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Cassius Clay (S.U.A.) 
Eddie Mercia (Belgia) 
Jimmy Connors (S.U.A.) 
Franz Beckenbauer (R.F.G.) 
Vasili Alekseev (U.R.S.S.) 
Johan Cruyff (Olanda)

fapt, 
care 

la 5, 
cla- 
pre-

sala 
re-

Dan Grecu 
Hie Năstase 
Vasile Diba 
Cornel Penu 
Cristian Gațu 
Ladislau Simon 
Dan luga 
Simion Cuțov 
Mariana Suma» 
Radu Dur*

— handbal masculin
— fotbal
— volei masculin
— hochei pe gheață
— fotbal'
— rugby

presa centrală care, într-o reu
niune a Asociației presei sportive 
de pe lingă Uniunea ziariștilor 
din România, au votat pentru

lipsită de 
valoroși ca

Ion Gîrda 
Vasile Mo-

Fiecare ghem a fost 
serviciul propriu. Și 
și Ovici au fost mai 

obicei, ambilor

Ioana Șiclovan și Irină Petculeț 
blochează cu siguranță atacul oas- 
petelor. Foto : I. MIHAlcA

favorită In

6-1, 6-0;
6—1.
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Pugiliștii de la B. C. Brăila au făcut miercuri după-amiază un ușor an
trenament in sala „23 August". Antrenorul emerit Gheorghe Bobinaru 

corectează „stingă la ficat" a semigreului Costică Dafiixau.
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PLEBISCITELE SPORTIVE LA ÎNCHEIEREA ANULUI

1.
2.

3—4.

grupa C, j

de handbal
• LUCESCU Șl D1NU VOR JUCA LA 3 IANUARIE LA NIMES, CU t 

OCAZIA RETRAGERII DIN FOTBAL A LUI PIRCĂLAB.
Citiți amănunte in paginile-2. 3 și 4. 2?
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— gimnastică
— tenis
— caiac
— handbal
— handbal
— lupte libere
— tir
— box
— atletism
— rugby

PRIMII 6 SPORTIVI DIN LUME
MASCULIN

AL ..CUPEI CUPELOR *

ÎNVINGĂTOARE In AMBELE PARTIDE CU GALATASARAY ISTANBUL
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AZI, DE LA ORA 17, IN SALA FLOREASCA, SEMIFINALELE „CUPEI F.R. BOX*

doua semifinală. AS. A. Cluj-Napoca - B.C. BrăilaIr cea de-a
Astă-seară, de la ora 17, 

Floreasca găzduiește primele 
uniuni din cadrul turneului final 
al celei mai mari competiții pu- 
gilistice pe echipe a țării, „Cupa 
F.R. Box". După cum este cunos
cut, în urma întrecerilor preli
minare și-au cîștigat dreptul de 
participare la turneul final for
mațiile Farul Constanța — deți
nătoarea trofeului, Box-Club Ga
lați, Box-Club Brăila și A.S.A. 
Cluj-Napoca.

Tragerea 
miercuri la prînz, a hotărît ca 
principalele pretendente la cîști- 
garea trofeului, echipele

Galați și Constanța, să se întîl- 
nească încă din faza semifinale
lor I Astfel, In prima reuniune de 
azi, de la ora 17, în fața iubito
rilor „nobilei arte“ din Capitală 
se vor alinia puternicele formații 
Farul Constanța și Box-Club Ga
lați, cele care s-au întîlnit și în 
finala competiției de anul trecut, 
în 1973 au cîștigat boxerii de pe 
malul mării. De data aceasta, 
partida este deschisă oricărui re
zultat. Gălățenii, pregătiți de an
trenorul emerit Petre Mihai și 
Nicolae Dobre, sînt animați 
dorința de a readuce trofeul

marele port dunărean. Formația, 
în rîndul căreia credem că-i vom 
Intîlni pe frații Sandu și Uie 
Tîrilă, Vasile Lehăduș, Octavian 
Amăzăroale, Petre Ganea, Nicolae 
Boșcu (din motive tactice, antre
norii nu ne-au comunicat compo
nența echipelor), și-a dovedit de 
atâtea ori puterea de luptă. De 
partea cealaltă, elevii antrenoru
lui Adrian Teodorescu vor face 
totul ca să convingă pe iubitorii 
sportului cu mănuși de faptul că 
victoria finală obținută anul tre
cut, ca și excelenta lor compor
tare la finalele campionatelor in
dividuale, n-au fost întîmplătoare. 
Faredin Ibrahim, Vasile Dascălu, 
Mișu Banu, Valeriu Filip, Alexan
dru Tîrboi, Augustin Iacob, Ion 
Adam, boxeri ce hu mai au ne
voie de recomandări, sînt hotărîți 
să păstreze trofeul cucerit anul 
trecut

Așadar, încă de la primul sunet 
de gong al turneului final al 
„Cupei F.R. Box“, amatorii de 
box din Capitală vor fi martorii 
unei întreceri pasionante, care va 
satisface, sperăm, exigențele.

Cea de-a doua partidă semifi
nală (se va disputa în continuare) 
fi va aduce față în față pe re
prezentanții clubului specializat 
din Brăila (antrenori : Gheorghe 
Bobinaru și Ion Grigore) și pe 
tinerii elevi ai antrenorului Iosif 
Mihalic de la A.S.A. Cluj-Napoca. 
Echipa clujeană va fi 
aportul unor titulari 
Alexandru Turei și 
(Voința Cluj-Napoca),

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA TENIS

OVICI Șl MĂRMUREANU AU OFERIT 
MECI SPECTACULOS

O confruntare între T. Ovici și 
P. Mărmureanu merită, desigur, să 
fie urmărită. Și în jurul acestui 
meci, programat de „Cupa 30 De
cembrie** a existat mult interes. 
L-am revăzut pe Mărmureanu, 
după doi ani de absență din com
petițiile interne, posedînd aceeași 
lovitură de serviciu foarte puter
nică și aceeași bună mobilitate pe 
teren. Mai puțin acomodat cu 
jocul pe suprafața sălii de la „23 
August", el a pierdut în două se
turi întâlnirea cu Ovici. Dar pri
mul set a fost un frumos specta
col de tenis, 
cîștigat pe 
Mărmureanu 
ofensivi ca

la lași, la C. M.
La Balcaniacra de 
de la Salonic, Iugoslavia de
plasează toate vedetele sale.

• Echipa României 

de

VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO 
S-AU CALIFICAT IN TURUL II

Debutul în cea de a IlI-a edi
ție a „Cupei cupelor" la volei fe
minin, a coincis, pentru jucătoa
rele de la DINAMO BUCUREȘTI, 
cu un dublu succes, de altfel pre
vizibil, în fața echipei GALATA
SARAY ISTANBUL, victorii care 
le-au asigurat, astfel, calificarea 
in turul doi al acestei prestigioa
se competiții continentale ce reu
nește la start formații cu o va
loroasă carte de vizită.

Marți după-amiază a avut loc 
partida-tur, găzduită de sala Di
namo. în primele două seturi, 
avînd în teren sextetul de bază, 
sportivele bucureștence au acționat

precis, au atacat eficace si au 
stopat sigur la fileu și în linia a 
11-a fiecare acțiune adversă, de- 
tașlndu-se foarte . ușor. In setul 
întîl, spre exemplu, echipa gazdă 
a cîștigat fără a face o rotație 
completă I în cel de al treilea set. 
antrenoarea Doina Ivănescu, avînd 
în sextet doar pe Alexandrin» 
Constantinescu dintre voleibalis
tele cu experiență, le-a introdus, 
alături de tinerele Irina Petculeț, 
Ioana Șiclovan, Marilena Grigora; 
(a căror prezență în formația 
standard se face din ce în ce mai 
simțită), pe Eugenia Milencu și 
Maria Cliima, astfel că media de 
vîrstă a echipei în acel moment 
era în jur de 18 ani I în aceste 
condiții, meciul s-a mai echili
brat, dar dinamovistele s-au im
pus In cele din urmă, cîștigînd 
cu 3—0 (1, 2, 12) în 45 de minute.

Arbitrii G. Peczi (Ungaria) și 
R. Farmuș (România) au condus 
foarte bine următoarele formații i 
DINAMO1: Irina Petculeț, Helga 
Bogdan (Maria Chima), Ioana și
clovan (Alexandrina Constantines
cu), Mariana Ionescu (Maria Do
brogeanul, Marilena Grigoraș 
(Gabriela Popa), Emilia Stoian 
(Eugenia Milencu) ; GALATASA- 
RAY : Ayean Șentiirk, Șuie Așkîn 
(Yasemin Variș), Gulnaz Ensii 
(Șeniz Kaban), Elke Scheurepflug 
(Irem Olcayto), Suzan Serim.

In urma unui acord de ultimă 
oră, intervenit între cele două e- 
chipe, s-a stabilit ca meciul re
tur să se desfășoare tot în Ca
pitală, el dîsputîndu-se 
după-amiază. Am asistat 
doua oară la o întâlnire 
de sextetul dinamovist 
antrenoarea Doina Ivănescu a ru
lat întregul lot), mult mai omo
gen și beneficiar al unei forțe 
de atac superioare. Punctele ce
date de gazde sînt urmarea, în 
special, a decontractării evidente 
a componentelor garniturii bucu- 
reștene care, nesolicitate de ad
versare, și-au permis uneori să 
fie neatente, cu deosebire la pre
luarea din serviciu. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 3—0 (G, 5, 
8) în favoarea echipei Dinamo, 
fiind arbitrată foarte bine de cu
plul G. Peczi (Ungaria) — I. Ni— 
culeseu (România).

Emanuel FANTÂNEANU

le-au reușit lovituri spectaculoase. 
Rezultat final : Ovici — Mărmu- 
reanu 7—6, 6—4.

Dumitru Hărădău, campionul 
țârii, despre care pină acum nu 
am scris, a intrat și el în concurs, 
întrecîndu-1 foarte ușor, în primul 
tur, cu 6—1, 6—0, pe talentatul 
dinamovist bucureștean Florin Se- 
gărceanu. Alte rezultate (turul I 
băieți) : Sântei — Țiței 6—3, 6—4 ; 
Popovici — Vîrgolici 
Nemeș — Rusen 6—0,

★
Printre invitații de 

care au confirmat participarea la 
„Circuitul de turnee" din Româ
nia, care va începe în ziua de 6 
ianuarie, este și tenismanul din 
R. D. Germană, Thomas Emmrich. 
In vîrstă de 22 de ani, foarte ta
lentatul jucător, campion al țârii 
sale, a cîștigat, recent, turneul de 
sală de la Sofia. în compania unor 
valoroși sporim. Va juca, de ase
menea, în circuitul amintit, și 
Petre Mărmureanu, proaspăt deți
nător al unei diplome de antrenor 
semnată de reputatul specialist 
australian Harry Hopman. (I. G.).

Odată cu amploarea mereu 
crescîndă a performanței sportive, 
cu marea popularitate a vedetelor 
stadioanelor datorită televiziunii, 
radioului și presei, interesul 
pentru campionii sportivi a în
ceput să facă parte din preocu
parea cotidiană a milioane ți mi
lioane de oameni, pe tot globuL 
în afara marilor competiții spor
tive mondiale care clasează prin 
locuri, medalii și puncte pe cei 
mai buni sportivi ai lumii, ple
biscitele sportive de la sfîrșitul 
anilor, fie chiar și clasamente 
ale unor agenții sau instituții spe
cializate, trezesc un mare interes 
in rindurile amatorilor de sport.

Desigur că rezultatele unor a- 
semenea referendumuri sportive 
au, pe lingă o contribuție obiec
tivă, și o doză afectivă, subiecti
vă, în funcție de vederile acelora 
care au dat verdicte. De ‘ " 
concluziile unor anchete 
stabilesc o ordine, de la 1 
6 sau 10, sînt mai degrabă 
samente de popularitate, de 
ferințe. nu numai pentru un spor
tiv sau altul dar și pentru un 
sport sau altul. In funcție și 
de răspîndirea și audiența spor
tului respectiv.

în acest an ziarul „Sportul" a 
renunțat la obișnuita anchetă 
printre cititori pentru a stabili 
pe primii 10 sportivi români ai 
anului 1974, din cauza dificultăți
lor de alegere, avînd în vedere 
marele număr de titluri mondia
le șl medalii la campionatele 
mondiale și europene din acest 
an. Firește că cei mai buni spor
tivi români ai anului 1974 sînt 
cei 10 campioni mondiali, dar pot 
exista și alte considerente pentru

a avea In vedere pe primii 10 
sportivi români ai anului dacă se 
tine seama și de ecourile perfor
mantelor în cercurile specialiști
lor, presei, mediului sportiv mon
dial etc. lată de ce am apelat la 
votul a 31 de ziariști sportivi din

ASOCIAȚIA PRESEI SPORWE A DESEMNAT 
PE PRIMII SPORTIVI AI ANIMI

Gimnastul DAN GRECU pe locul
PRIMII 10 SPORTIVI ROMANI

• Dan Grecu și Ladislau ~Șimon — f 
printre primii 10 sportivi din Balcani f

— box
— ciclism
— tenis
— fotbal
— haltere
— fotbal

FEMININ
Irena Szewinska (Polonia) — atletism 
Ludmila Turisceva (U.R.S.S.) — gimnastică
Chris Evert (S.U.A.) — tenis
Annemarie Proll-Moser (Austria) — schi 
Kornelia Ender (R.D.G.) — înot
Faina Melnik (U.R.S.S.) — ailfiîiim

PRIMELE 6 ECHIPE DIN LUME
ROMÂNIA

R.F. Germania
Polonia
U.R.S.S.
Olanda
Noua Zeeiandă



ÎN PREAJMA NOULUI SEZON,

EFERVESCENȚĂ ÎN ACTIVITATEA
SPORTURILOR DE IARNĂ

CUPA FEDERAȚIEI LA B1ATLON

Primul concurs de amploare, Ia 
biatlon, va avea loc vineri și sîm- 
bâtă pe pîrtia și la poligonul din 
Poiana Brașovului. Este vorba de 
„Cupa Federației", întrecere care 
prevede proba individuală de 20 
km (vineri) și ștafeta 4 x 7,5 km 
(sîmbătă). Vor lua startul biatlo- 
niștii fruntași din întreaga țară, 
inclusiv componenții lotului repu
blican, în frunte cu vicecampionul 
mondial Gheorghe Girnițâ.

DEBUT INTERNATIONAL 
LA SĂNIUȚE

Pentru prima dată de cînd se 
practică sportul săniuțelor în țara 
noastră, o selecționată s-a depla
sat in străinătate pentru a lua 
parte la un concurs internațional. 
Lotul român este alcătuit din se
niorii N. Stavarache, 1. Galescu, 
P. Paiuc, senioara Mariana Erkedy, 
juniorul Gh. Dumitrescu și junioa
ra Elena Stan. Antrenor : prof. C. 
lovan. întrecerile vor avea Ioc in 
R.D. Germană, la Oberhof, în zi
lele de 23 și 29 decembrie. Parti
cipă sportivi din Cehoslovacia. 
R.D. Germană, Polonia, România, 
Suedia și U.R.S.S.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
DE DESCHIDERE

Tradiționalul concurs de inau
gurare oficială a sezonului de schi 
va fi găzduit — duminică dimi
neață — de pîrtiile Predealului. 
La ora 10, alpinii se vor întrece

• IN CADRUL ACȚIUNILOR 
organizate în cinstea zilei de 30 
Decembrie, de către A.S. Sănă
tatea Pitești, s-a numărat și sim
pozionul șahist la care și-a dat 
contribuția maestrul international 
dr. Octav Troianescu. La simul
tanul susținut cu acest prilej de 
fostul campion al țârii, la .32 de 
mese, scoiul a fost favorabil doc
torului Troianescu cu 30,5-1,5. 
• APROAPE 6000 DE TINERI din 
județul Satu Mare au îndeplinit 
majoritatea normelor din „Com
plexul sport și sănătate* • LA 
TG. JIU au fost instrui ți, recent, 
do către CJ.E.F.5. și Comitetul 
județean Gor| al U.T.C.. 35 de 
instructori din asociațiile sportive 
sătești. • CAMPIONATUL INTER- 
STRĂZI la minifotbal. organizat 
pentru a patra oară In orașul 
Tg, Mureș, s-a încheiat cu victo
ria echipe! „Intermontana" (car
tierul Tudor Vladimirescu) care a 
totalizat 19 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat î „Racing* (str. 
Sportivilor) 18 p și „Colo-Colo* 
(cartierul Carpoți) 15 p. La 12 
ianuarie va începe ediția a V-a 
a popularei competiții, la care 
vor participa tot 12 echipe. • LA 
ASOCIAȚIA SPORTIVA HIDROME
CANICA BRAȘOV s-a organizat 
în cinstea zilei de 30 Decembrie 
o interesantă competiție de po
pice, la care și-au disputat in- 
tîîetatea sportivi din 12 secții de 
producție. Cei mai preciși în lan
sarea bilei de textolit au fost po
picarii din secția de forțe (pe 
echipe), iar la individual a cîștî- 
gat E. Sador (S.F. II). • PESTE 
200 DE ELEVI de la Școala gene
rală 18 din Brăila s-au întrecut 
într-o cursă pe teren variat. Cei 
mai buni crosiști au fost Gina 
Gioriu și Lucian Toader • jN 
SALA CASEI DE CULTURA din 
Hunedoara, Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport a 
organizat un interesant concurs 
gen „Cine Știe cîștigâ" pe tema 
„Sportul românesc pe itinerarul 
celor 30 de ani de la Eliberare*, 
la care au luat parte peste 500 
de spectatori. A cîștigat echipa
jul Liceului 1 Hunedoara o LA 
LICEUL MIHAI VITEAZUL DIN 
PLOIEȘTI s-a desfășura* „Cupa 
centenarului", o frumoasă com
petiție sportivă organizata la nu 
mai puțin de 11 ramuri sportive, 
printre care volei, baschet, tîr, 
șah, tenis de masă, cicloturism 
etc. • 10 ECHIPE ȘCOLARE DE 
FOTBAL din Sibiu au evoluat în 
cadrul „Cupei speranțelor", cîștî- 
gată de formația liceului Ghaor* 
ghe Lazâr, care în finală a depă
șit echipa Școlii profesionale de 
construcții cu 3-1. q BOXERII DE 
LA CRIȘUL ORADEA au făcut o 
vizită colegilor lor de sport din 
Baia Mare, susținînd o partidă 
amicala în compania echipei Clu
bului sportiv orășenesc. Au cîștî- 
gat ougiiiștii bâimăreni cu 17-^5.

CORESPONDENȚI : |. Fejeanu, 
I- Toth, M. Bâloi, I. Pâuș, C. 
Gruia, Tr. Enache, I. VIod, N. 
Gh du și V. Sâsâranu. 

pe pîrtia Clăbucetului într-o a- 
tractivă probă de slalom paralel, 
iar fondiștii își vor disputa întîie- 
tatea pe traseul din Poliștoacă. La 
ora 12,30, săritorii vor inaugura 
trambulina de pe Cioplea (55 m).

LA VATRA DORNEI S-A DISPUTAT 
„CUPA 30 DECEMBRIE”

Pe pîrtiile din apropierea ora
șului Vatra Dornei a avut loc 
„Cupa 30 Decembrie". Cîștigătorii 
probelor : G. Carpea (slalom uriaș), 
R. Bula (coborîre), I. Astanei (sla
lom special), Stefania Albei (fond 
3 km), A. Potingă (fond 5 km). 
Toți aparțin Școlii sportive Vatra 
Dornei. Clasament pe echipe : al
pine : Șc. sp. Vatra Dornei. Cen
trul de schi Ciocănești, Centrul 
de schi Brodina ; fond : Șc. sp. I 
Vatra Dornei, Prundul Birgăului, 
Șc. sp. II Vatra Dornei. (M. AN- 
DRICI — coresp.).

BULETINUL ZĂPEZII

Prin amabilitatea Serviciului 
prevederi de scurtă durată din ca
drul Institutului meteorologic, pu
tem informa pe amatorii de schi 
că în stațiunile montane stratul 
de zăpadă asigură condiții exce-

BOX LA CĂLĂRAȘI, în cadru! eta
pei a Ii-a a Cupei Școlilor 

Sportive, pugiliștii localnici au terminat 
la egalitate cu Școala Sportiva Energia 
București, echipa campioană : 
reuniune au asistat peste 500 
lori.

12-12. La 
de specta-

SPORTIVE

Pe locul I s-au clasat 
sportive Sibiu, atît la 
fete

RACfLIET ”CUPA ȘCOLnDAOLnd DEVA", desfășurată în sa
la Liceului Pedagogic din Deva, a întru
nit șase echipe, 
formațiile Școlii 
băieți, cit și la

HALTERE SPORTIVI ROMANI IN 
R. P. POLONA. Selec

ționata de haltere a municipiului Cluj- 
Napoca a participat la o întîlnire triun
ghiulară în orașul Tarnowskie Gory (R.P. 
Polonă), unde alâturi de formația gazdă
5.5. K., la concurs a mai luat parte și
campioana R.S. Cehoslovace, echipa Ha- 
virov. Dintre sportivii români s-a eviden
țiat St “ 
ocupat 
obținut 
nîori | 
ținea). _ ____ __________
(137,54-172.5). Mihai Polios (cat. 67,5 kg)' 
cu performanța de 252,5 (117.54-135) kg a 
îndeplinit norma de maestru al sportului. 
Pe echipe: 1—2. Sel. Cluj-Napoca și
5.5. K. Tarnowskie Gory cu cite 18 p ; 3. 
Havirov 17 p.

Kreictk, care la cat. 4-110 kg a 
primul loc. iar la stilul smuls a 
un nou record național de ju- 

cu 137.5 kg (v.r. 135 kg îi apar- 
La total, ei a realizat 310 kg

UAMADA! CONCURSUL REPUBLICAN 
nANUDAL al juniorilor li a reu
nit în primă etapa (grupa B de la Ga
lați) 6 echipe de băieți și 4 de fete. 
După cum ne relatează corespondentul 
nostru județean T. Siriopol, erchipele ora
șului gazdă și-au adjudecat pozițiile de 
lideri, atît la fete cît și la băieți. For
mația masculină a Șc. sp. 1 Galați (an
trenor V. Popescu) a impresionat prin
calitățile jucătorilor sâi. dintre care s-au 
remarcat D. Pavel, V. Popa și M. Oprea. 
Formația feminină a aceleași școli spor
tive. antrenată de C. Cojocaru. s-a ba
zat — ia rîndul sâu — pe cîteva jucătoare 
de real talent dintre care îe amintim pe 
Margareta Vasdache și Cristina lonete. 
lată acum clasamentele dupâ prima eta
pă a concursului : băieți - 1. Șc. sp.
Galați 9 p ; 2. Șc. sp. Constanța 9 p 
(golaveraj infeiioi) ; 3. Șc. sp. Brăila 
6 p ; 4. Șc. sp. Buzău 4 p; 5. Șc. sp. 3 
București 2 p ; 6. Șc. sp. Călărași 0 p ; 
f®tez — 1. Șc. sp. 1 Galați 6 p ; 2. Șc. sp. 
Constanta 4 p ; 3. Șc. sp. Buzău 2 p ; 4. 
Șc. sp. Călărași C p.

REPREZENTATIVA DE JU- 
rl^L-riE! miori a țârii a plecat la 
Graz. unde va participa, începînd de mîi- 
ne, la tradiționalo competiție rezervată 
echipelor de juniori „Turneul celor șase 
națiuni". Alâturi de formația noastră, la 
turneu participă reprezentativele Austriei, 
Bulgariei, Elveției, Italiei și Ungariei. Tur
neul se desfășoară dupâ sistemul „fie

PLEBISCITELE SPORTIVE
LA ÎNCHEIEREA ANULUI

(Urmare din pag. I)

primii 6 sportivi ai lumii și 10 
sportivi ai României, în 1974. 
Orice clasament poate produce 
obiecții, iar pentru orice obiecție 
există justificare, acceptată sau 
nu. Clasamentele A.P.S. au avan
tajul că reunesc păreri de spe
cialitate, din mijlocul probleme
lor, ca și sentimente de pasionați 
ai întrecerilor sportive.

Clasamentul primilor fotba
liști români ai anului 1974 întoc
mit de ziarul nostru, pe baza vo
tului antrenorilor și arbitrilor di
vizionari A, deci cu cei mai com
petent! participant la un aseme
nea gen de anchetă, plus notele 
atribuite fotbaliștilor de-a lungul 
acestui an si în jocurile echipei 
naționale, prezintă o garanție de

C. Neguțescu, în sezonul trecut un 
junior talentat, acum un senior 

dornic de afirmare.

lente de practicare a sportului fa
vorit. Iată, de altfel, grosimea 
stratului : Predeal 40 cm, Sinaia- 
Cota 1500 65 cm, Paring 60 cm, 
Țarcu-Muntele Mic 76 cm, Seme- 
nic 118 cm. Păltiniș-Sibiu 139 cm, 
Cuntu 101 cm. Băișoara 24 cm, 
Iezer 34 cm, Fundata 45 cm.

care cu Fiecare", Q AU FOST REPRO- 
GRAMATE datele de desfășurare ale ur
mătoarelor douâ etape din cadrul primei 
grupe a Diviziei A. La 5 și 6 ianuarie 
Steaua va întîlni la București oe Sport 
Club Miercurea Ciuc, la 7 și 8 ianuarie 
Dinamo va juca la Galați cu Dunarea. 
In zilele de 11 si 12 ianuarie se vor in- 
tî Ini Steaua cu Dinamc (la• București) și 
Dunărea cu Sport Club M. Ciuc la Ga
lați.

LA CLUJ-NAPOCA s-a desfășurat 
HK un interesant concurs dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie'4 organizat de 
C.S.M. din localitate. Performerul com
petiției a fost I. Mărgineanu (Medicina), 
care la proba de pușcă cu aer comprimat 
a realizat 378 p, ceea ce constituie un 
nou record județean și norma de clasi
ficare pentru titlul de maestru al spor
tului. Celelalte probe au revenit urmă
torilor trăgători : armă standard 60 f cul
cat juniori — 1. Olteana (Medicina) — 
574 p, 3X20 f juniori — Al. Darabos 
(C.S.M.) — 544 p. Junioare — Maria 
Chivu (C.S.M.) 548 p șî armâ sport 40 f 
culcat — Șt. Borbely (C.S.M.).

SEMIFINALELE
„CUPEI F.R.B.«

(Urmare din pag. 1)

rea (I.S. Cîmpia Turzii) care — 
deși antrenorii lor se angajaseră 
să-i pregătească pentru competi
ția de la București — au părăsit 
în ultimul moment, în mod nejus- 
tifîcat. echipa. Formația antrena
tă de I. Mihalic (totuși completă) 
este hotărîtă să se comporte cît 
mai bine pe ringul bucureștean.

Pentru cele două reuniuni de 
azi, ca și pentru cea finală, de 
sîmbătă. Colegiul central al arbi
trilor a hotărît ca meciurile să 
fie conduse de cei mai compe
tent judecători, tn rîndul lor Ii 
vom revedea pe Petre Epureanu 
(delegat general). Constantin Chi- 
riac, Virgil Cazacu, Marin Zam- 
firescu, Dumitru Dimulescu, Ma
rin Stănescu, Eugen Lazăr etc. 
Deciziile (va exista și meci egal) 
vor fi acordate de către 5 arbi
tri, ca și la finalele individuale. 
Deci, toate condițiile ca ultima 
mare competiție pugilistică a 
anului să se bucure de succes.

circa 90 la sută. Spre surpriza 
noastră, o revistă literară, „Lu
ceafărul", care se ocupă și de 
fotbal, apreciază că „Ziarul 
Sportul îl scoate în mod iscusit 
(sublinierea noastră) „jucător al 
anului" pe Cornel Dinu". Nu ne 
propunem să ne preocupăm de 
aluzia, fără temei, și vădit insi
nuantă, dar aflăm că Dinu 
este un jucător mediocru, la chre 
primează, doar greșeala care a fă
cut-o în meciul de la Koln, unde 
și-a ieșit din fire cînd l-a văzut 
tăvălit pe nedrept pe Lucescu. 
Nici clubul Dinamo și nici F.R. 
Fotbal nu l-au suspendat pe Dinu 
care continuă să fie căpitanul e- 
chipei naționale. O veche cam
panie „anti-Dinu* nu servește 
nimănui, mai cu seamă fotbalu
lui nostru. In special echipei na
ționale.

Ancheta noastră: „Cam slnt admipittr4« cortine

LA CONSTANȚA, CÎND ND E SEZON ESTIVAL... I
Cum gospodarul își face Iarna 

car șl vara sanie, ne-am deplasat 
In cadrul anchetei ziarului privind 
întreprinderile de administrare a 
bazelor sportive, la Constanța. 
Pentru că acum, cînd rumoarea 
Sezonului estival s-a stins de mult, 
poți vizita pe îndelete bazele 
sportive, însoțit, de această dată, 
cu solicitudine, de secretarul 
C.J.E.F.S. Constanța, Gh. Răuță, 
șl de ing. George Pălă.șcscu, di
rectorul Administrației Bazelor 
Sportive Constanța.

„Vom merge întîi la fosta moa
ră comunală..." ne-au spus, mis
terios, fără nici un alt amănunt, 
însoțitorii. Și pe drum, au mal 
adăugat doar atît i „Și de acolo, 
la noul sediu al clubului Farul!“ 
Și iată-ne în strada Decebal, în 
fața unei clădiri oarecare, ca a- 
tîtea altele în vechiul port tomi- 
tan, ce-i drept oferind spectato
rilor o fațadă nouă și curată. 
Surpriza o ai, însă. înăuntru, unde 
gospodarii pricepuți ai zestrei 
sportive constănțene au transfor
mat, în decursul anului trecut și 
al celui care se încheie acum, niș
te încăperi insalubre în săli de 
haltere, de box, de scrimă și cul
turism. Fiecare ramură de sport 
cu spațiul său, folosit cu econo
mie. funcțional, ajutate de anexe
le de rigoare (saună, bazin de re
cuperare, vestiare, dușuri, insta
lație de vibromasaj etc.). Sportivii 
— în special cei de Ia Farul, dar 
și cei ai școlilor sportive l și 2, 
ai Institutului Pedagogic și ai a-

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 28 DECEMBRIE, 

ora 15,05 : „ANUL SPORTIV 
1974“ — retrospectivă în ima
gini. în cuprins : secvențe din 
turneele de tenis de la Dallas. 
Bournemouth. Roma, Roland 
Garros, Wimbledon șl Melbour
ne. turneul celor 5 națiuni la 
rugby, campionatele europene 
de atletism, natatie șl Judo, 
marile premii automobilistice, 
finala „C.C.E.- la handbal 
masculin. Cupa Europei la 
scrimă și pentatlon modern, 
meciuri de box profesionist. 
Campionatele mondiale de 
ciclism șl haltere, meciul de 
baschet Europa — S.U.A.. re
tragerea fotbalistului Pele și 
altele.

DUMINICA 2» DECEMBRIE, 
ora 15.20 : „VIUL SPORTIV 
1974“. partea a n-a. în cu
prins : secvențe din concursu
rile de schi pentru Cupa Mon
dială, meciurile de box Clay — 
Frazier și Foreman — Norton, 
campionatele mondiale de bob, 
campionatele europene de pa
tinaj artistic, finala campiona
tului mondial de handbal mas
culin șl altele.

MIERCURI 1 IANUARIE, 
ora 14.30 : „ANUL SPORTIV 
1974“, partea a Ht-a. în cu
prins : secvențe din tntllnlrile 
de rugby Franța — Țara Gali
lor. Anglia — Țara Galilor, 
România — Polonia șl Româ
nia — Spania, meciurile de 
box Chlcnoi — Chervet, Ortlz
— Zaml, Stracey — Merretrey, 
Finnegan — Bouttier și Dafi- 
nolu — Carillo, tururile ciclis
te ale Belgiei și Italiei, cursa 
hipică de steeple-chase de la 
Auteull, campionatele europe
ne de haltere șl altele.

JOI 2 IANUARIE, ora 15.30: 
„ANUL SPORTIV 1974“, par
tea a TV-a. în cuprins : sec
vențe din meciul de baschet 
masculin România — Argen
tina, întîlnirile de tenis Româ
nia — Franța și Italia — Româ
nia, Jocurile Balcanice de atle
tism, campionatele mondiale 
de lupte, canotaj academic șl 
box, finalele turneelor de tenis 
de la Indianapolis, Forest 
Hills, Madrid șl Barcelona, 
cursa hipică de galop pentru 
premiul Arcul de Triumf șl 
altele.

SIMBATA 4 IANUARIE, ora 
15.00 : „ANUL SPORTIV 1974“, 
partea a V-a. în cuprins : sec
vențe din tntllnlrile de rugby 
Rdmânla — Franj-a și Ceho
slovacia — România, meciurile 
de box Cuțov — Dobrescu și 
Clay — Foreman, campiona
tele mondiale de gimnastică șl 
volei, întîlnirile de polo Dina
mo — Rapid șl Partizan Bel
grad — Dinamo București, 
meciurile de handbal România
— R.F.G.. Iugoslavia — Selec
ționata Lumii, Steaua — M.A.I. 
Moscova și altele. 

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
In atenția participanțieor 

LA PRONOSPORT. Prima parte a 
campionatului național de fotbal, di
viziile A și B, încheiridu-se duminică 
8 decembrie a.c., programele con
cursurilor PRONOSPORT au fost a- 
xate, în continuare, pe meciurile din 
campionatul italian. întrucît, dumi
nică, 29 decembrie a.e., nu este eta
pă de campionat în diviziile A, B și 
C din Italia, iar în țările vecine cam
pionatul este de asemenea încheiat, 
Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport a fost pusă în imposibilitate 
de a putea organiza concurs Prono
sport la această dată.

Primul concurs Pronosport din a- 
nul 1975 se va disputa normal, adică.

sociațiilor sportive Ș.N.C., Tomis- 
tex, T.C.I., Albatros — au aici 
asigurate condiții optime de pre
gătire. Iar sălile de culturism, 
care se adresează tuturor iubitori
lor exercițiului fizic și esteticii 
fizice, vor avea, nu peste mult 
timp, cu siguranță, mare priză 
printre constânțeni. Astfel, clădi
rea fostei mori comunale, uzâtă 
de mașina timpului, a devenit, 
prin grija organelor locale, un 
lăcaș modern al sportului. Și ie
șind de la complexul sălilor de 
sport, ocolind doar clădirea, am 
pătruns în noul sediu al clubului 
sportiv Farul, unde tehnicienii și 
sportivii acestuia pot intra cu 
fruntea sus. Mai ales dacă și per
formanțele lor sînt la înălțime, ca 
de pildă, cele ale rugbyștilor, li
deri în prima divizie și care nu 
pierd nici un prilej să amintească 
că nu întimpiător masa din sala 
de ședințe are forma unui balon 
oval...

La vechiul complex sportiv To- 
mis, sălile de box, lupte, gim
nastică și jocuri au drept adia
cent un grup de cazare cu 75 de 
locuri. Spiritul gospodăresc se vă
dește atît în folosirea judicioasă a 
spațiului (în sala de jocuri, de 
pildă, s-a mai amenajat, pe lăți
mea sălii încă un teren de volei), 
cît și în întreținerea întregului 
complex. De altfel, după cum 
ne-a spus ing. George Pălășescu, 
toate dotările și reparațiile sînt 
făcute din venituri proprii. în a- 
teliere de tîmplărie și lăcătușerie- 
sudură (care "or beneficia și ele. 
în curînd, prin autofinanțare, de 
spații adecvate de muncă la sta
dionul 1 Mai). Venind vorba de 
stadionul 1 Mai (teren de fotbal 
gazonat, tribune cu 18 000 locuri, 
instalație de nocturnă, pistă de 
atletism, anexe pentru recuperare 
etc.), să arătăm că acesta a rămas 
pivotul complexului sportiv care 
s-a ridicat în această zonă a ora
șului și care mai cuprinde trei 
terenuri de antrenament pentru 
fotbal (cel gazonat avînd și o tri
bună de 1 000 locuri), un teren ga
zonat pentru rugby cu tribună cu 
2 000 locuri și un cochet grup de 
cazare pentru această disciplină 
mult îndrăgită pe meleagurile do
brogene, avînd capacitate 39 de 
locuri, sală de mese și club.

înființat în iulie 1971, A.B.S. 
Constanța șl-a mărit anual planul 
de venituri (în acest an : 2,5 mi
lioane), fiind azi o unitate econo
mică pe picioare proprii, deci fără 
subvenții din partea C.N.E.F.S. 
Se spune că la această situație 
contribuie decisiv hotelul Sport 
(75 locuri, bufet, confort sporit) 
aflat în proprietatea sa. Dar, în
săși existența acestui hotel în ac
tivitatea A.B.S. este grăitoare și 
pilduitoare. Inițiativa și spiritul 
gospodăresc s-au întîlnit cu înțe
legerea forurilor responsabile, 
centrale și locale, și rezultatele se 
văd, în folosul mișcării sportive.

Paul SLAVESCU
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IN CULORI
Din cuprins :
• Hotăcîrile Congresului 

dului, însufloțitor program de ac
țiune • Succese piestigioase pe 
toate meridianele lumii • Zece 
titluri de campioni mondiali.
• FOTBAL - Pe treptele clasa
mentului • De ce Lucescu ?
• Scurtă istorie in patru profi
luri : Uwe Seeler, Pele, Becken
bauer și Cruyff • Weltmeister- 
schaft 1974 • Sport pe plaiurile 
Gorjului • Din secretele marilor 
victorii ale anului e Ce ne re
zervă calendarul sportiv interna
țional pe 1975? o Rubricile „Via
ță sportivă", „Sport magazin* și 
„Album extern" cu imagini ale 
marilor vedete ale sportului in
ternațional • Clay — Foreman, 
un meci trucat ? etc. etc
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DE CARTE SPORTIVĂ
Vineri, la ora 11, are Loc deschi

derea expoziției retrospective de car- I 
te sportivă, organizată cu prilejul | 
împlinirii a 25 de ani de la înființa- ■ 
rea editurii Stadion. _

Festivitatea va avea loc In sediul I 
C.N.E.F.S. din str. Vasile Conta 16, I 
la etajul Vin.

Campionatul 
de jur 

Tn prima zi a 
acest an s-a înc 
campionatului re 
niorilor și școlari 
A fost o întreceri 
meciuri de tact 
destă. Desfășurat: 
tificat, de ani 
anonimat deprimi 
ranțelor fotbaluli 
dențiat, din păca 
lung de deficien 
dintre .rele mai 
cesul complex D 
UNOR JUCĂTOR 
TELOR FOTBAL 
FORMANTA. In 
toare vom căuta 
va dintre realități 
nificative ale tur 
lui de juniori. Și 

...Sport Club 
București, Progi 
Școala sportivă 
Timișoara, InJust 
pia Turzii, 
Școala sportivă 
celor opt serii, 
apar pe această 
Craiova, Industrii 
talurgistul Cugir. 
turului, echipe c 
țiile lor constant 
să depășească for 
ție de lideri în 
rilor, ca F.C. A 
tea Craiova, F.C. 
Napoca (multipla 
vinul Hunedoara, 
reș. Distanțele 
3—4 echipe din 
sînt, însă, deloc 
vă, motiv care 
să credem că reti 
prim-plan cîteva 
de atractive, ech 
ceasta numai în

duminică, 5 ianuarie și el va cuprin
de cele mai atractive și echilibrate 
partide din campionatul italian,

PRONOSPORT. ClȘTIGURILE CON
CURSULUI DIN 22 DECEMBRIE 1374. 
Categ. I : (13 rezultate) 84,75 variante 
a 975 lei. Categ. a Il-a : (12 rezultate) 
1077,45 variante a 92 lei. Categ. a Ill-a: 
(11 rezultate) 5921,20 variante a 25 lei.

Numerele extrase la tragerea Pronoex- 
pres din 25 XII.1974 Fond general da 
cîștiguri : 1 655 375 lei. Extragerea I : 10 
13 17 30 21 38; Extragerea a ll-a : 39 23 
34 15 31; Plata cîștîgurilor de la această 
tragere se va face astfel : In Capitală 
de la 4 ianuarie pînâ la 25 februarie 
1975, in țară de la 8 ianuarie pînă la 
25 februarie 1975 inclusiv.

O atenlie plăcută 
pot constitui biletele 
Honului ,i Noului Ac 
Loto din 1 și S ianuc

Se noi cictioo a 
•xcursii pesta holat..



CAjIA UNUI VETO

ACTUALITĂȚI
• La invitația Clubului francez de 

fotbal „Olympique Ntmes“, interna
ționalii dinamoviști Lucescu și Dinu 
urmează să joace în ziua de 3 ia
nuarie, la Nîmes, în cadrul „meciu
lui de adio“ pe care echipa din Nî- 
mes, îl organizează cu prilejul re
tragerii lui Pircălab. Fostul nostru 
internațional își încheie, astfel, ac
tivitatea de jucător. Dinu și 
Lucescu vor face parte din Se
lecționata internațională care va da 
replica echipei lui Kader Firoud.

am mai anunțat, lotul 
de juniori se află, în

Retrospectiva turului Diviziei A 5.,r CRAIOVA
IN PLINA SCHIMBARE DE STIL

>ei sportive a decis : nici un fotbalist in primii 
ai anului ! Această absență e, după cit se pare, 
devărat, în urna alegerilor au figurat și bule- 
ite de cronicarii „celorlalte sporturi”, dar pre- 
comentatori de fotbal confirmă, oarecum, a- 

idu-i un anume gir.
Btbal regretă, desigur, această absență. El nu 
doar cu teribila replică a lui Dinu, la aflarea 
ndid ! O frumoasă dovadă de maturitate. Cro- 
ilniit că FOTBALUL ESTE ALTCEVA El nu 
lici cu faptul că Lucescu și Dinu figurează pe 
locuri, înaintea campioanelor mondiale Neacșu 
r înaintea lui Birtalan, acest Gerd Muller al 
iese
totdeauna ai fotbalului, în schimb, nu par 

această absență. Ei susțin că fotbalul este o 
iau startul, în fiecare an, cam 135 de echipe 

competiție de o grandoare fără egal, și că din 
i„ care visează — toate 1 — titlul suprem — 
■ea extraordinară a haitienilor. în meciul eu 
.14 reușit să ajungă la liman, de-a lungul a 45 

îat pe cronicarii de sport să nu ofere un Ioc 
•imele 10 fotolii ale anului ? Dacă stăm să ne 
țațele au contat mai puțin. La urma-urmelar, 
le României cu Bulgaria, Olanda și Danemarca 
rezintâ, ‘lâolaltă, mai mult decît performanța 
I -WjSl. Și totuși, cronicarii de sport au recurs 
•e ”
;e’ ipoteza câ fotbalul nostru a fost dat uitării 
4 a fost anul campionatului mondial și că astfel 
rte firesc reflux, după „frumoasele zile din A- 
can. Dar, impresia cronicarului de fotbal este 
intervenit în grațiile comentatorilor de sport 

tiv mult mai palpabil.
e trei remize pe teren străin, care ar fi putut 
oate, într-un argument pro fotbal, ne vom per- 
aai aceste trei remize se află la originea răcelii 
sport. Faptul că în aceste trei meciuri nu s-a 

>1 stă, în fond, la baza absenței fotbaliștilor in 
or 10.
nîne întotdeauna un joc în care Subiectul va 
a golului, totul se transformă intr-o simplă 
rdiferent de rafinamentul argumentelor. In a- 
onul englez n-ar mai fi o succesiune de explo- 
tribună inertă și doar distinsă. In afara golului, 
să mai fie un joc al copilăriei, adică principala

• Cum 
republican 
prezent, Ia Snagov. Marți, echipa I
— din care fac parte, printre alții. 
Cristian, Lung, Popa, I. Ene, Zahiu, 
Leac, Bisoc, C hitaru. Cîmpeanu II
— a susținut o partidă de verificare 
în compania selecționatei de pers
pectivă. Este foarte probabil că, la 
începutul sâptămînii viitoare, prima 
echipă de juniori să facă un turneu 
peste hotare. Sigură este, însă, de
plasarea pe care o vor efectua ju
niorii, în perioada 11—17 februarie, 
în Turcia. Turneul acesta va cu
prinde trei jocuri cu selecționata de 
juniori a țării gazdă, primele două 
la Izmir (12 și 14 februarie), al trei
lea ia Man is sa (16 februarie).

PROGRAMUL ECHIPEI NA
ȚIONALE (DATE DEFINITI
VE) IN PRIMĂVARA LUI 1975

Explicația situației actualei cam
pioane stă in. două puncte, apa
rent nespectaculoase. E raportul 
realizărilor ei în cele două ju
mătăți ale cursei de toamnă. în 
primele nouă etape, craiovenii au 
totalizat 8 puncte (din 18 posibi
le), în ultimele opt etape activul 
lor s-a ridicat la 10 puncte (din 
16 puse în joc). Un echilibru 
intre cele două porțiuni ale com
petiției ar fi plasat pe Universi
tatea mult mai sus pe tabloul 
clasamentului de toamnă. Dar 
situația cu care începem mica 
noastră introspecție în viața for
mației antrenată de Constantin 
Cernăianu, secundat de alți re
prezentanți ai „noului val* al an- 
trenoratului, Constantin Oțet și 
Constantin Deliu, e tipică pentru 
ceea ce s-a întîmplat la Craiova.

Startul neconvingător al deți-

re a fotbaliștilor este aceea că în selecția pri- 
doi fotbaliști de mare talent (Năstase — Gațu) 

urbac) care și-a cucerit locul 
ului. Sau cum spunea Mircea 
lărăsit, totuși, lumea nebună a

în primul rînd 
Lucescu : «Trei 

fotbalului**

loon CHIRILA
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A fost definitivat programul echipei 
noastre naționale, din primăvara anului 
1975. Este, indiscutabil, cel mai dens 
program a! ,,tricolorilor-, intr-o perioadă 
de timp relativ scurta, reprezentativa, an
gajată pe două mari fronturi. Campiona
tul Europe* și preliminariile Turneului O- 
limpic, ovînd de susținut 7 meciuri inter- 
țări, dintre care 5 oficiale.

Antrenorul principal al lotului repre
zentativ, Valentin Stânescu, ne-a prezen
tat datele la care vor fi reuniți jucătorii:

• 10—12 martie : un joc de verificare 
în compania echipei de tineret (23 ani). 
Meciul va fi precedat de un control me
dical atent, efectuat la Centrul ,,23 Au
gust". e 17—19 martie : Turcia — Româ
nia. Portidă amicală, care se va disputa 
la Istanbul, e 27—31 martie : Cehosiova- 
cia — România, meci amical, la Praga. 
q 10—17 aprilie : SFANIA - ROMANIA, 
Drobabil la Madrid. Mec» ofic’al, in ca
drul grupei a IV a a Campionatului E 
ropei. «ț 5—11 mai : ROMANIA — Di 
NEMARCA (C.E.). rț 26 mai - 1 iunie 
ROMANIA - SCOȚIA (C.E.). e 4 iunie 
ROMANIA - DANEMARCA, primul meci 
cu danezii din cadrul preliminaritlo' Tur
neului OlimDÎc 12—18 iunie : DANE
MARCA — ROMÂNIA, la Copenhaga, re
turul partidei din 4 iunie (T.O.).

„După cum se vede — afirma ieri an
trenorul Valentin Stânescu - cele opt 
acțiuni ale lotului însumează doar 45 de 
zile. S-a renunțat la efectuarea unui 
turneu peste hotare în aceasta iarnă, 
jucătorii „tricolori* urmînd să se pregă
tească la cluburile lor". (La fiecare ac
țiune, cea de-a doua dată reprezintă 
ziua meciului).

Bălăci a simbolizat schimbarea 
moralului, randamentului și — mai 
cu seamă — stilului actualei cam
pioane, in a doua jumătate de 
sezon.

TREI REVELAȚII DOUĂ RECORDURI
lui fruntașelor. Sâ mai consem
năm apoi, la „capitolul liderii*, 
două performanțe demne de lau
dă : invincibilitatea Scolii sporti
ve Brașov (antrenor. Alexandru 
Muta) și numărul mare de go
luri de Ia activul Rapidului (an
trenor, 
eflcac- 
cipante

Turul 
țiat și

Ion Mihăilescu). cea mai 
echipă din cele 112 parti
ta întrecere.
campionatului a eviden- 

eîteva autentice talente i

V. Nucă (Nitramonia), Gh. Vlas. 
AI. Hetrea
Brașov), I. 
(Rapid), V. 
Mare), Șt. 
șoara), A. ...
București), O. Petrean, Gh. Vaczi 
(„U* Cluj-Napoca), V. Lixand roș
ia (Liceul de fotbal Bacău). M. 
Silvestru (Sportul studențesc). Z. 
Czako (Metalurgistul Cugir) etc. 
etc. Bine îndrumați, acești jucâ-

și Gh. Tănase (Șc. sp. 
Mastu și V, 1'1 ore a 
Feher (Minerul Baia 

liornea (C.F.R. Timi- 
Diaconu (Progresul

• ••

sători, foarte tineri, pot ajunge 
bată la poarta consacrării. Depin
de de ei, de antrenorii lor, de 
conducătorii asociațiilar lor. Și 
de modul cum se va desfășura, 
în continuare, campionatul, asu
pra deficiențelor căruia vom re
veni.

Laurențiu DUMITRESCU
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nătoareî titlului a primit multe 
și felurite explicații. Cea mai des 
pomenită, o intîrziere a campani
ei de pregătiri ; altele, nesiguran
ța definitivării lotului, un traseu 
neindicat de meciuri amical-festi- 
ve etc., etc. Nu excludem influ
ențele unor asemenea factori, dar 
convingerea noastră rămîne că 
unsprezecele craiovean s-a pus 
mult mai tîrziu în marș, la ritmul 
măcar mediu al posibilităților lui, 
pentru că cele două campionate 
care l-au ținut încordat la cea 
mai ridicată altitudine psihologică 
nu puteau rămîne fără efecte. Fe
nomenul nu e nou. Cercetînd cla
samentele de început ale campio
natelor, de la noi și din alte țări, 
vom vedea că, în majoritatea ca
zurilor, laureatele pornesc greu. 
Șî, dacă efectele acestei stări de 
oboseală nervoasă nu sînt oprite 
la vreme, ele afectează finalul.

La Universitatea, acestei moti
vări generale i s-au mai adăugat 
— cum spuneam — si altele. 
Dacă pomenim criza portarului 
sau a formulei de atac o facem 
spre a completa tabloul unor di
ficultăți suplimentare ale subiec
tului esențial care s-a numit mo
dificarea de stil. Pentru cine a 
urmărit pe Universitatea Craiova 

fenomenul e 
această cauză, 

în a-

ÎN DEPLASARE 
evident. Și din 
probabil, reușitele echipei, 
tara stadionului său. nu cuprind 
nici o victorie, ci doar 
egale, în afara eșecurilor, bineîn
țeles. Craiovenii încearcă o com
pletare a panopliei lor tactice cu 
schemele jocului de poziție, pe 
Ungă cele de contraatac. Reușita 
eforturilor conducerii tehnice se 
poate traduce printr-o creștere a 
valorii jocului și pe teren pro
priu, acolo unde tendințele <le

e

partide

joc de construcție erau și 
destul de stereotipe (mereu 
trări înalte).

Universitatea Craiova are 
motivele să aștepte cu încredere 
returul — deci desăvîrșirea ope
rațiunii — pentru că dispune de 
următoarele principale argumente i

— un moral Tefăcut după „cela 
nouă etape de clătinări" și, mai cu 
scamă, după „episodul Ătvidaberg" 
(s-o spunem 
gafele din 
Universitatea putea fi, 
sferturile 
uitîndu-ne la traseul ulterior al 
campioanei Suediei)

— definitivarea compartimentu
lui defensiv — de altfel cel mai 
sigur, mai constant ; aici îl aflăm 
pe jucătorul cel mai bine notat 
din întregul lot — Boc, cu 7,60. 
Venirea portarului Purcaru 
pune capăt unei crize de 
resimțită de Universitatea.

— perspectiva stabilizării 
lui de mijloc și de atac, 
unde Ștefănescu, Bălăci și Crisan 
pot reprezenta „punctele de ple
care" 
vară prin ceea ce 
întreaga toamnă 
treilea) și, în mod 
finalul sezonului, al

Premisele acestea 
nate, însă, de modul cum întrea
ga echipă craioveană va sti să 
treacă peste efectele turneului 
sudamerican. Atîtea cazuri prece
dente ne-au arătat că veleitățile 
returului s-au stins dună lungi 
călătorii în America de Sud sau 
în Japonia incit, credem, proble
ma anihilării urmărilor unui ase
menea turneu a devenit esențială 
pentru agenda antrenorilor craio- 
veni

ele 
cen-

toate

în paranteză, fără 
startul iocului-tur, 

astăzi. în 
de finală ale C.C.E.,

poate 
mult

Jocu- 
acolo

pentru ofensiva de prima- 
au arătat în 
(primul si al 
remarcabil. în 
doilea.
sînt condițio-

• PUNCTE REALIZATE : 13 (procentaj 53%).
— acasă :
— ia deplasare :
, JUCĂTORI FOLOSIȚI (22) : Ștefanesca 

notelor: 6.94). Crișan (16 — 7.43), Marcu (16 —

Efîimie IOMESCU

9 7 11 23—7 15 (83%)
8 0 3 5 2-9 3 (18%) 

(totalul meciurilor: i7 — media 
x— ____ . 6,43), Boc (15 - 7.60). Bălăci

(15 — 7,06), Bâdin (14 — 6.69). Oblemenco (14 — 6.57), Oorea (13 - 6,91),
Deselnicu (13 - 6.33), Niculescu (12 - 6,41), Neqrilâ (11 - 7,18) Țarcl-ungâ 
(11 - 6.45), Berneanu (10 - 7,10), Strîmbeanu (10 - 6,88) Mincioaga (8 -
6,14), Lung (6 - 6,66), Nitâ (6 - 6,40), Bălan (5 - 6.20) Constanrinescu (2 -
6,00), Purcaru (1 — 8), Câmâtaru (1 — 7), Velea (1 - 6)

• MEDIA NOTELOR ECHIPEI s 6,87.
• FORMAȚIA DE BAZA : Oprea - Niculescu, Boc. Bâdin (Deselnicu). Ne- 

grila — Strîmbeanu. Bălăci, Ștefănescu — Crișan, Oblemenco, Morcu.
• GOLGETER1I ECHIPEI: Oblemenco 9 (9 acasă + 0 in deplasare), Crișan 

4 (4-1-0). Bălăci 4 (4 4-0), Marcu 2 (1-M). Țârolungă 2 (14-1). Deselnicu 1 
(14-0), Bălan 1 04-0), Ștefănescu 1 (14-0). Mincioaga 1 (14-0).

• CARTONAȘE GALBENE: Bălăci — 5. Berneanu, Niculescu si Marcu — cite 
3, Nîțâ, Strîmbeanu și Bâdin — cite 2. Deselnicu, Boc. Crisan. Mincioaga și 
Negrilă — cite 1.

• CARTONAȘE ROȘII: Deselnicu (etapa a Vî-a).
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI: Deselnicu - 3 etape, Berneanu. Niculescu, Mar 

cu și Bălăci - cite o etapă, pentru acumularea a 3 cartonașe galbene.
• FAULTURI COMISE: 224 (cele mai multe - 23 - in etapa a XVI-a. cele 

mai puține — 7 — în etapa a XlV-a).
• NUMĂRUL DE ȘUTURI: total : 272 (cele mai multe - 31 - în etapa o

XV-a. cele mai puține — 5 - in prima etapă) : pe spațiul porții : 129 (cele
mai multe — 14 — în etapa a XVII-a, cele mai aut * ne — 1 — in etapa a VI -a)

• A BENEFICIAT de 4 lovituri de la 11 m. transformate de Oblemenco ; a 
fost sancționată cu 2 oenafty-uri, transformate de O. I ones cu șt Adam

• LA MECIURILE susținute accsă au asistat 176 000 de spectatori

MARGINALII LA SEZONUL DE TOAMNĂ ÎN DIVIZIA B

Un neașteptat scor de rugby 
(F. C. Bihor — Minerul Anina 
10—0) a făcut ca lidera de toamnă 
în seria a IH-a să fie decisă în 
ultima etapă, la golaveraj. Și ast
fel, F.C. BIHOR a preluat șefia, 
pe care au țintit-o și alte for
mații. De altfel, echipa orădeană 
împreună cu Șoimii Sibiu, Mine
rul Baia Mare și Corvinul Hune
doara au fost formațiile care s-au 
detașat atît prin comportări cit și 
prin rezultate. Nu constituie o 
surpriză dacă avem în vedere că 
In rindurile lor activează mulți 
foști divizionari A. cum sînt Kun 
II, Popovici, Suciu, Florescu (F.C. 
Bihor), Crețu, Fanea, Oprea, Mi- 
hăilă (Șoimii). Moldovan, Șleam, 
Condruc, 
rul Baia 
un plus 
înțeles, 
plăcută
Hunedoara, care cu excepția lui 
Vlad, nu cuprinde nume sonore, 
dar are un lot omogen, ambițios, 
dornic de afirmare.

în afara acestor formații, care 
și-au pus direct candidatura pen
tru locul Intîi, sînt și 
au practicat un joc 
preocupare manifestată 
tîlnirile de acasă cit 
din dedasare. Ne gîndim la Mu
reșul Deva, care a făcut un salt 
evident, la Industria sîrmei C. 
Turzli, Rapid Arad, ultima insă 
destul de inconstantă, dacă a- 
vem în vedere startul excelent, 
dar și severele înfringeri sufe
rite. ’
. Trebuie relevat faptul că în 

ciuda unor minusuri, ne referim, 
îndeosebi, la unele abateri dis- 
cinlinare, sancționate imediat de 
federație, nivelul fotbalului prac
ticat în această serie este mai

Doboș, Coman (Mine- 
Mare), ceea ce le-a adus 
de experiență și, bine- 

de valoare. O surpriză 
a constituit-o Corvinul

altele care 
remarcabil, 
atît în în- 
si în cele

ridicat decît cei din celelalte se
rii ale Diviziei secunde. Am fost 
martori la meciuri de un bun 
nivel tehnic și spectacular, une
ori apropiat celui din prima ca
tegorie, în care jucătorii și-au e- 
talat toate cunoștințele. în acest 
sens, partidele Șoimii — F. C. Bi
hor, F. C. Bihor — U. M. Timi
șoara, Mureșul Deva — Corvinul 
Hunedoara, Minerul Baia Mare — 
F. C. Bihor sînt doar citeva 
exemple.

Echilibrul de forțe lntr-„- prin
cipalele candidate la un loc în 
Divizia A. repetata schimbare de 
lider (postură In care doar Mi
nerul Baia Mare a rezistat mai 
mult timp), nivelul tehnic, de 
care am amintit, toate la un loc 
au făcut ca interesul față de 
partide să fie tot mai mare și. 
astfel, la multe jocuri, numărul 
spectatorilor să-1 depășească pe 
cel al unor partide din prima ca
tegorie. Ne gîndim la Sibiu, la 
Oradea, Baia Mare, Hunedoara, 
unde tribunele au fost. în ma
joritatea cazurilor, pline.

Ar însemna sâ supraestimăm 
valoarea, de ansamblu, a acestei 
serii dacă nu vom ține seama și 
de comportarea mal sla ă a unora 
dintre combatante. A surprins re
gresul celor două formații din Ti
mișoara (C.F.R. și U.M.) care, 
în campionatul trecut, jucau un 
rol important în stabilirea frun
tașelor. Cam în aceeași situație 
se află și Minerul Anîna, forma
ție care în edițiile anterioare o- 
cupa o poziție mai bună și cate 
de astă dată se găsește pe locul 
16, stabilind si acel nedorit scor- 
record, amintit mai sus. Nu de
pășesc cota nesatisfăcătorului Me- 
talvrgistvl Cusur, Minerul Baia 
Sprie, Arieșul Turda, Vulturii

Textila Lugoj, Victoria Călan. 
Minerul Moldova Nouă și Meta
lul Aiud, ultima plătind tribut și 
unor acte de indisciplină. 
această serie, ca o dovadă 
ferenței care există între 
nul secund și Divizia C, 
promovate nu prea au reușit să 
țină pasul, ocupînd locuri în a 
doua jumătate a clasamentului, 
trei dintre ele aflîndu-se pe po
zițiile 15, 17 șj 18.

Cele mai 
s-au bazat 
pentru 
care 
rea. Din 152 de partide (un ioc 
fiind 
talul 
115 au revenit gazdelor, 16 oaspe
ților șî 21 s-au încheiat cu re
zultate de egalitate. Deci, succe
sul gazdelor este dominant, în 
timp ce . puținele victorii realizate 
în deplasare se datorează, cu pu
ține excepții, echipelor fruntașe.

Acum, la jumătatea întrecerii, 
este greu de anticipat cine va 
obține cîștig de cauză în dobîn- 
direa primului loc sau cine va 
retrograda. Repetăm. întrecerea 
din seria a IH-a este deosebit 
de echilibrată, de o valoare mai 
ridicată decît în celelalte serii, 
dar nu trebuie să se înscăuneze 
ideea că s-a făcut totul în ridi
carea calității fotbalului 
cat. Iată de ce perioada de pre
gătire trebuie folosită din plin, 
pentru ca sezonul de primăvară, 
returul, să fie mai fructuos de
cît cel din 
bineînțeles, cel mai bun va cu
lege roadele muncii sale.

Și în 
a di- 
eșalo- 
noile

a 
speră

multe dintre echipe 
pe jocurile de acasă 
acumula punctele cu 
să evite retrograda-

decis la „masa verde“ : Me- 
Aiud — F. C. Bihor 0—3),

practi-

toamnă. Și atunci.

C. ALEXANDRU
P. V1NTÎLĂ



„SPORTUL ROMANESC A Vl-a EDIȚIE A C M. UNIVERSITAR DE HANDBAL • TELEX •

UN MEDIU DEOSEBIT DE FERTIL
PENTRU INVAȚAMINT

SI CERCETARE» ȘTIINȚIFICA"
DECLARĂ Dr. MARQUES PEREIRA (Portugalia)

ECHIPA ROMÂNIEI-FAVORITĂ 
ÎN GRUPA C, DE LA IAȘI

Recent, la invitația Centrului de 
medicină sportivă, a făcut o vizită 
în tara noastră prof. dr. J. C. 
MARQUES PEREIRA, șeful cate
drei de bio-mecanică și neuro- 
motricitate de la Institutul supe
rior de educație fizică din Lisabo
na. Cu acest prilej, specialistul 
portughez a fost oaspetele Insti
tutului de educație fizică și sport, 
al Centrului de medicină sportivă, 
a făcut cunoștință cu activitatea 
științifică, de 
niul sportiv, 
în România.

La plecare, 
amabilitatea s 
din impresiile sale :

„Cunosc de multă vreme sportul 
românesc, pentru că urmăresc 
activitatea internațională, in care 
talentații dv. reprezentanți se dis
ting în numeroase discipline. De 
asemenea, în timpul cînd am lu- 
cțat în Belgia, la Universitatea 
din Bruxelles, profesorul român 
Bucur și-a susținut acolo, cu deo
sebit succes, teza de doctorat. In 
tot acest context, știam că voi 
găsi în România un mediu deo
sebit de fertil pentru învățămîntul 
ți cercetarea științifică in dome
niul sportiv. Mărturisesc, însă, că 
așteptările mele au fost cu mult 
întrecute.

Discuțiile purtate cu eminentele 
cadre didactice ale Institutului dv. 
mi-au demonstrat cită grijă și a- 
tenție se acordă aici învățământu
lui sportiv, pregătirii viitorilor 
specialiști. M-a impresionat gama 
foarte largă și deosebit de actuală 
in tematica cercetărilor, faptul că 
studiile și investigațiile oamenilor

activita- 
in exer- 

sportiv

cercetare, în dome- 
care se desfășoară

, profesorul a avut 
să ne împărtășească

de știință sînt nemijlocit legate de 
practica sportivă, atît în 
tea de performanță, cit și 
cițiul fizic șî agrementul 
al maselor de cetățeni.

In sfîrșit, nu «m decît cuvinte 
de admirație la adresa Centrului 
de medicină sportivă. Multe țări 
ar dori să aibă unul asemănător, 
atit ca sediu cit și ca utilare și — 
mai ales — calificare a persona
lului.

Sînt convins că vizita mea, din 
păcate scurtă, va fi începutul unei 
rodnice colaborări între mișcările 
sportive din țările noastre, apro
piate nu numai ca origine și lim
bă, dar ți ca aspirații".

Ceva mai echilibrată decît ce
lelalte grupe, cea de a IlI-a serie 
preliminară a campionatului mon
dial universitar, cu care ne con
tinuăm azi „serialul" nostru de 
prezentare, are ca loc de disputare 
Sala sporturilor din Iași, unde 
alături de selecționata țării noas
tre vor evolua reprezentativele 
Poloniei, Franței, și în afară de 
concurs, echipa locală Agronomia.

Din simpla enumerare a celor 
trei selecționate naționale, se poate 
lesne desluși un mai sensibil echi
libru de forțe în această grupă, 
care justifică pe deplin afirmația 
noastră inițială. Valoarea handba
lului românesc este binecunoscută; 
cel polonez a realizat în ultima 
perioadă de timp un salt impre
sionant, iar cel francez are o ve
che și frumoasă tradiție, punctată 
de numeroase rezultate bune. Pri
mele șanse le au, totuși, reprezen
tativele României și Poloniei, care, 
probabil, se vor califica in semi
finale. Dintre aceste două echipe, 
cea a României este principala 
candidată la primul loc, nu numai

DAN GRECU Șl LADISLAU SIMON
PRINTRE PRIMII 10 SPORTIVI

DIN BALCANI
Agenția bulgară de știri B.T.A. 

a anunțat rezultatele tradiționa
lei sale anchete, privitoare la 
cei mai buni sportivi ai anului 
din Balcani. Iată primii 10 cla
sați, pe baza voturilor exprimate 
de agenții, ziare și reviste din 
Balcani i 1. Mate Parlov (Iugo
slavia) — box ; 
mova (Bulgaria)
Dan Grecu (România) — gimnas
tică ; 4. Luciano Susanj (Iugo-

2. Liliana To- 
— atletism ; 3.

slavia) — atletism ; 5. Nedelcio
Kolev (Bulgaria) — haltere ; 6.
Aleksandar Tomov (Bulgaria) — 
lupte greco-romane ; 7. Gheorghi 
Todorov (Bulgaria) — haltere ; 
8. Mehmet Uzun (Turcia) — lupte 
libere ; 9. Ladislau Simon (Româ
nia) — lupte libere; 10. Manila 
Lambrou (Grecia) — atletism.

Printre cei 39 de sportivi din 
Balcani care au primit voturi, 
s-au aflat și 9 sportivi români.

PANORAMIC ALPIN 75

ANNEMARIE PROLL-MOSER
CONTINUA SA DOMINE

CLASAMENTELE MONDIALE
Marele periplu, mondial, al 

schiului alpin pentru sezonul pre- 
olimpic ’74—’75 a debutat fără 
surprize, fără senzații ci, dimpo
trivă, cimentând soclurile unor 
celebrități detașate din anii pre- 
cedenți: Pr6U-Moser, Drexel, Zur
briggen, Kaserer, Debernard etc. 
Această primă de încurajare ob
ținută încă din start demonstrea
ză cel puțin două lucruri i pri
mo : decizia schioarelor „cu ex
periență* de a-și continua cariera 
sportivă cel puțin pînă după O- 
limpiada târoleză de la Innsbruck 
1976, și secundo : seriozitatea pre
gătirilor de toamnă „pe uscat* și 
pe zăpadă, situație ce le-a per
mis un start vijelios și o formă 
sportivă timpurie.

în ceea ce o privește pe Proll- 
Moser deși ea anunțase o posi
bilă retragere după „mondialele* 
iernii trecute de la St. Moritz, 
în ciuda unei panoplii de suc
cese prodigioase, unice în schiul 
feminin mondial, totuși relativul 
eșec olimpic a determinat-o pe 
Annemarie să continue, pentru a 
părăsi schiul în apoteoză, CU una 
sau două medalii olimpice de aur 
la gît, singurele care îi lipsesc 
din uriașa sa colecție de victorii. 
Proll-Moser rămîne, deci, principa
la favorită a coborîrii, a clasamen
tului general al Cupei Mondiale, a- 
vînd opțiuni foarte serioase și 
pentru slalomul uriaș și ceva mai 
mici, dar nu neglijabile, chiar și 
în slalomul special. Echipa Austri
ei, avînd-o pe Proll-Moser lideră, 
secundată de Drexel, Kaserer, 
Lukaser și Totschnig, va conduce 
autoritar și în acest sezon cla
samentele coborîrii. Nici o altă 
echipă europeană nu-i poate opu
ne o garnitură atît de redutabilă, 
el numai individualități proemi
nente i Treichel (R.F.G.), Glor- 
dani și Tisot (Italia), Rouvier 
(Franța), Nadig (Elveția). în 
schimb, Canada prezintă o echipă 
omogenă, compusă din 
Crawford și surorile
Dacă le punem la socoteală și

Purtată pe brațe 
de concurentele ei 
(Monika Kaserer și 
Fabienne Serrat), 
austriaca Annema- 
rie Proll-Moser de
vine lideri încă 
de la începutul 
sezonului.

Telefoto : 
AP.-AGERPRES

prin prisma faptului că evoluează 
pe teren propriu, ci și prin in
contestabila valoare a jucătorilor 
ce compun lotul, majoritatea dine 
tre ei fiind și componenții selec
ționatei care în martie 1974 a cu
cerit titlul de campioană a lumii.

Și poate că ar mai exista un 
motiv... Ne gîndim Ia faptul că 
România este una dintre 
fondatoare ale campionatului 
dial universitar, selecționata 
noastre luînd parte la ediția 
guralâ, unde s-a clasat pe 
III, după Suedia și R.F. Germa
nia. Atunci, în ianuarie 1963, un 
tânăr antrenor (Eugen Trojin) și o 
și mai tînără echipă, cu cîteva 
autentice vedete în formare (Sa- 
mungi, Bogolea, Oțelea, Popescu, 
Marinescu, Paraschiv) au încercat 
să probeze că primul titlu de cam
pioană a lumii obținut de selec
ționata țării 
este rodul 
reușit ! La 
română nu 
ca apoi Ia cea de a III-a întîlnire 
a reprezentativelor studențești de 
handbal (1968, R.F.G.) formația
României să se claseze pe locul 
secund, după reprezentativa Uniu
nii Sovietice. A urmat un loc III 
la ediția a IV-a (1971, Cehoslova
cia), iar la cea de a V-a ediție, 
începută la 27 decembrie 1972 și 
încheiată Ia 6 ianuarie 1973, hand- 
baliștii români au terminat învin
gători. Dar cu cîte emoții... în
finală ei au dispus
Uniunii Sovietice cu 
15—15, 16—16, 18—18) 
după ce s-a folosit 
„tie-breack“, cu 
handbalistică : deoarece după două 
prelungiri scorul era tot egal, s-a 
acordat „minge de arbitru" și s-a 
jucat pină la primul 
au cîștigat-o jucătorii 
primul gol l-a înscris 
nă, prin Birtalan !

După cum spuneam, 
tiva Poloniei, adeptă a 
bal viguros, rapid în 
mingea circulă iute în 
9 m și cu șuturi năpraznice de 
la distanță, va fi un adversar re
dutabil pentru selecționata româ
nă. In același timp avem convin
gerea că jucătorii francezi, prin 
acuratețea lor tehnică și prin ar
doarea cu care se apără vor con
feri un 
dirzenie

țările 
mon
tării 

inau- 
locul

(1961, Dortmund) nu 
întâmplării. Și ei au 
ediția a II-a, echipa 
a luat parte, pentru

de echipa 
19—18 (9—8, 

și numai 
un gen de 

nuanță strictă

gol; mingea 
sovietici, dar 

echipa romă-

reprezenta- 
unui hand- 
atae, unde 
zona de la

plus de atractivitate și 
jocurilor grupei C de Ia

Călin ANTONESCU

In turul doi al „Cupei campionilor 
europeni** la hochei pe gheață, e- 
chipa austriacă H.C. Klagenfurt a 
învins, pe teren propriu, cu »—4 
(3—3, 4—2, 1—1) formația Ferenc- 
văros Budapesta.
Selecționata secundă de hochei pe 
gheață a Cehoslovaciei și-a înche
iat turneul din Polonia, jucînd la 
Varșovia cu reprezentativa țăril- 
gazdă. Hocheiștii polonezi au obți
nut victoria cu 8—4 (5—1, 1—1, 
2—2).
Organizația boxului mondial (WBA) 
l-a desemnat pe Cassius Clay, deți
nătorul titlului de campion mondial 
la categoria grea, drept cel mai 
bun pugilist al anului 1974. Titlul 
de cel măi bun boxer al lunii de
cembrie a fost decernat mexicanu
lui Josâ Napoles, campion al lumii 
la categoria semlmijlocie.
La Davos s-a desfășurat o cursă 
de schi-fond. Victoria a revenit 
campionului mondial Thomas Mag
nusson (Suedia), cronometrat pe 
distanța de 14,400 km eu timpul de 
41:36,74.
Concursul Individual de spadă „To- 
kay Express", desfășurat la Buda
pesta, a fost cîștlgat de scrimerul 
maghiar Fenyvessi care, în turneul 
final, a totalizat 4 victorii.
Cel deal 30-lea campionat de șah 
al Ungariei s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru Zoltan Rrt>ly.
Concursul de sărituri cu schiurile 
de Ia Gorki a fost cîștlgat de Iuri 
Kalinin. Cea mai lungă săritură 
(96 m) a realizat-o Suslikov. In ur
ma acestui concurs au fost selec
ționați săritorii sovietici care vor 
lua parte la Turneul celor patru 
trambuline, programat la Oberstdorf 
(29 decembrie), Garmisch Parten- 
kirchen (1 ianuarie), Innsbruck (3 
ianuarie) și Bischofshofen (6 ianua
rie).
Continuindu-șl turneul in Elveția, 
reprezentativa de hochei pe gheață 
a Iugoslaviei a evoluat la Arosa în 
compania unei selecționate locale. 
Hocheiștii elvețieni au obținut vic
toria CU 8—3 (0—1, 3—1, 5—1).
Cea de-a opta ediție a concursului 
de cros de la Barcelona s-a înche
iat cu victoria atletului polonez 
Bronislaw Malinowski, cronome
trat pe distanța de 9 km cu timpul 
de 28:04,4.
Peste 17 000 de particlpanți au luat 
parte la diferite întreceri pe cate
gorii din cadrul tradiționalului cros 
care are loc în fiecare sflrșit de 
decembrie tn Bols de Boulogne, de 
la marginea Parisului. Proba interna
țională rezervată seniorilor a fost 
cîștigată de Jacky Boxberger (Fran
ța), care a parcurs 12 km in 37:38,0. 
In programul crosului au figurat, 
de asemenea, probe pentru juniori, 
senioare, tineret și „old-boys“. Pro
ba rezervată alergătorilor de peste 
56 de ani a fost dominată de HCb- 
rard (86 ani) și Duprat (81 ani), 
care au fost cronometrați în același 
timp pe distanța de 4 000 m.
In cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la te
nis de masă, echipa franceză C.S.A. 
Bicelre a invins, pe teren propriu, 
cu scorul de 5—4, formația suedeză 
B.T.K. Molndals.
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CEA MAI BUNA ECHIPA

pe schioarele americane 
Nelson

Cindy 
(singura învingătoare a 

Annemariei Proll-Moser în ultimii 
ani), Poulsen și Patterson, vedem 
că pentru Austria pericolul vine de 
dincolo de Ocean. Nu atât în cla
samentul individual, unde PfOll- 
Moser, Drexel și Kaserer au o 
clasă excepțională, cit mai ales în 
alcătuirea Ierarhiilor colective, 
pe echipe.

La slalom uriaș, ordinea valo
rică nu este atît de clară. Nu 
există, ca la cbborîre, o echipă 
care să domine autoritar disci
plina. Cîștigătoarele se vor re
cruta dintr-o elită omogenă va
loric. dar eterogenă ca naționali
tate, cuprinzînd în mod neîndo
ielnic pe Serrat, Rouvier, Emonet, 
Jacot (Franța), Kaserer șl Pr611- 
Moser (Austria), Treichel și Mitter- 
maier (R.F.G.), surorile Cochran 
(S.U.A.), Wenzel (Lichtenstein), 
Zurbriggen și Morerod și chiar 
Nadig (Elveția). E greu de cre
zut că în acest sezon — punte 
spre anul olimpic ’76 protagonis
tele enumerate vor lăsa să le 
scape din mînă rolurile princi
pale. Deși de origini naționale 
diferite, primele schioare 
lumii alcătuiesc 
loare, în care 
foarte greu. Se 
și preferă să-și 
te adversarele.

Clifford, 
Kreiner.

_ __ ale 
o coaliție de va- 
intrusele pătrund 
cunosc între ele 
cunoască dinain- 
Surprizele nu le 

plac. De aceea, controlează cla
samentele, de la începutul sezo
nului.

Slalomul este proba cea mai

incertă în ceea ce privește suc
cesul. Dacă pe echipe s-ar putea 
vorbi de o înfruntare între Fran
ța — R.F.G. — S.U.A. — Austria, 
prin relativul echilibru de va
lori al acestor formații, nu se 
poate pronostica victoria indivi
duală pentru că prea 
schioare aspiră și pretind la cu
nuna învingătoarei. Fără a omite 
prezența surprizei, atât de frec
ventă în această specialitate, nu 
riscăm nimic desemnind, în ur
mătoarele concurente, pe princi
palele favorite ale slalomului 
’74—’75 : Debernard, Serrat, Jacot 
(Franța), Behr, Zechmeister, Mitter- 
maier (R.F.G.), surorile Cochran 
(SU.A.), Morerod și Zurbriggen 
(Elveția), Wenzel (Lichtenstein), 
Foerland (Norvegia), Kaserer și 
Proll-Moser (Austria).

Cupa Mondială a adoptat, în- 
cepînd din această iarnă, un re
gulament îmbunătățit. Se acordă 
punctaj și pentru combinata al
pină, adică pentru schioarele po
livalente, la fel de bune în două 
sau chiar toate trei probele al
pine. Iată de ce credem că Proll- 
Moser, Kaserer, Serrat, Wenzel, Zur
briggen, Treichel, Mittermaier, 
Giordani sînt și principalele pre
tendente ale clasamentului gene
ral al Cupei Mondiale. Multilate
ralitatea lor începe să fie răsplă
tită si prin punctaje de regula
ment. Foarte greu ar mal putea 
pierde supremația.

De vineri, pînă duminică, se 
va desfășura •— la Salonic — 
campionatul balcanic de baschet 
masculin, la care iau parte re
prezentativele Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei și României. Baschet- 
baliștii iugoslavi, multipli cam
pioni balcanici, își vor apăra tit
lul cucerit anul trecut la Istan
bul, deplasînd, conform deciziei 
Biroului federal, cea mai bună 
echipă. Mirko Novosel, selecțio
nerul lotului, a convocat Ia Bel
grad încă de la 20 decembrie, 
12 jucători, printre care celebrii 
Ciosici, Slavnici, Dallpagbici, Ki- 
eianovici, Jelovaț și Jerkov. „Iu
goslavia se va prezenta de acum 
înainte la toate confruntările cu 
cea mai bună garnitură, conside- 
rînd că ele toate constituie ve
rificări în vederea campionatu
lui european din 1975 și a Jocu-

rilor Olimpice din 1976", a decla
rat antrenorul Mirko Novosel.

Prezentîndu-se cu cel mai va
loros lot, Iugoslavia apare ca 
principală favorită a întrecerilor 
de la Salonic, unde, însă, gazde
le, avînd avantajul publicului lo
cal, vizează și ele titlul balcani*.

DUȘAN BUGARIN
Belgrad, decembrie

C. E. DE ȘAH 
PENTRU JUNIORI

multe

Mihai BARA

„MARELE PREMIU AL ORAȘULUI 
PARIS" LA GIMNASTICA

PARIS, 25 (Agerpres). — Comitetul 
de organizare a celei de-a treia ediții 
a „Marelui Premiu al orașului Paris" 
la gimnastică a anunțat că Întrecerile 
acestei competiții se vor desfășura 
In zilele de 1 și 2 martie 1975.

IIAGA (Agerpres). — în runda 
a patra a campionatului european 
de șah pentru juniori, care se 
desfășoară în prezent în orașul 
olandez Groningen, Marian Domin
te (România) l-a învins pe islan- 
dezul Olafsson. în runda a 5-a, 
Dominte a remizat cu maestrul 
sovietic Ivanov, unul dintre fa- 
voriții turneului.

în clasament continuă să con
ducă Van den Sterren (Olanda) 
cu 4 p, urmat de Nunn (Anglia) 
și Szâkely — cu cîte 3</« P- Ma
rian Dominte ocupă locul 14, cu 
2>/t p.

DIN FOTBALUL
K

FEDERAȚIA spaniolă de fotbal a 
hotărit să deschidă o anchetă pri
vind adevărata naționalitate a jucă
torului Roberto Martinez (transferat 
anul trecut din Argentina) de la 
Real Madrid, care a evoluat recent 
și sub culorile reprezentativei Spa
niei. Această liotărîre a fost luată 
la sfîrșitul săptămînii trecute, ca 
urmare a unei sesizări potrivit că
reia declarația lui Martinez că pă
rinții săi sînt spanioli ar fi falsă. 
Președintele federației spaniole de 
fotbal. Jose Luis Perez, a arătat 
în cazul cînd jucătorul Martinez 
dovedi cu acte că părinții săi 
avut cetățenie spaniolă, atunci 
putea juca în echipa națională

că 
va 
au 
va 

„______________ . . Șl
In meciul cu Scoția de la 5 februa
rie. Dacă se constată însă că Mar
tinez este de origine argentineană, 
atunci el urmează să fie suspendat. 
După cum se știe, Martinez, care 
a jucat în echipa Spaniei în meciul 
cu Danemarca (In campionatul eu
ropean), a fost contestat de fede-

INTERNAȚIONAL
rația daneză pe motivul că nu este 
cetățean spaniol.

PENTRU a doua oară consecutiv,' 
titlul de campioană a Uruguay ului 
a fost cucerit de echipa Penarol 
Montevideo. Fotbaliștii de la Pena
rol au totalizat 36 de puncte din 
44 posibile, fiind urmați în clasa
mentul final de modesta formație 
Liverpool — 31 p. Cu același număr 
de puncte, dar cu un golaveraj In
ferior, cunoscuta echipă Nacional 
din Montevideo s-a situat pe locul 
3.

LA NEW YORK, meciul dintre 
echipa Slavia Praga și o selecțio
nată locală a revenit fotbaliștilor a- 
merlcaril cu 3—1 (2—0).

ECHIPA vest-germană F.C. Kojn 
nu va mai întreprinde în primăvara 
anului viitor turneul proiectat în 
Iran șl în Indonezia. Această deci
zie este motivată de faptul că 
formația din Kdln se află calificată 
în sferturile de finală ale Cupei 
UJE.F.A
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