervan (Rapid), 10. Doru 
Spinu (Progresul).

RIÂTIHM -CUPA ASA BRAȘOV*, 
desfășurată la Poiana Bra

șov, a inaugurat sezonul intern. Primii 
clasați : seniori : 1. I. Țeposu (Dinamo) 
1h 19:42 ; 2. Gh. Cimpoia (A.S.A.)
1h 24:25 ; 3. I. Mirza (A.S.A.) 1h 25:00 ; 
tineret : 1. C. Mîndruș (A.S.A.) 1h 08:03; 
2. Gh. Păunescu (A.S.A.) 1h 10:04 ; 3. 
I. Lăzăroiu (A.S.A.) 1h 11:50.

LA ZALĂU, A AVUT LOC 
„CUPA MESEȘUL" rezervată 

juniorilor, la care au participat 56 de 
boxeri din Baia Mare, Sighet, Cugir, Cîm- 
pia Turzii și Zalău, iată cîștigătorii, în 
ordinea categoriilor, la juniori mari : I. 
Marchîș (Baia Mare), I. Mareea (Baia 
Mare), I. Pețrîc (Baia Mare), N. Toth 
(Baia Mare), T. Săsăran (Baia Mare), 
I. Dragoș (Zalău), L. Berar (Zaiău). I. 
Hungodi (Zalău), T. Crișan (Zalău), G. 
Opriș (Cugir), M. Ciobotaru (C. Turzii). 
La juniori mici, cele mai multe locuii I 
au fost cucerite de boxerii de la C.S. 
Zalău (D. Crișan, A. Țîrcâ, N. Bumb) și 
Baia Mare ~ ~
clasamentul 
situat C.S. 
Baia Mare 
coresp.) ® 
«<--------- —

(D. Baîint, D. Mihaîca). în 
pe echipe, pe primul loc s-a 
Zalău, fiind urmată de C.S. 
și I.S.C. Turzii. (T, Cheța — 

____LA TIMIȘOARA, IN CADRUL 
CUPEI ȘCOLII SPORTIVE* s-au îrtîlnit 

echipele de juniori aîe școlilor sportive 
Viitorul din localitate și Drobeta Tr. Se
verin. Pugiliștîi din Timișoara au obținut 
victoria cu scorul de 23—16. Cei mai buni 
boxeri au fost M. Ciobotaru, V. Tîrziu, de 
la Timișoara și E. Scondea, de la Dro
beta Tr. Severin. (C. Crețu - coresp.) 
• BILETELE DE INTRARE PENTRU TUR
NEUL FINAL AL „CUPEI F.R. BOX", com
petiție ce va începe joi, în sala Floreas- 
ca, vor fi puse în vînzare, începînd do 
miercuri dimineața, la casele de la se
diul C.N.E.F.S. din str. Vasile Conta nr. 
16^ agenția C.C.A. din bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și la casele sălii Floreas- 
ca.

F.R. NATAȚIE A DESEM
NAT pe cel mai buni ju

cători ai anului : 1. Gheorgho Zamfirescu 
(D'nano), 2. Comei Frățilă (Dinamo), X 
Dinu Popescu (Dinamo). 4. Cornel Rusa 
(Rapid), 5. Adrian Nostasiu (Dinamo), 
6. Livhi Răducanu (Dinomo), 7. Florin

POLO

ÎL!CiT ÎNTÎLNIREA AMICALA din-
lsslv-r I tre selecționatele orașelor

Reșița și Vraca (Bulgaria) s-a încheiat 
cu succesul înotătorilor reșițeni : 270-132. 
Cele mai bune rezultate : Mariana Ma
rin 1:16,1 — 100 m spate $1 1:18,3 — 100 
m dellin : F. Stiegel 2:36,0 — 200 m mixt. 
• TOT LA REȘIȚA a avut loc și un con
curs ol înotătorilor fruntași 
tate. Doua performanța mai 
Puel 1:13,5 — 100 m spate și 
șan 1:02,4 - 100 m spate.

„CUPA ONCEȘTi-,

din 
bune 
Doru

locoli- 
: Edit 
Grop-

, . dispu
tată la Păltiniș, a întrunit 

la startul probator alpine și de fond 75 
do copii și juniori din Sibiu, Rășinari, 
Cisnădie și Sf. Gheorghe. Ci ți va dintre
cîștlgători : M. Oprea (Centrul de schi 
Rășinari), C. Voicu ($c. sp. Sf. Gheor
ghe), P. Ferencz (Metalurgistul Sibiu) la 
slalom uriaș copii III, II și respectiv I, 
Zai Urliche (Metalurgistul Sibiu), M. Fe
rencz (Metalurgistul), Eva Szobo (Șc. sp. 
Sf. Gheorghe), Ingebor Fleischer (Măta
sea roșie Cisnădie) lă slalom uriaș ju
nioare II, Juniori I, fetițe I și fetițe II ; 
FI. Milev, Camelia Corsaru. Gundula 
Kellner (toți de la Șc. sp. Șoimii Sibiu} 
la fond copii ti, fetițe II și fetițe I.

RETURUL CAMPIONATU
LUI REPUBLICAN Al 
ECHIPELOR DE JUNIORI 

disputa la 
27—30 decem-

SCHI

TENIS 
DE MASA se va 
sfîrșitul acestei sâptâmini 
brie la Ploiești. Participa 14 formații de 
băieți și tot atîtea de fete, ultimele doua 
echipe urmînd sâ retrogradeze și sâ 
concureze în campionatul de calificare.

T.p FEDERAȚIA DE RESORT a al- 
cătuit lista celor mai buni

10 trăgători pe 1974 : 1. DAN IUGA (Di
namo București), 2. Corneliu Ion 
(Steaua), 3- Anișoora Matei (Dinamo 
București), 4. Mircea Ilea (C.F.R. Arad), 
5. Laurențiu llovici (C.S.U. Brașov), 6. 
Virgi! Atcnasiu (Steaua), 7. Marin Stan 
(Steaua), 8. Marcel Roșea
Bjcureștf). 9. Ntcoloe Rotaru (LET.S. 
Becureft»)j W. Era Ofoh (Acthrvl Brașov).

<3 mo

Pregătirile formațiilor partici
pante la turneul final al „Cupei 
F. R. Box" se apropie de sfîrșit. 
Cea mai mare întrecere pe echipe 
a țării — și ultima competiție pu- 
gilistică a anului — polarizează 
acum atenția tuturor iubitorilor 
„nobilei arte“ din Capitală și din 
centrele pugilistice ce-și vor tri
mite reprezentanții la ultima fază 
a Cupei federației : Constanța, 
Galați, Brăila și Cluj-Napoca. 
Pînă în prezent am oferit citito
rilor noștri vești despre prepara
tivele pugiliștiior din Constanța, 
Galați și Brăila. Pentru azi ne-am 
propus să publicăm cîteva infor
mații de la Cluj-Napoca, motiv 
pentru care am luat legătura tele
fonică cu antrenorul formației 
A.S.A., Iosif Mihalic.

Cu modestia-i binecunoscută, 
tînărul ți talentatul antrenor clu
jean ne-a declarat: „Noi avem 
în formație nume cu mai puțină 
rezonanță. Dar, ca și în anii pre- 
cexlcnți, ne-am pregătit cu multă 
seriozitate și avem convingerea că 
vom face o figură onorabilă. E- 
levii mei, în marea lor majoritate 
tineri, sînt bine pregătiți și știu 
să lupte cu toată hotărîrea pen
tru a-și apăra șansele. De altfel, 
acum doi ani, tot cu 
nără, am reușit să 
actuala daținătoare 
Farul Constanța. Eu .
mațîa de pe malul mării este a- 
cum mult mai puternică decît a- 
tunci, dar si a noastră este mult 
schimbată. în primul rînd, de data 
aceasta, avem echipă completă, 
în al doilea rînd, în formația pe 
care o vom alinia la startul în
trecerilor figurează cîțiva pugiliști 
valoroși, care s-au remarcat și cu 
ocazia finalelor individuale de la 
București. Consider suficient să 
amintesc numela boxerilor Ale
xandru Turei, Vasile Kiss, Con
stantin Nap, Mihai Hozo, care au 
lăsat o frumoasă impresie pe rin
gul din Palatul Sporturilor și al 
Culturii. Alți sportivi ce vor re
prezenta culorile A.S.A. Cluj-Na
poca. care cred că vor satisface 
exî;ecțe!t spectatorilor bucureș-

o echipă tî- 
invingein pe 
a trofeului, 
știu că for-

Antrenorul 
coltul ringul 
componența < 
panii la turne 

cut, i

teni. sini 
Vasile Girda 
trișor Stroe i 
Tămaș (mijlc 
pregătirile sîn 
Mai lucrăm d 
tățirea vitezei 
redarea unor
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în vacanță, 
■a noului se- 
ia peste două 
chipele noas- 
■lache" la a- 
Universitatea
irimei serii a
intr-un tur- 

tța, în cadrul 
îteva partide 
tre. în Italia, 
la Torino (cu 
), apoi la 
ică reprezen-

— alcătuită 
răini activînd
ța, bănățenii 

la Lyon și 
intîlni echipe
imo va juca 
de a fost in-

Mihalic, în 
unul dintre 
sale partici

pi 
MJ 
tei
nai de anul tre- 
loroianu

*îîhai TRANCA

Mauleon. In 
se pare că 

și la Pau. 
a plecat in
cu echipeie 

Chican Mila- 
comportare a 

Berlinul 
din partea 

ale rtig- 
ono-

rheului de la 
ediție) au 

disputare a 
septembrie, 

la a- 
de

va asigura în 
calendar 

de un 
_ și re- 

XV-le similar

de specialitate 
poloneze de 

dintre 
ale celor 
a repre-

niori. în acest 
rugbyști vor 
verificare în 

eului F.I.R.A.
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Kat'i (muscă), 
nimijlocie), Pe- 
ocie), Valentin 

ntică). Acum, 
foape terminate, 
pentru îmbună- 
execuție si co- 

turi“.
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GRECIA-ROMÂNIA (Cupa Balcanică)
Pentru partida retur din cadrul 

Cupei Balcanice interțări (rea
mintim că în primul meci „trico
lorii" au cîștigat cu 3—1, la 
București), Federația Română de 
Fotbal a propus forului similar 
din Grecia ca data de disputare 
ziua de 24 septembrie 1975.

VACANȚA 
DiNAMOViȘTiLOR
După ultima etapă a turului, 

numeroși componenți ai liderului, 
Dinamo București, au făcut de
plasarea la Băile Felix, unde au 
efectuat tratamente cu parafină, 
băi, masaj. Este vorba de Luces- 
cu, Radu Nunweiller, Dinu, D’j- 
mitrache, • Constantinescu, Dudu 
Georgescu, Sătmâreanu II și Mol
dovan.

împreună cu aceștia, au urmat 
tratamente și trei jucători ai for
mației de tineret-speranțe. Augus
tin, Ion Marin și Vlad.

De cîteva zile, mai precis de 
sîmbătă 21 decembrie, grupul di- 
namoviștilor s-a înapoiat în Ca
pitală. unde Iși continuă zilele de 
vacanță. Așa cum s-a mai anun
țat, în ziua de 5 ianuarie, elevii 
lui Nicușor și Nuaweiller Isi 
vor relua pregătirile In vederea 
returului.

0 HOTARÎRE
A OIROIOl FEDERAL

într-o ședință recentă, Biroul 
Federației Române de Fotbal a 
analizat evoluția slabă a echipe
lor noastre in turul actualului 
campionat, rezultatele necores
punzătoare obținute de echipele 
de club în Cupele Europene și 
comportarea echipei naționale în ] 
toamna lui ’74, concluzionind că 
este imperios necesar să se ia ; 
măsuri deosebite în vederea im- ’ 
bunătățirii instruirii jucătorilor.

Avînd în vedere obiectivele de 
performanță stabilite și realiza
rea lor.- Biroul F.R. Fotbal ho
tărăște : antrenorii federali vor 
colabora îndeaproape eu antreno
rii de la cluburile care dan ju
cători lotului reprezentativ, par- 
ticipînd direct la pregătirea aces
tor echipe. începind cu data de 
5 ianuarie 1975. în acest sens, an
trenorii federali au fost reparti
zați astfel : V. Stănescu — Di
namo, Rapid, F. C. Constanța ; 
R. Cosmoc — Steaua ; C. Dră- 
gușin — F.C. Argeș și Univ. Cra
iova ; N. Petrescu — F.C.M. Re
șița și U.T.A.

Ieri, s-a primit răspunsul favo
rabil la această propunere.

Și in meciul cîștigat la București, in fata Sportului studențesc, apărarea tertilistă a dus greul lunt:>. b. 
imagine, portarul Iorguleseu, asistat de Pojoni, Schepp și Pirvu (grupul din stingă) Foto : S. BAKCSY

4. U. T. A.
POATE FI MUIȚUMITÂ DOAR DE APĂRARE

Afast o toamnă frumoasă 
pentru U.T.A.! Și cit de 
puțin promițător debutase 
sezonul pentru echipa texti- 

listă, lipsită de numeroși jucători 
de bază care activaseră în primă
vară. Urma ca „salvarea" să vină 
din partea unor tineri neconsa- 
crați ca Bedea, Leac, Profir sau 
Colnic, din titularizarea lui Mun
teanu și Trandafilon sau reprofi
larea lui Purima ca fundaș stin
gă ca și din debutul lui Liviu 
Coman la timona primei echipe. 
Era un act de curaj generat mai 
mult de circumstanțe și, firesc, 
roadele nu puteau apărea chiar 
peste noapte. Speranțele renasc 
însă din... slăbiciunile altora. 
Pentru că U.T.A. își revine mo
ral la Constanța, unde clștigă cu 
1—0, datorită jocului obosit al gaz-

MARGINALII LA SEZONUL DE TOAMNA ÎN DIVIZIA B

SERIA A H-a: 0 ÎNTRECERE DOMINATĂ 
DE UN LIDER CU VALOARE DE DIVIZIA A

Prezența echipei Rapid în divi
zia secundă a demonstrat cum nu 
se putea mai bine diferența de 
valoare existentă între prima ca
tegorie și eșalonul secund, poate 
cu excepția seriei a IlI-a, unde 
valoarea multor participante se 
apropie de cea a divizionarelor A 
(acest fapt ne-a fost demonstrat 
de prezența și comportarea în 
prima categorie a noii promova
te, Olimpia Satu Mare).

Jucînd bine sau rău, fiind în 
formă sau nu. Rapid a dominat 
întrecerea din seria a Il-a, fără 
a lăsa vreo speranță partenerelor 
în ceea ce privește ocuparea pri
mului loc în clasament. Cu 12 
victorii, 4 egaluri și doar o in
fringers, cu golaverajul 26—8 și 
cu 28 de puncte, formația giuleș- 
teană a realizat un bilanț excelent 
— record — și a fost la un pas 
de a nu cunoaște înfrîngerea în- 
tr-un sezon întreg. S-a opus însă 
o echipă fără mari veleități, dar 
disciplinată, harnică, mereu pre
zentă în primele rinduri ale în
trecerii — Metalul București. Ani 
de-a rîndul furnizoare de talente. 
Metalul, fără a anunța mari o- 
biective, a încercat să țină pasul 
cu Rapid. Putea fi doar la 3 
puncte de lider dar a stopat-o 
neașteptata înfringere suferită în 
fața Voinței București. Pentru că 
a venit vorba de formațiile bucu- 
reștene, este cazul să amintim că, 
față de edițiile trecute, în această 
toamnă, majoritatea lor au avut 
evoluții constant bune, patru din
tre ele situîndu-se în prima ju
mătate a clasamentului. Cu un 
start mai grqoi, marcat de desele 
căutări. Progresul a revenit peste 
așteptări, reușind să termine turul 
pe locul patru, cu 20 de puncte. 
S-a așteptat mai mult de Ia Di
namo Slatina care a început bine 
și după 7 etape era doar la un

punct de Rapid, dar infrlngcrea 
severă de la Tîrgoviște (1—4), în 
etapa a VUI-a, parcă a deregla- 
t-o, fiindcă au urmat alte două 
înfrîngeri pînă la sfîrșitul turu
lui, dintre care una (din nou 1—4) 
cu Metalul. Raportată la valoarea 
seriei, bună poate fi cotată și 
comportarea echipei C. S. Tîrgo
viște (locul 5), cu atît mai mult 
cu cit ea a avut multe neplăceri 
în campionatul trecut. Aceste cinci 
echipe slnt cele care au realizat 
peste 50'’. din punctele posibile.

în rest, în seria a H-a, a exis
tat un echilibru, pe un fond des
tul de modest sub raportul fotba
lului practicat. Formațiile clasate 
între locurile 6 și 18 s-au anga
jat într-o luptă surdă, mai mult 
pentru puncte și pentru un Ioc 
cît mai ferit de zona retrogradă
rii. De la locul 6 (Metrom Bra
șov) pînă la „lanterna roșie" (Au
tomatica Alexandria) este o dife
rență doar de 5 puncte. Și în a- 
ceastâ serie, ca și în prima, noile 
promovate au avut o comportare 
modestă» exprimată de factura 
jocului practicat și de locurile o- 
cupate la sfîrșitul sezonului : 
C.S.U. Brașov — 13. Voința Bucu
rești — 14, Oltul Sf. Gheorghe — 
17 și Automatica Alexandira — 
18. Â surprins evoluția sub aștep
tări a echipelor Tractorul Brașov, 
Metalul Drobeta Tr. Severin, și 
Ș. N. Oltenița, deoarece în cam
pionatul trecut ele s-au situat 
printre protagoniste. Comportarea 
lor ca și a altor formații, pare 
de neînțeles dacă avem în vede
re nivelul modest al seriei respec
tive.

Există o oarecare dîrzenie în 
apărarea șanselor, lucru normal, 
dar aceasta a fost de nenumăra
te ori, după cum reiese din nu
meroase observații, vecină cu 
duritatea. De aceea și aici, a-

vantajul terenului apare ca un 
obstacol greu de învins. Dar, în 
comparație cu prima serie, oas
peții au avut mai mulți sorți de 
jzbindă. Din 142 de jocuri, gazdele 
au cîștigat 96, oaspeții 22, 34 de 
întîlniri terminîndu-se la egalitate 
(jocurile dintre echipele bucu- 
reștene le-am scos din calcule, 
ca și partida Tractorul — Dinamo 
Slatina, decisă la „masa verde"). 
In această serie s-au evidențiat, 
prin rezultatele obținute în de
plasare, Rapid, Metalul, Autobu
zul, Gaz metan. Ultimele două 
au pierdut multe puncte pe te
ren propriu, dar au recuperat... 
în deplasare Cazul Autobuzului 
este interesant : a pierdut 6 punc
te acasă și s-a înapoiat cu 7 la 
București !

De ai i. se poate trage conclu
zia că a existat și o evidentă in
constanță. Dar acest joc de re
zultate neprevăzute a creat un 
plus de interes față de întrecere. 
In retur, însă, participantele la 
seria a Il-a a Diviziei B au da
toria să ridice ștacheta nivelului 
fotbalului practicat, pentru că a- 
nonimatul nu favorizează nici 
spectacolul, nici afluența de spec
tatori și nici afirmarea unor ju
cători valoroși, de perspectivă, 
capitol la care seria a Il-a nu 
prea excelează. Modesta valoare a 
multor echipe a fost demonstrată 
și de faptul că Rapid, așa cum 
subliniam, fără să forțeze in mod 
deosebit, a dominat seria.

C. ALEXANDRU 
P. V1NTILA

delor dar și apariției lui Broșo
vschi în „U“-le de bază. Acolo, 
echipa textilistă a început să crea
dă în posibilitățile sale, dar ci
mentarea moralului avea să se a- 
mine.

Acum, la prima scadență, 
U.T.A. se află pe locul IV, 
și cifrele ar putea vorbi și 
în favoarea sa : opt victo

rii. trei remize și șase înfrîngeri, 
concretizate intr-un golaveraj po- 
zitiv (19—16) și un total de 19 
puncte. Bilanțul poate fi mai 
semnificativ dacă va fi diferen
țiat în partidele disputate acasă 
șl cele în deplasare. La Arad, 
U.T.A. a susținut 9 intîlniri în 
această toamnă, pierzînd două (cu 
Dinamo și cu C.F.R. Ciuj-Napoca) 
și remizînd o dată, cu Steagul 
roșu. Golaveraj : 13—6. Graficul 
deplasărilor e parcă mai bun : din 
opt jocuri textiliștii au cîștigat 
două (Ia Constanța și la Bucu
rești, cu Sportul studențesc) și 
au remizat de două ori (la Rm. 
Vilcea și Timișoara). Golaveraj 1 
6—9. O simplă comparație spune 
că U.T.A. a fost mai constantă in 
deplasări, poate și pentru faptul 
că apărarea a reprezentat com
partimentul forte al echipei, 
Iorguleseu, Kukla, Pojoni și Pîr- 
vu detașîndu-se prin evoluția lor 
constant bună.

Dincolo de clasament, U.T.A. 
este însă realistă. Știe foarte bine 
că numai ultimul joc, cel cu Stea
ua, — considerat de conducerea 
tehnică a echipei drept cei mai 
bun meci realizat în tur — a 
menținut-o în finalul stagiunii de 
toamnă pe poziția a patra. Pen
tru că echipa de pe Mureș a avut 
și un punct critic de trei partide 
pierdute consecutiv (plus una în 
Cupă) și mulți au fost tentați să 
creadă că formația arădeană va

fi înghițită i.-emedi >11 de medio
critate. O mobiliza; e de ultim mo
ment, avea să a opere mai multe 
carențe, fără însă a le elimina. 
Am auzit vorbindu-se despre pe
rioada de întrerupere (29 septem
brie — 20 octombrie), cînd la A- 
rad a plouat mult, ca despre cau
za principală a eșecurilor din fi
nal ale textiliștilor. Atunci U.T.A. 
nu s-a putut pregăti pe terenul 
gazonat, făcînd mai ales antrena
mente fizice pe pistă sau pe te
renul de zgură, și la o primă 
vedere, am putea considera aceas
ta drept cauza principală a decli
nului. Numai că rezultatele con
trazic total o asemenea argumen
tare. După acea perioadă de în
trerupere, în palmaresul arădeni
lor a urmat un frumos evantai 
do succese (victorii în fața cam
pionilor ; victorie la București, cu 
Sportul studențesc ; victorie cu 
F. C. Argeș ; remiză la Timișoara 
și Victorie cu A.S.A.). Și a- 
tunci ? !... Credem că sincopa tex
tiliștilor s-a datorat mai ales ca
rențelor de fond ale atacului, 
lipsit dc calm și, pe alocuri, de 
tehnicitate, situație agravată de 
lanțul accidentărilor, îmbolnăviri
lor și suspendărilor.

Pentru unii, U.T.A. nu este de- 
cît o formație de pluton care prin 
forța împrejurărilor a ajuns la 
etajul superior al clasamentului. 
Adevărul este, însă, că U.T.A. 
plătește încă tribut, în multe ju
decăți de valoare, unui nu prea 
îndepărtat trecut plin de glorie, 
în acest campionat, formația tex
tilistă este întinerită și subțiată 
valoric, dar nu lipsită de valențe. 
Ea îi are încă pe Broșovschi și 
Domide la pupitrul de comandă 
al atacului, acolo unde trebuie 
declanșată îmbunătățirea jocului 
în retur !

Mircea M. lONESCU

FIȘIER --------
• PUNCTS REALIZATE : 15 (procentaj 57%)
— acasă : 9 6 12 13—6 13 (72%)
— în deplasare : 3 2 2 4 6—9 6 (37%)
• JUCĂTORI rOLOSIȚI (18) : Iorguleseu (totalul meciurilor: 17 - medio 

r.cteîor : 8.17), Kukla (17 - 7.29), Birâu (17 - 6,82), Pojoni (16 - 7,50), Pirvu 
(16 - 6,37), Domide (16 - ,6.81). Purima (16 - 6,68), Munteanu (16 - 6,50), 
Trandafilon (14 — 6,28), Broșovschi (12 — 6,91), Axente (10 — 6,20), Bedea 
(10 - 6,14), Schepp (9 - 6,55), Leac (8 - 7J»), Profir (7 - 6,60), Colnic (7 - 
5.85), Sima (5 - 5.80), luhcsz (2 - 6.00).

• MEDIA NOTELOR ECHIPEI: 6,76.
• FOBMAȚÎA Dc BAZA : Iorguleseu — Birâu, Kukla, Pojoni, Purima — Do

mide, Broșovschi, Pirvu — Axente, Munteanu, Trandafiicn.
• GOI GETER II ECHIPEI : Broșovschi 8 (6 acasă 4- -2 în deplasare), Colnic 

3 (2-7-1). Munteanu 2 (l-f-1), Domida 2 (2-J-O), Trandafilon 1 (0+1), Schepp 1
(0^1). Kukla 1 (1+0), Pojoni 1 (1+0).
• CARTONAȘE GALBENE : Purima - 3, Broșovschi - 2, Leac, Munteanu. 

Kukla. Schepp. Colnic. Bircu și Pirvu — cite 1.
q CARTONAȘE ROȘII : Trandafilon (etapa a XV-a).
• JUCĂTORI ‘ SUSPENDAȚI : Trandafilon și Colnic - cîte doua etape. Pu 

rima — o etapă, pentru acumularea a trei cartonașe galbene.
• FAULTURI COMISE : 236 (cele mai multe - 23 - în etapa a X-a, cela 

r-ni puține - 4 - in etapa a XlV-a. la Arad, cînd a pierdut partida cu C.F.R. 
CIuj-Nopoca I).

• NUMĂRUL ȘUTURILOR : total : 211 (cele mai multe -29 - m etapa 
a XVII-a. ce!e mai puține — 6 — în etapa a XVI-a) : pe spațiul porții: 101 
(cele moi multe - 15 - in etapa a XVII-a. cele mai puține - cîte 2 - în eta
pele a Vl-a și a XVÎ-a).

• A BENEFICIAT de o lovituiâ de la 11 m, transformata de Broșovschi ; a 
fost sancționată cu un penalty, ratat de Păltinișan.

• LA MECIURILE susținute acasă au asistat 109 000 de spectatori.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
A apărui

almanahul omului bine informat, 
almanahul dumneavoastră :

ALMANAHUL „SCINTESA“ 1975 
o lectură instructivă și antrenantă

Deoarece In rubrica Pronosport a- 
părută in ziarul nostru de luni s-au 
strecurat unele inexactități, publl^iîn 
astăzi cele 13 rezultate exaete la con
cursul Pronosport di» *2 decembrie

I, Aseoli — LAnerossi 1
n. Fiorentina — Inter X

in. Juventus — caguari 1
lv, Sîîîsn — Bologhă 1
V, Roma — Cesena 1

VI. Sampdorla — Torino X
Vn.'Ternana — Napoli X

VIU. Varese — Lazio
Arezzo — Perugia 2

X. Alăută - Brescia X
XI. Palermo — Reggiana

XII. Parma — Senoa 1
XIII. Taran’o — Catanzaro 7

FOND DE CIȘTIGVÎX i 330.542 lei.

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 18 DECEMBRIE 1974
EXTRAGEREA I : Categoria 1 I

1 variantă 1QV« a 50 OQQ lei; cat.
2 : 2 Variante 10«/o a 21 760 lei • 
cat. 3 : 4,85 a 8 977 lei ; cat. 4 t 
25,60 a 1701 lei ; cat. 5 : 86,70 a 
502 lei ; cat. 6 : 2 621,80 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 ) 
448 973 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Cate
goria A : 1 variantă IO’/» a 50 000 
lei ; cat. B : 6,70 a 8 269 lei ; cat. 
C ; 34,75 a 1594 lei ; cat. D ;

1 179,30 a 60 lei: cat. E : 73,25 a 
200 lei ; cat, F : 1 539,90 a 40 1 J,

REPORT CATEGORIA A: 
506 824 lei.

Partic'panții RADUCU FLORE A 
din Vedea județul Argeș st 
LUPSE IULIAN din Baia Mare 
jucîiiâ pe bilete cembinatț 10’/, 
an Obținut cite Un ăîiioturishl 
Skoda S. 100 plus diferența în 
numerar.

@ Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor la trage
rea Pronoexpres de mirecuri 25 
decembrie a. c. Tragerea va fi 
televizată direct din St ’dinul de 
Televiziune cu începere de la ora 
18,45.



Ă Vl-a ediție a C.M. universitar de handbal

y

PE GHEAȚĂ

AU CELE MAI MARI ȘANSE ACTUALITATEA ȘAHISTĂACTUALITATEA ȘAHISTĂ
MARGARETA JUNCU-MUREȘAN

IN CRUPA B (GALAȚI)
Continuăm astăzi prezentarea 

seriilor preliminare ale campiona
tului mondial universitar de hand
bal masculin, încercînd o incursi
une în grupa B. Jocurile acestei 
grupe vor avea loc la Galați în 
zilele de 4, 5 și 7 ianuarie 1975, 
fiind găzduite de modernul Palat 
al Sporturilor.

Prin tragere la sorți, la această 
grupă vor participa selecționatele 
Uniunii Sovietice, Spaniei și Ita
lici, lor urmînd să li se alăture 
formația locală C.S.U., participan
tă la Divizia A. Există toate șan
sele ca ordinea finală a celor, trei 
echipe aflate în întrecere să ră- 
mînă cea de mai sus, deoarece 
nu vedem cum ar putea jucăto
rii sovietici să piardă primul loc 
și cum ar fi posibil ca modesta 
selecționată „azzura" să răpească 
handbaliștilor iberici locul secund 
în această serie.

Deci, prima șansă o are repre
zentativa Uniunii Sovietice, bine
cunoscută pe plan Internațional 
pentru bunele sale rezultate Ia 
C. M. (locul IV în 1967 și de două 
ori locul V i 1964 și 1974), dar 
»nai ales prin strălucita compor
tare a selecționatei studențești a 
țării, care de la prima sa partici
pare la C. M. universitar s-a In
stalat cu autoritate in... plutonul 
echipelor de frunte. într-adevăr, 
formația sovietică a cucerit atunci 
«ediția a 111-a, 1968 în R.F.G.)

prlmul loc (lntrecind în finală 
prezentativa României) ți și-a 
confirmat acest titlu ta ediția 
următoare (1971, Cehoslovacia), 
Invingînd în finală selecționata 
țării gazdă (20—14). La ultima e- 
diție a C. M. universitar (1973 în 
Suedia) handbaliștii sovietici au 
pierdut în finală tn fața echipei 
României, care a clștigat la ca
pătul unui meci de neuitat t 19 — 
18 (9—8, 15—15, 16—16, 18—18),
iuîndu-și astfel revanșa după fn- 
frîngerea — tot In finală — din 
1968. După cum se vede, handba
lul sovietic și-a făcut o speciali
tate din a se impune în cadrul 
acestei mari competiții studen
țești. Lucru explicabil, dacă a- 
vem în vedere, printre altele, fap
tul că una din cele mai puternice 
echipe de club din U.R.S.S. este 
cea a Institutului de Aeronautică 
din Moscova (M.A.I.), cîștigătoare 
a C.C.E. în 1972/1973.

Handbalul spaniol se află de 
cîțiva ani intr-un continuu pro
gres, confirmat pe deplin chiar 
în acest an, cînd cu prilejul C. M. 
din R. D. Germană, jucătorii t- 
berici au fost la un pas de a se 
califica printre primele 8 formații 
din lume. Spania a organizat în 
1965/1966 ediția a II-a a C. M.- 
universitar, clnd selecționat» ță
rii a ocupat, surprinzător, dar 
meritat, locul secund.

Calin ANTONESCU

re- 
re-

REZULTAT BUN LA TAȘKENT
• Turneul feminin de șah de 

la Tașkent « fost clștigat de 
tînăra maestră sovietică Alia 
Mkrtîcian, care a totalizat 10 p 
din 13 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Hanna Eren- 
ska (Polonia), Annet Michel (R.D. 
Germană) — cîte 87, p, Marga
reta Juncu-Mureșan (România), 
Tatiana Zatulovskaia, Marta Șuii 
(ambele U.R.S.S.) — cîte 8 p, Va
lentina Borisenko (UJ3.S.S.), 
Kveta Eretova (Cehoslovacia) — 
7‘A p etc.

cu victoria fostului campion mon
dial Mihail Tal șl a tlnărului 
maestru Aleksandr Beliavski, cla
sați pe primul loc, la egalitate, 
cu cite S‘A p din 15 posibile. Re
velația actualei ediții a campio
natului a fost fără îndoială 
Aleksandr Beliavski, originar din 
Lvov, care, la vîrsta de 21 de 
ani, a dovedit o mare forță de 
joc, anunțîndu-se ca o autentică 
speranță a șahului sovietic.

• Cea de-a 42-a ediție a cam
pionatului masculin de șah al 
U.R.S.S. s-a încheiat la Leningrad

• După 13 runde, în campio
natul feminin al Iugoslaviei con
duce Jovanovici — 11 P, urmată 
de Lazarevici — 10 p și Marko- 
viei — 9 p.

NOU RECORD EUROPEAN DE ÎNOT
BUDAPESTA, 23 (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs de na- 
tație, desfășurat la Kecskemet, 
cunoscutul Înotător maghiar An
dris Hargitay a stabilit un nou

record european în proba de 800 
na liber, cu timpul de 8:31,30. Ve
chiul record era de 8:32,82 și a- 
parținea suedezului Bengt Gingsjd.

Șl PE ZĂPADĂ
LA VARȘOVIA întîlnirea ami

cală de hochei pe gheață dintre 
reprezentativa Poloniei șl selec
ționata secundă a Cehoslovaciei 
s-a încheiat cu victoria hocheiști- 
lor polonezi i 9—4 (2—1, 5—2,2—1).

PROBA masculină de 10 km 
schi fond, desfășurată la Val) 
(Colorado), a revenit sportivului 
finlandez Arto Koivisto, cu timpul 
de 39:01,0. în cursa feminină de 
5 km, pe primul loc s-a clasat 
schioara americană Margie Rich ier 
—~ 23:49 0

ÎN CONCURSUL de patinaj 
viteză de la Xnzell, campioana ca
nadiană Cathy Priestner a ciștigat 
proba de 1 000 m, în 1:28,8. Cursa 
masculină de 1 500 m a fost cîști- 
gată de vest-germanul Herbert 
Schwartz — 2:09,80.

ÎN CONCURSUL de la Aspen 
(Colorado), conțin d 
pionatul mondial 
profesioniști, cursa 
slalom special a revenit france
zului Henri Duvillard, care cîști- 
gase și slalomul uriaș.

CONCURSUL de schi de !a San 
Sicario (Italia) contînd pentru 
„Cupa Europei", s-a încheiat cu 
disputarea probei feminine de 
slalom special, în care victoria s 
revenit sportivei austriece Heidi 
Bauer. în clasamentul general 
individual al „Cupei Europei*’, 
primele trei locuri sînt deținute 
de schioarele austriece Angelika 
Riidiger — 59 p, Gerlinde Strixner
— 49 p și Anneliese Petautschnig
— 47 p.

pentru carn
al schiorilor 
paralelă de

PANORAMIC
ALPIN '75 SCHIORUL POLIVALENT

BULGARIA-CAMPIOANĂ BALCANICĂ 
LA BASCHET FEMININ

BELGRAD, 23 (Agerpres). — 
Cea dc-a 12-a ediție a Balcania
dei feminine de baschet, desfășu
rată in localitatea iugoslavă Ba- 
cika Topola, a fost cîșligală de 
reprezentativa Bulgariei, care, In 
meciul decisiv, a întrecut cu sco
rul de 73—62 (36—28) formația 
Iugoslaviei.

în ultimul meci susținut, echi
pa României a învins cu scorul 
de 79—62 (39—29) selecționata se
cundă a Iugoslaviei. Punctele e-

TURNEE INTERNATIONALE DE TENIS
© Finalele turneului de la 

•Sydney. Simplu bărbați i Roche — 
Dent 8—6, 4—6, 3—6, 6—2, 8—6 ; 
simplu femeii Goolagong — Court 
6—3. 7—5 ; dublu bărbați i Ball, 
Carmichael — Dent, Alexander 
6—3, 4—6, 6—4 ; dublu femei I 
Goolagong, Michel — Morozova, 
Navratilova 6—7, 6—4, 6—1.

• Turneul pentru „Cupa Ga
laxy" de la Caracas. Finala i Ashe 
— Gorman 3—6, 6—3, 7—6. Pen
tru locul 3 : Gisbert — Andrew 
6—4, 6—2.

• Echipa de tenis a Braziliei 
s-a calificat în finala zonei sud- 
americane a „Cupei Davis" — 
ediția 1974—1975, în care va In- 
tîlni formația statului Chile. în 
semifinala zonei, disputată la Sao 
Paulo, tenismanii brazilieni 
învins cu 3—2 selecționata
gentinei în care a evoluat și 
Guillermo Vilas. Cîștigătorul „Ma
relui Premiu-FILT“ a terminat 
Învingător in ambele partide de 
simplu, dar coechipierul său Kl-

au 
Ar-

TELEX
Im penultima zi a turneului feminin 
de volei de !a Berlin, echipa locală 
Dynamo a Învins cu 3—1 formația 
poloneză Start Lodz, Iar Ruda Hvez- 
da Bratislava a întrecut cu 3—1 echi
pa S C. Leipzig.

Io urma unei anchete întreprinse în 
rîndul gazetarilor de sport din Aus
tria au fost desemnați cel mai buni 
sportivi austrieci din anul 1974. Pe 
primul loc, la egalitate (cu cîte 1 416 
puncte), au fost clasați cunoscuțli 
campioni de schi Annemarie Prttll- 
Moser și David Zwilling. l-au urmat 
în clasament schiorul Franz Klam
mer și călărețul Hugo Simon. Auto
mobilistul Niki Lauda a ocupat locul 
8.

Federația daneză de box a deschis o 
anchetă în cazul meciului disputat 
la Copenhaga Intre brazilianul Jua
rez de Lima șl Poul Knudsen. Intr-o 
scrisoare adresată federației, pugllis- 
tul brazilian dezvăluie faptul că im
presarul McGens Aalle l-a obligat să 
se lase învins (sub amenințarea re
ducerii bursei) de către boxerul da
nez. 

chipei române au fost înscrise de 
Liliana Radulescu (21), Diana Ml- 
halic (17), Ștefania Giurea (13), 
Maria Simionescu (10), Rodica 
Goian, Ileana Gugiu (cîte 6), 
Doina Prăzaru (4) și Suzana Sza- 
bados-Pîrșu (2).

Clasamentul final ! 1. Bulgaria 
— 6 puncte ; 2. Iugoslavia (A) — 
4 puncte ; 3. România — 2 punc
te ; 4. Iugoslavia (B) — zero
puncte.

cardo Cano nu a realizat nici un 
punct, astfel că argentinienii uu 
au putut evita eșecul în fața unei 
echipe care s-a dovedit mai omo
genă. Ultimele două partide de 
simplu s-au încheiat cu următoa
rele rezultate t Guillermo Vilas — 
Thomas Koch 6——4, 6—3, 6—1 ț 
Edson Mandarino — Ricardo Cano 
2—6, 8—6, 3—6, 6—2, 6—L

® Competiția pe echipe (jucă
tori pînă la 18 ani), dotată cu 
„Cupa Sunshine", s-a încheiat la 
Miami Beach. Finala : S.U.A. — 
Cehoslovacia 2—0. Americanii men
țin astfel trofeul cucerit anul 
trecut.

CAMPIONATE DE FOTBAL

pro- 
cam-

F.C.

R.P. CONGO. Săptămîna trecu- 
"tă s-a încheiat ediția pe 1974 s 
Cupei campionilor Africii. Victo
ria a revenit formației congoleze 
F.C. Cara Brazaville, aflată sub 
Conducerea antrenorului român 
Cicerone Manolache. în finală, 
F.C. Cara a întrecut cu 4—2 (în 
deplasare) și 2—1 (pe teren 
priu) formația F.C. Mehalla, 
pioana R.A. Egipt.

OLANDA (etapa a 15-a) :
Amsterdam — P.S.V. Eindhoven 
1—2 ; Twente Enschede — Roda 
Kerkrade 3—0; Telstar — Feye- 
noord 0—4; F.C. den Haag—Ajax 
1—0; Excelsior — Haarlem 1—1; 
Sparta Rotterdam — AZ ’67 Alk- 
maar 0—0. Clasament s 1. Feye- 
noord Rotterdam — 26 p ; 2
P.S.V. Eindhoven — 25 p ; 3. Ajax 
Amsterdam — 20 p (ambele cu 
cîte un joc mai puțin disputat).

PORTUGALIA (etapa a 14-a) > 
Benfica — Sporting 1—1 ; FC
Porto — Boavista 2—1 ; Vitoria
Guimaraes. — Leixoes 0—0 ; Vito
ria Se tubal — Farense 1—2 
tico — Unio Tomar 2—1 ; 
nenses — Oriental 3—0. 
ment : 1. FC Porto — 24 
Benfica Lisabona — 22 p ; 
toria Guimaraes — 21 p.

SPANIA (etapa a 13-a) : Real 
Madrid — Zaragoza 1—0 ; Murcia

; Atle- 
Bele- 

Clasa- 
p : 2. 
3. VI-

Printre primii învingători ai sezonului s-au nu
mărat (de la st. la dr.) : austriecii Werner Griss- 
mann și Franz Klammer, vest-germanul Michael 
Veith, vdzufi aici pe podiumul de la Val d’Isere.

Telefoto : A. P. AGERPRES

Real Sociedad — Atletico

— Atletico Bilbao 2—4 ; Elche —
C.F. Barcelona 1—0 ; Granada — 
Malaga 1—0; Celta Vigo — Va
lencia 1—1 ; Espanol — Hercules 
2—1 ; - - -..............................
Madrid 1—1. Clasament t 1. Real 
Madrid — 21 p ; 2. Espanol Bar
celona — 17 p ; 3. C.F. Barcelona
— 16 p.

TURCIA (etapa a 13-a): Fener
bahce — Gbztepe 7—1 ; Altay — 
Galatasaray 1—2; Adanademirspor
— Besiktas 2—0 ; Boluspor — An- 
karagtiku 1—0. Clasament i 1. Ga
latasaray — 21 p ; 2. Fenerbahce
— 17 p (un joc mai puțin dispu
tat) ; 3. Boluspor — 16 p.

GRECIA (etapa a 10-a): Pana- 
thinaikos — AEK 0—0 ; Olympia- 
kos-Pireu — Atromitos 1—1 î 
PAOK — Kastoria 7—1 ; Ethnikos
— Aegaleo 1—0 ; Panahaiki — 
Aris 3—0 ; Panionios — Olym- 
pîakos Voios 2—0. Clasament i 1. 
AEK —> 17 p ; 2. Olymplakos Pi
reu — 17 p ; 3. Ethnikos — 17 p.

FRANȚA (etapa a 22-a): Nîrnes
— St. Etienne 0—0 ; Bordeaux — 
Reims 2—0 ; Bastia — Angers 
3—0 ; Lyon — Metz 2—0 ; Lens
— Rennes 1—0 ; Monaco — Stras
bourg 1—0. Clasament t 1. Bastia
— 31 p; 2. St. Etienne — 30 p : 
3. Nimes — 27 p.

Incontestabil că, 
prin formula nouă, 
adoptată de regu
lamentul Cupei 
Mondiale, de a a- 
tribui punctaje ți 
pentru clasamente
le combinatei celor 
trei discipline, vom 
asista la o echili
brare valorică spre 
virful piramidei, la 
o reconsiderare cu 
șanse sporite a 
schiorului poliva
lent. Faptul are 
consecințe impor
tante și neaștepta
te fie și numai 
prin aceea că l-a 
determinat pe Gus
tavo Thoeni, spe
cialistul nr. 1 al 
slalomului și al 
slalomului uriaș, 
să se ocupe și de 
coborire. La Val 
d’Isăre a și ocupat 
locul 6 in proba ■ 
amintită, ceea ce 
ii dă speranțe să 
puncteze în viitor 
atit în coborire, cit 
Îi în combinată, 
n acest fel șan

sele sale de a re
edita o victorie 
finală in Cupa 
Mondială — după 
o întrerupere de 
un an în favoa

rea compatriotului său Piero
Gros — rămîn apreciabile. De a- 
semenea, faptul că în Cupa Mon
dială conduce acum Franz Klam
mer (Austria), adică tocmai cam
pionul mondial al combinatei, sem
nifică mutația intervenită în fa
voarea multilateralității, sesizată 
imediat de protagoniști, dintre 
care îi reținem pe Thoeni, Zwil
ling, Klammer, Hinterseer, Stricker, 
Frommelt, Stenmark. Și chiar dacă 
nu toți schiorii amintiți vor reuși 
să se claseze și să obțină puncta
je în toate cele trei discipline — 
coborire, slalom și slalom uriaș 
— șanse reale pentru ierarhiile 
finale nu au decit acei schiori 
care vor reuși să puncteze cel pu
țin in două din cele trei speciali
tăți. De aceea, de pildă, elvețienii 
Russi și Collombin (recent acci
dentați), cu toată formidabila lor 
clasă in coborire, nu au reușit nici 
in trecut și nu vor reuși probabil 
nici în viitor să ocupe poziții 
fruntașe în clasamentul general al 
Cupei Mondiale. Italienii Varallo, 
Anzi, Plank, australianul Grabler, 
austriecii Grissmann și Cordin au 
fost și sînt într-o situație asemă
nătoare, adică excepționali într-o 
singură disciplină, ceea ce este in-

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA TENIS DE MASA
La Duisburg, în cadrul „Cupei cam

pionilor europeni" la tenis de masă 
echipa feminină suedeză Bik Vare- 
berg a întrecut cu 5—1 formația vest-

mar-
(Lichtenstein), 
Cochran și

suficient pentru o ierarhie care se 
străduie să scoată în evidență po
livalența. Iată de ce Thoeni, Gros, 
Zwilling, Hinterseer, Klammer, 
Haker, Rieger, Stenmark, Cochran, 
care se clasează printre primii 
5—6 in două sau chiar toate pro
bele alpine, vor fi, probabil, pri
mii și în noul clasament final al 
Cupei Mondiale. Lucrurile s-ar 
putea schimba numai dacă „spe
cialiștii" în coborire, amintiți mai 
sus, se vor preocupa, și de uriaș 
și slalom (situație ce pare puțin 
probabilă), ori dacă slalomlștii 
prin excelență, ca Thoeni, Gros, 
Neureuther, Perrot, Stenmark, 
Stricker, Hinterseer, Ochoa se vor 
decide și pentru a doua și a treia 
probă, mutație care a și început 
să se realizeze cu folos pentru 
rezultatele personale.

Dacă ne referim la raportul de 
forțe pe probe, situația pare a fi 
suferit ușoare modificări. La cobo
rire, de pildă, după eșecul de la 
St. Moritz și „îmbătrinirea" sau 
epuizarea psihică a lui Russi și 
Collombin (Elveția), supremația de 
ansamblu pare a fi trecut la echi
pa austriacă în dispută cu cea 
italiană. Francezii nu au la aceas
tă oră coborîtori, nici spaniolii, 
nici vest-germanii. Mai sînt, desi
gur, cîteva individualități 
cânte : Frommelt 
Haker (Norvegia), 
Currier (S.U.A.), care nu sînt însă 
deocamdată în măsură să modifice 
echilibrul de valori intervenit.

La slalom și slalom uriaș prog
noza este mai dificilă din mai 
multe motive : slalomiștii de va
loare sînt mai mulți ; există o 
oarecare omogenitate valorică, ceea 
ce împiedică exercitarea unei su
premații de către un schior o 
perioadă mal îndelungată : slalo
mul și uriașul, probe de mare 
velocitate, cuprind în desfășurarea 
lor un mare procent de neprevă
zut și risc, ceea ce face ca învin
gătorii să se schimbe de la o du
minică la alta ; în sfîrșit, tenta
țiile materiale ale victoriei sînt 
atit de mari incit orice prudență 
a fost eliminată, adoptîndu-se de
seori soluția „totul sau nimic", 
ceea ce face lupta tăioasă, dură, 
iar rezultatul imprevizibil. Cu toa
te acestea, este sigur că vom re
găsi pe podiumurile învingătorilor 
și pe primele locuri schiorii ita
lieni Thoeni, Gros, Pegorari, Ră
dici, pe austriecii Zwilling, Hinter
seer, Kniewasser, pe francezul 
Perrot, pe vest-germanii Neureu
ther, Schlager și Rieger, pe sue
dezii Stenmark și Svederin, pe 
norvegianul Haker. Toți aceștia 
sînt consaerați și încearcă să-și 
păstreze șansele pentru J.O. de 
iarnă de la Innsbruck ’76.

Mihai BARA

germană D.S.C. Kalserberg. Unicul 
punct al gazdelor a fost realizat de 
Agnes Simon, care a învlns-o cu 2—1 
(21—17, 15—21, 21—10) pe Eva Stroem- 
vall.


