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VACANȚĂ ODIHNĂ ACTIVĂ
an de muncă 

cu rezultate 
ne-au adus

upă un 
rodnică, 
care 
multe bucurii, sporti
vilor de performanță 
le este oferită o va

canță binemeritată și binefăcă
toare.

Noțiunea de vacanță s-a 
modificat insă mult în ul
tima vreme, cel puțin în ceea 
ce îi privește pe „actorii" sta
dioanelor. Ea nu mai înseam
nă, desigur, ca odinioară, o 
totală detașare de preocupări
le sportive, odihnă totală. Nu 
este pentru nimeni un secret 
că neîntrerupta cursă după re
corduri și performanțe, după 
victorii și medalii de aur o- 
bligă întreaga suflare sportivă 
la pregătiri non-stop, la antre
namente în care discontinuita
tea, stagnarea este exclusă. 
Așadar, nu vi-i imaginați pe 
sportivi în lungi plimbări fără 
scop sau participînd la șuete 
interminabile despre ceea ce 
a fost în sezonul care s-a scurs.

Sportivii — știm, credem,
nutrim speranța — folosesc
vacanța în noua ei accepțiune. 
O perioadă activă, în care
prospețimea se cucerește prin 
mișcare. De aceea nu ne vom 
mira dacă, în vacanță fiind, îi 
vom vedea pe sportivi îmbi- 
nind recreația, destinderea cu 
exerciții de întreținere a con
diției fizice, practicînd spor
turi complimentare, menținind 
forma bună. Aceasta este

VIRGINIA RUZICI

(Continuare in pag. a 4-a)
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LA CROSUL DE LA SAO PAULO !
Dinaxno Kapid — Pe- Amănunte în paginile 2, 3 și 4

de la 
echi- 
reiau 
data 

femi-

Bacău ?
dintre primele clasate 
Mare — Steaua și Di

namo — Explorări, dar și alte' parti
de în care evoluează C.S.U. Galați, 
„U“ Ciuj-Napoca, ,,U“ Craiova, Ra
pid se impun a fi urmărite, anunțln- 
dn-se interesante și atractive.

FEMININ : o’e la ora 8.30 : Spcrtac — Constructorul, ,,U“ 
Craiova — Farul. C.S.M. Sibiu — C.S.U. Galați : de la ora 
15.30 : ,,U" Timișoara — Rapid, Penicilina — Dinamo, l.E.F.S. 
— Medicina.

MASCULIN : de Ia ora 8.30: Politehnica 
cea.-a, Petrolul — l.E.F.S., Rapid — Dinamo 
,,U‘* Craiova — C.S.U. Galati. Viitorul 
Explorări — Steaua.

C.S.M. Su- 
de la ora 15.30: 

,,U“ Cluj-Napoca,

Și

în primul rînd,

O partida cu multe faze frumoase : C.S.U. Galați 
— Explorări. Cum vor juca ele la Bacău?

Foto : D. ALDEA — Galați

La mai puțin de o săptămînâ 
încheierea turneului al Il-lea, 
pete divizionare A de volei își 
întrecerile din campionat, de 
aceasta la Sibiu — formațiile 
nine și la Bacău — cele masculine — 
în noua sală a sporturilor.

După cum precizam și la sfîrșitul 
disputelor din Capitală, în campiona
tul feminin doar trei echipe — Ra
pid, Penicilina Iași, Dinamo — și-au 
asigurat calificarea în prima grupă, 
in timp ce centru locul 4 lupta ră- 
mîne deschisă, șanse aproximativ 
egale avînd l.E.F.S, și Farul Constan
ța. Privit prin această prismă, tur
neul de la Sibiu reține atenția iubi
torilor voleiului datorită, în special, 
cîtorva partide ce pot fi decisive în 
stabilirea clasamentului final : ,„U“ 
Craiova — Farul, l.E.F.S, — Medicina, 

necesar pentru că noul se
zon trebuie să pornească 
de la nivelul cel mai înalt 
al anului trecut, de Ia cantita
tea maximă de acumulări teh- 
nico-tactice și fizice, deci că 
nu trebuie să piardă prin inac
tivitate nimic din ceea ee a 
cîștigat prin trudă.

1975 este ultimul an dinain
tea Olimpiadei de la Montreal. 
Fiecare nouă ediție a Olimpia
dei este mai dificilă decît pre
cedenta, evoluția sportivilor 
implicitul evoluția sportului, a 
performantelor lui. Iată de ce 
— mai ales acum — nu șe 
poate face nici cel mai mic 
rabat conștiinciozității în alcă
tuirea programului de vacanță, 
nu se poate admite nici o aba
tere. De fapt, vacanța este un 
examen al sincerității, al afec
țiunii sportivului pentru spor
tul ales, al legăturii dintre
vorbe și fapte. Rezultatele a- 
cestui test, decisive pentru 
viitorul marelui sportiv, sînt 
evidențiate de controlul medi- 

’ a

I
I
I

I
zico-sportiv din prima 

reîntîlnirii.
Nutrim speranța că 

sportivii noștri vor privi 
examen cu seriozitatea 
sară și vor face totul pentru 
ca el să ateste gradul înalt de 
responsabilitate.

Cu aceste gînduri, le urăm 
sportivilor o vacanță reconfor
tantă, care să contribuie și ea 
la performanțele viitoare.

toți 
acest 
nece-

$

0 ATRACTIVĂ FINALA
MECIUL RUZICI SIMIONESCU,

IN TURNEUL DE
Cu citeva zile înainte de Înce

perea turneului în S.U.A., Virgi
nia Ruzici și Mariana Simionescu 
vor evolua, sîmbătă, de la ora 16, 
în finala „Cupei 30 Decembrie" la 
tenis. Nu ne îndoim că cele două 
sportive fruntașe ale tenisului 
nostru vor oferi un spectacol de 
calitate. în semifinale, atît Ruzici 
cit și Simionescu și-au întrecut 
destul de ușor adversarele, prima 
depășind-o cu 6—3, 6—3 pe Simo
na Nunweiller, cea de a doua 
trecînd cu 6—1, 7—5 de Florența 
Mihai. Rezultate din „sferturi" i 
Simona Nunweiller — Elena Po
pescu 6—4, 6—3 ; Florența Mihal
— Adriana Caraiosifoglu 6—1, 
6—2 ; Mariana Simionescu — Ma
riana Hadgiu 6—3, 7—6, Virginia 
Ruzici — Doina Ionescu 6—2, 6—3.

Pe tabloul băieților primul care 
a promovat în „sferturi" a fost 
campionul țârii. Dumitru Hărădău. 
El l-a întrecut cu 6—3, 6—2 pe 
Constantin Popovici. Rezultate din 
turul II I V. Sotiriu — Gh. Boa- 
ghe 7—5, 6—1 ; I. Sântei — S. 
Zaharia 6—1, 6—1 ; D. Hărădău
— D. Nemeș 6—1, 6—1. Rezultate 
din meciurile de dublu bărbați :

l.E.F.S. — Construc
torul, Farul — Spar- 
tac, Rapid — l.E.F.S., 
Farul — C.S.M. Si
biu, în care nu nu
mai rezultatul final 
este important, ci și 
fiecare set. De ase
menea, avînd în ve
dere că în turneul 
final punctele acu
mulate în această 
fază a întrecerii sînt 
luate în considerare, 
în prim-plan se si
tuează și meciurile : 
Penicilina — 
nieilina.

Ce va fi Ia 
confruntările 
Explorări D.

iiSiFIDĂTĂ, 1N finala CUPEI F. P. DOX

FARUL CONSTANTA - BOX CLUB BRAILA
A. S. A. 28-16• FARUL - B. C. GALAȚI 22-18 • B. C. BRÂILA

Sala Floreasca a găzduit, ieri, în două gale consecutive, semifinalele 
celei mai mari competiții pe echipe a țării, dotată cu „Cupa F.R. Box". 
Reuniunile, urmărite de aproape o mie de spectatori, au desemnat cele 
două finaliste ce urmează să-și dispute trofeul sîmbătă seara, de la ora 
18 : Farul Constanta și B. C. Brăila. 
pută cu B. C. Galați, cu scorul de 
clujeni cu 28—16.

Debut favorabil constânțenilor
semifinală aPrima partidă 

„Cupei F. R. Box", în care s-au 
Intllnit puternicele formații Fa
rul Constanța și Box-Club Ga
lați, a început favorabil echipei 
de pe malul mării. Tînărul pu
gilist constănțean Săli Adem, con

T. Ovici, D. Hărădău — M. Mîrza, 
L. Țiței 6—3, 6—0 ; T. Marcu, M. 
Tăbăraș — C. Popovici, D. Nemeș 
6—2, 6—2 ; feminin : Elena Po
pescu, Gabriela Dinu — Doina 
Ionescu, Cristina Popescu 
6—1.

★
lotului 
parte.

ta vederea completării 
de jucători care vor lua 
începînd din ziua de 6 ianuarie, 
Ia Brăila, la «Circuitul de tur
nee", vineri, sîmbătă și duminică 
vor avea loc meciuri de selecție. 
Vor concura Bebe Almăjan, Dan 
Nemeș, Constantul Popovici și 
Mihai Russu. Programul este ur
mătorul (toate meciurile încep la 
ora 8) — vineri: Popovici — Nemeș 
și Russu 
Popovici 
Nemeș ; 
Russu și

— Almăjan ; sîmbătă :
— Almăjan și Russu — 
duminică ;
Almăjan — Nemeș.

Popovic i —

lan GAVRILESCU

J ?

Boxerii constănțeni au cîștigat dis- 
22—18, iar brăilenii i-au Învins pe 

siderat dinainte învins în disputa 
cu experimentatul Petre Ganea, 
a realizat două puncte prețioase 
pentru formația sa, terminînd la 

TENIS IN SALĂ

6—O,

Primul k.o. al galei : constănțeanul Faredin Ibrahim îl trimite la po
dea pe I. _Donase.

cu valorosul său ad- 
Apoi, în meciul ur- 

campionul categoriei 
Faredin Ibrahim (Farul)

egalitate 
versar. 
mă tor, 
muscă, 
a cîștigat mai ușor decît se aș
tepta disputa cu Ion Donose. în 
primele secunde ale reprizei a 
doua, cu un croșeu de stingă în 
bărbie, Ibrahim și-a trimis ad
versarul la podea, învingîndu-1 
prin k.o. Și partida „cocoșilor" s-a 
încheiat cu un rezultat favora
bil constânțenilor. Iuseim Memct 
(Farul) a anihilat avantajul alon- 
jel lui Ștefan Duminică (ce ar fi 
putut fi hotărîtor), boxînd in vi
teză, cu serii scurte, cu care l-a 
surprins deseori pe gălâțean. 
Memet b.p. (4—1) Duminică.

Prima victorie a gâlâțenilor: 
N. Buteseacă

Prima victorie a gâlâțenilor a 
fost obținută de pana Nicolae 
Buteseacă. Mai rapid și cu o mai 
mare capacitate de luptă, el l-a 
dominat clar pe Petre Manoie 
(Farul). Buteseacă b.p. (5—0) Ma
noie. Augustin Iacob a mărit din . 
nou avantajul echipei Farul, In- 
vingindu-1 la puncte pe Octavian 
Amăzăroaie. tn mișcare, Iacob a 
contrat eficace aproape toate

ASTĂZI, LA GALAȚI SE REIA
@ A luat ființă 

o secție de scrimă 
la Dinamo

ILIE FLOROIU VA PARTICIPA 

țiunile ofensive ale lui Amăză- 
roaie, cîștigînd clar. Iacob b.p. 
(5—0) Amăzăroaie. La categoria 
ușoară, meciul dintre Constantin 
Lică (Farul) 
(B. C. Galați) a fost lipsit de 
spectaculozitate, de lovituri clare, 
cei doi combatanți întreeîndu-se 
în obstrucții. Deși lupta a fost 
echilibrată sub toate aspectele, 
Lică a fost declarat învingător.

și Adrian Guțu

Lică b.p. (3—2) Guțu. în disputa 
semimijlociilor Ilie Tîrîlă (B. C. 
Galați) și Gheorghe Agapșa (Fa
rul) s-au schimbat lovituri dure, 
ambii concurenți urmărind parcă 
scoaterea adversarului din luptă, 
în ultimele secunde ale reprizei 
a doua, în urma unui croșeu da 
stingă recepționat la bărbie, con
stănțeanul a fost numărat. în 
ultimul rund, I. Tîrîlă și-a do
minat în continuare adversarul, 
obligîndu-1 pe antrenorul con
stănțean să arunce prosopul, ce- 
rînd abandonul elevului său. 
I. Tîrîlă b.ab. 3 Agapșa. Finalis- 
tul categoriei mijlocie mică Ale
xandru Tîrboi (Farul), a întîmpi- 
nat o rezistență deosebită din 
partea gălățeanului Ștefan Voicn, 
care a luptat curajos timp de 
trei reprize. Plusul de experiență 
al lui Tirboi l-a ajutat să obțină 
avantajul necesar victoriei. Tîr
boi b.p. (4—1) Voicu.

Sandu Tîrîlă in excelentă formă
Sandu Tîrîlă (B. C. Galați) s-a 

prezentat într-o excelentă dispo
ziție de luptă la categoria mij- 

Miliai TRANCĂ

FOTBALIȘTII DE LA 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
ÎȘI ÎNCEP LA 11 IANUARIE 
TURNEUL ÎN BRAZILIA

LA SALONIC, 
DEBUTUL BALCANIADEI 
DE BASCHET MASCULIN



rSMÎ HANDBAL
S’
f AZI, LA GALAȚI, DEPARTE DE BUCUREȘTI

SE REIA DIVIZIA A (f)
I

După exact două luni de între
rupere (27 octombrie—27 decem
brie), azi se reiau la Galați în
trecerile Diviziei A de handbal 
ffijjjinin, cu programarea primu
lui turneu de sală din turul II 
al campionatului. Situația echili
brată din clasament (cu excepția 
Mureșului Tg. Mureș și Spartei 
Mediaș — toate celelalte echipe 
pot aspira la un loc fruntaș I) și 
întreruperea lungă a celei mai 
importante competiții interne ne 
determină să credem că din chiar 
prima etapă a turneului vom avea 
posibilitatea să urmărim partide 
de bună factură tehnică și spec
taculară. Din cele 18 jocuri pro
gramate de-a lungul a trei zile, 
rețin atenția întâlnirile’ „D“ Timi
șoara — Constructorul Timișoara, 
Progresul București — I.E.F.S.. 
„U“ București — Progresul, „U“ 
Iași — Confecția și Progresul 
București---- „U“ Timișoara. Citi
torul poate lesne observa că am 
plasat între partidele de interes 
toate cele trei jocuri ale Progre
sului București, în care echipa 
antrenorului Pompiliu Simion in- 
tîlnește (coincidență !), în ordine 
inversă, primele trei clasate. Fi
rește, nu sînt excluse nici surpri
zele... Cu nerăbdare este aștep
tată și evoluția Textilei Buhuși, 
performera primului tur al cam
pionatului. Meciul cel mai „tare" 
al textilistelor se pare că va fi 
cel cu Confecția, ultima formație 
fiind recunoscută, pentru compor
tările bune pe teren acoperit. în 
fine, nu putem încheia această 
avancronică fără a sublinia inte
resul cu care este așteptată dispu
ta (indirectă la Galați) dintre

„U" Timișoara — 
nă, „U" București 
măritoare și I.E.F.S, 
toarea titlului de ' campioană

lideră de toam-
— „eterna“ ur- 

dețină-

CLASAMENT
1. „U" TIMIȘOARA 11 8 2 1 169- 95 18
2. „U" București 11 7 2 2 149-101 16
3. I.E.F.S. 11 7 1 3 136-105 15
4. Textila Buhuși H 6 2 3 13-3—124 14
5. Progresul Buc. 11 6 1 4 130-109 13
6. Constr. Timiș. 11 4 4 3 107-116 12
7. lași 11 4 2 5 158-169 10
8. Voința Odorheî 11 4 2 5 102-113 10
9. Rapid Buc. 11 4 1 6 116-130 9

10. Confecția 11 4 0 7 129-134 8
11. Mureșul Tg. M. 11 2 1 8 103-147 5
12. Sparta Mediaș 11 1 0 10 93-182 2

După ce a trecut cu brio pri
mele examene de... calitate, antre
norul Gheorghe Ionescu, titulari
zat anul acesta (prin concurs) la 
catedra de handbal a Școlii spor
tive 3 București, a plecat la... Baia 
Mare. Mai intîi, cîteva cuvinte 
despre acest... temerar. A pro mo- 
Vfit în divizia școlară echipa de 
junioare a clubului Progresul 
București; apoi, a repetat perfor
manța, aducind în cel mai bun 
eșalon al juniorilor formația mas
culină a Școlii sportive 3 Bucu
rești. Cu această din urmă echipă 
avea să ajungă, de două ori, pînă 
în turneul final, făcîndu-se astfel 
remarcat și chemat în tabăra fede
rației. în fine, ar mai fi de reținut 
faptul că antrenorul Gh. Ionescu 
a condus lotul det juniori al 
talei și a dat o‘ mină de 
colegilor săi de la echipa 
nală de juniori.

Și, totuși, acest antrenor

LA SEMICERC

Simbătă și duminică

CUPA ROMÂNIEI",
LA TIR

Sezonul competițional la tir se 
prelungește pină în ultimele zile ale 
anului, cînd se va desfășura o im
portantă Întrecere Individuală cu ca
racter republican, „Cupa României" 
la arme cu aer comprimat. Întrece
rile, la care participă un mare nu
măr de trăgători fruntași din toate 
secțiile de performanță, invitați de 
Federația română de tir, se vor dis
puta In noua sală din parcul sportiv 
Dinamo din Capitală, care ate 40 de 
linii de tragere. Confruntarea va fi 
Interesantă, datorită și faptului că, 
așa cum prevede regulamentul, se 
va stabili un singur clștlgător gene
rai, adică, „Cupa României» va fi 
decernată acelui concurent (indife
rent de la ce probă, categorie de 
vlrstă sau sex) care va realiza cea 
mai bună performanță în raport cu 
haremurile europene șl naționale. 
Înaintea concursului de sîmbătă, la 
ora 9, va avea loc festivitatea de inau
gurare a sălii de tir de la Dlnamo. 
Duminică întrecerile vor începe tot 
de la ora 9.

Capi- 
ajutor 
națio-

a ple-

• In primele 
anului 1975, o 
bată Steaua — 
București va 
mai multe jocuri 
R. F, Germania.

zile ale 
combi- 

Dinamr 
susține 

în

• Recent s-a întors 
din Polonia echipa de 
junioare a Școlii spor
tive Hunedoara (antre
nor loan Mâtăsaru). Ti
nerele handbaliste nu- 
nedorence — lidere de

toamnă în seria a V-a 
din divizia școlară — 
au reușit o frumoasă 
performanță în acest 
turneu, cucerind „Cupa 
miner ului“, la Kato
wice Iată rezultatele 
obținute: 17—14 cu FKS 
Kroplowice, 14—9 cu 
Gorink Januskovice, 
19—13 cu Naprozd Swic- 
tochowice, 16—8 cu 
MKS Chorzow și 16—11 
cu Ekonomik Katowice.

a După cum am mai 
anunțat, reprezentativa 
feminină de handbal a 
Franței va întreprinde 
un turneu în țara noa
stră. Iată programul 
jocurilor : 30 decem
brie, la București, cu o 
selecționată divizionară 
a Capitalei; 2 ■ ianuarie 
la București, fcu Pro
gresul; 3 și 4 Ianuarie, 
la București, cu I.E.F.S.

cat din București (este ți bucu- 
rețtean ■ • ■ -
plicația 
prilejul 
dacția noastră : 
trului de copii și juniori pe lângă 
Handbal Club Minaur Baia Mare 
și solicitarea mea acolo m-au fă
cut să analizez serios realizările 
de pînă acum. Mi-am dat seama 
că trebuie să fac mai mult și că 
voi reuși numai în liniște, departe 
de București, într-o zonă mai pu
țin explorată. Condițiile excelente 
pe care le-am găsit în orașul ma
ramureșean, pasiunea extraordi
nară arătată acolo handbalului 
mi-au oferit exact ceea ce do
ream. Am trecut, deci, la treabă și 
acum — după două luni — am 60 
de copii, dintre care nu puțini vor 
deveni adevărați jucători de hand
bal. Așa cum mă așteptam, se
lecția în Baia Mare și în comu
nele limitrofe s-a soldat cu des
coperirea unor copii deosebit de 
bine dotați fizic, care prezintă 
multe garanții de reușită. Deocam
dată promit pentru la vară trei ju
cători : Iosif Barani (15 ani, 
m, stângaci), Robert Rus (15 
1,87 m) și Teofil Petrie (14 
1,85 m)“.

L-om crezut pe antrenorul 
nescu ți ațteptăm apariția elevilor 
săi pe prima scenă a handbalului 
românesc. Profesorul ex-bucureț- 
tean — care iți duce pasiunea pi
nă la patimă — ne-a învățat să-l 
credem...

get-beget !). De ce ? Ex- 
ne-a dat-o el însuși, cu 
unei recente vizite la re- 

„înființarea Cen-

1,91 
ani, 
ani,

Io-

Rubrică redactată de
Hcria ALEXANDRESCU

SFATURI PRACTICE DE SEZON
Turiști! Nu vă aventurați nepregătiți pe munte! Imprudențele se plătesc

A început vacanța. Mii de elevi, 
de student i, de oameni ai muncii 
merg pe cărări de munte ți de iar
nă, căci frumusețile naturii ne 
cheamă, indiferent de anotimp, de 
temperatură, de precipitații. 
Excursia in munte rămine o de
lectare sufletească unică, instruc
tivă, iar efortul fizic o cheltuială 
sănătoasă de energii, o investiție 
de vigoare ți bună dispoziție.

Se intimplă, insă, ca din neso
cotință sau ușurință, ceea ce ini
țial trebuia să fie incintare ți 
bucurie să se transforme in dramă 
sau suferință. Regretele tirzii n-au 
nici o valoare. Nerespectarea „le
gilor" muntelui conduce inevitabil 
la accidente care de multe ori se 
soldează cu pierderi de vieți ome
nești. Oamenii de munte, turiștii 
încercați, nu se lasă niciodată în- 
țelați de aparențe, de aspectul în
sorit, de calmul muntelui, de lipsa 
evidentă de pericol in munte. Sint 
doar impresii de suprafață ți tu
riștii adevărați au învățat să nu 
subaprecieze muntele, să fie pre
gătiți să-i înfrunte „toanele". A te 
încrede prea mult in forțele pro
prii, a porni fără echipament a- 
decvat, la ore nepotrivite, pe po
teci neștiute ți nemarcate, a ne-

i>ac/*liet gheorgheDndvnCI s-au încheiat întrece
rile dotate cu „Cupa 30 Decembrie*. Pe 
locul I s-a clasat echipa reprezentativă 
de junioare a țârii, care a întrecut pe 
Știința Sf. Gheorghe cu 97—46, pe Con
structorul București cu 91-65 și pe Rapid 
București cu 107—47. Pe locurile următoa
re s-au situat : “ “
reștl, 3. Știința 
București.

2. Constructorul 
Sf. Gheorghe, 4.

Bucu- 
Rapid

SPE-FEDERAȚIA DE
CIALITATE a desemnat 

sportivi ai anului : 1.
(Dinamo), 2. Constantin 

3. Alexandru Bozan

CALARIE
pe primii 10 
OSCAR RECER 
Vlad (Dinamo), __ . _ . _ _____
(C.S.M. Sibiu), 4. Cornel llin (Steaua),
5. Nicolae Gheorghe (Petrolul Ploiești),
6. Iosif Molnar (Steaua), 7. Eugen lo- 
pescu (Dinamo). 8. Dumitru Velea 
(Steaua), 9. Gherhard Schneider (C.S.M. 
Sibiu), 10. Cristian Grigore (Olimpia).

niAT PRIMELE CONCURSURI
IINUI INTERNAȚIONALE din 1975
la core vor participa și înotătorii români; 
1—2 februarie în Polonia (concurs pentru 
sportivi nâscuți în 1962 și mai 
15-16 februarie, la Budapesta 
de seniori) ; 15—16 februarie în 
(concurs de seniori) ;

tineri) ; 
(concurs 

■ Polonia 
. . 26 februarie — 2 

martie, la Leningrad (Marele Premiu al 
ziarului Komsomolskaia Prcvda) ; 1—2
martie, la Berlin (concurs pentru sportivi 
nâscuți în 1960 și mai tineri) ; 5—6 mar
tie, la Praga (concurs organizat de ziarul 
Ceskcslovenski sport). • FEDERAȚIA DE 
SPECIALITATE a alcătuit lotul de perspec
tivă pe care îl pregătește pentru campio
natele europene din Suedia (1977). Din 
acest lot fac parte 16 înotători și 17 
Înotătoare. Printre aceștia: D. Wetterneck, 
R. Vrînceanu, A. Zahiu. H. Neagrău, A. 
Horvat, A. Ursu, I. Svelz, D. Aldea, AL 
Szabo, Mihaela Georgescu, Valeria Vlăs- 
ceanu, Ligia Anastasescu, Camelia Hoțes- 
cu. Anca Groza, Cecilia Roșu ș.a.

r\IMK PENTRU ABATERI
WlrMA de la disciplina
dion și în afara acestuia, biroul ...... ...
a dictcrt, recent, unele sancțiuni împotriva 
conducerii secției și a unor jucători de la 
Combinatul poligrafic București. întregul 
birou al secție! a fost destituit, întrucît 
sub directa sa oblăduire unii sportivi, 
după ce cu consumat băuturi alcoolice.

grave 
pe sta- 

F.R.O.
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DAR DA(

s-au dedat la scandal cu ocazia finalei 
campionatului republican. Pentru abateri 
asemănătoare au 
an din activitatea 
pînd cu data de 
terii sportivi: !lie 
precum și Mircea

fost suspendați pe un 
competițională, înce- 

1 ianuarie 1975, urmă- 
Dacău de la C.P.B., 

_______ T.................lordache. Constantin 
Tudor și Dan Cotoare de la Un’versiYM-«a 
București.

PENTATLON CIALRATEA a ^detem- 

MODERN a7’onu‘Tu?!
1. DUMITRU SPIRLEA (Olimpia). 2. Con
stantin Călina (Olimpia), 3. Albert Covaci 
(Pedagogic Tg. Mureș), 4. Francisc Ro- 
lik („U" Timișoara), 5. luliu Gallovits 
(„U" Timișoara), 6. Ștefan Kosma („U" 
Timișoara), 7. Alexandru Nagy (Olimpia), 
8. Liviu Pătroșcu (Olimpia), 9. Marian 
Cosmescu („U" Timișoara), 10. Sorin 
Crociuneanu (Olimpia).

TCMIC FEDERAȚIA DE SPECIA-
I tlMIb LITATE a stabilit cei mal
buni 10 jucători și jucătoare ai anului 
1974. Bărbați : 1, llic Năstase, 2. Dumitru 
Hărădău (ambii de la Steaua), 3. Toma 
Ovici — Progresul, 4. Viorel Marcu — Di
namo Buc-, 5. Traian Marcu — Dinamo 
Brașov, 6, Ion Sântei —'-Dinamo Buc., 7. 
Iosif Kerekeș — Dinamo Brașov, 8. Viorel 
Sotiriu — Steaua, 9. Sever Mureșan — 
Dinamo Buc., 10. Lucian Boldor — „Poli'* 
Cluj-Napoca ; femei : 1. Virginia Ruzici, 
2. Mariana Simionescu, 3. Florența Mihai 
(toate Dinamo Buc.). 4. Valeria Bolaj, 
5. Elena Trifu (ambele Steaua), 6. Ma
riana Nunweiller — Dinamo Brașov, 7. A- 
driana Caraiosifoglu — Steaua, 8. Simona 
Nunweiller — T.C.B., 9. Mariana Hodgiu 
— Progresul, 10. Vera Rado-Pura — ,,Poli’’ 
Cluj-Napoca.

ECHIPA MASCULINA 
NAMO DEBUTEAZĂ 

adversara a

Dl- 
IN 

voleibaliștilor
VOLEI
C.C.E. Prima _________ _ ______ ..T...„.
dinamoviști va fi formația S.S.F. Bonn (R. 
F. Germania), pe caro jucătorii români o 
vor întîlni la 8 și 10 ianuarie, ambele 
meciuri urmînd a se disputa în deplasare 
• JUNIORII IN BULGARIA. Echipa re
prezentativă de juniori va participa intre 
8 și 12 ianuarie la un puternic turned 
organizat !a Sofia, alături de reprezen
tativele R.D. Germane, Ungariei, Poloniei, 
U.R.S.S. și Bulgariei.

socoti sfaturile cabanierilor repre
zintă imprudențe grave, care se 
soldează tragic. Iată de ce vă pro
punem un minimum de măsuri care 
in mod obligatoriu trebuie cunos
cute ți respectate . de . orice per
soană sau grup ce s-a decis să 
apuce calea muntelui, mai ales a 
celor de altitudine (peste 1800 m) 
cu gol alpin unde ceața, viatul, 
furtuna îngreuiază pînă la im
posibil orientarea.

1. în principiu iama nu se por
nește in excursie pe un drum ne
cunoscut. E preferabil ca in pre
alabil, vara, ruta respectivă să 
mai fi fost parcursă cel puțin o 
dată.

2. Odată porniți la drum, res
pectați marcajele turistice și indi
cațiile prevăzute pe ele. Nu toate 
potecile care conduc la cabane sau 
fac legătura între ele sînt practi
cabile iarna. Unele dintre ele, da
torită ploilor de toamnă ți alter
nanței de temperatură dintre zi ți 
noapte, s-au transformat în ade
vărate „poduri de gheață". Stra
tul de zăpadă care le 
face ți mai periculoase 
bilitățile de alunecare 
potențial al avalanței. 
marcaje este înscrisă
„Iarna poteca este practicabilă nu
mai pentru alpiniști. Evitați tra
seul pe timp nefavorabil : ceață, 
furtună sau zăpadă mare". Con- 
formați-vă instrucțiunilor spre a 
nu regreta inutil mai tîfziu.

3. Orice nucleu de participare 
la o excursie, iarna, nu trebuie să 
fie mai mic de trei persoane. El 
se constituie după criterii apropia
te de forță, de rezistență, de obiș
nuință cu drumeția. Omogenita
tea pregătirii fizice a participan- ... • a 
pectării traseului propus și a reu-

5. Nu vă lăsa ți înșelați de a- 
parenta „urbanizare" a muntelui 
și nu porniți la drum fără echipa
mentul necesar. în Bucegi, in Fă
găraș, în Paring nu se urcă în 
haină de blană, cu cismulițe sau 
pantofi cu tocuri înalte, in rochie, 
nu se poartă umbrele, ciorapi de 
mătase. în general, respectați re
comandările de echipament : bo
canci de excursie cu talpă pro- 
filată, pantaloni pană, cu alții de 
flanel dedesubt, maieu cu mînecă 
lungă, cămașă, pulover și hanorac, 
mănuși impermeabile pe mîini și 

care 
încă 
vînt,

sau 
con-

I
I
I
I

acoperă le 
prin posi- 
sau riscul 
Pe unele 

mențiunea:

ților este prima condiție res-

șitei.
4. In cazul unei excursii 

multe etape, fiecare porțiune a 
traseului trebuie aleasă și calcu
lată potrivit cu forțele fizice ale 
celui mai slab pregătit din grup 
și nu după cel mai puternic.

în mai

căciuliță pe cap. în ranița pe 
o purtați : rufărie de schimb, 
un pulover și o haină de 
dulciuri și un termos cu ceai 
cafea caldă. Nu purtați și nu 
sumați alcool in excursie. Nu vă 
ajută, ci vă dăunează, înlesnind 
degeraturile.

6. Nu porniți spre cabane, sau 
de la una la alta, noaptea, pe în
serat, pe vreme de ceață sau fur
tună. Ascultați sfatul cabanierului.

7. In popasurile dintre etape, 
la cabane, compensați pierderea 
de apă și calorii, consumînd ceai 
sau cafea caldă. Oricît v-ar fi de 
sete pe traseu, nu mincați zăpadă.

8. In caz că v-ați rătăcit, pe în
serat, sau un membru al grupului 
(minim 3 persoane) s-a acciden
tat, nu continuați drumul 
intim plării. Căutați un 
de vînt, rămîneți pe loc 
cați-vă continuu pînă se 
ziuă, pină se limpezește 
fera.

9. Nu vă separați spre a căuta 
drumul, 2—3 persoane pot rezista 
împreună pină se face lumină sau 
se împrăștie ceața, dar separarea 
este periculoasă și pentru cei care 
rămin și pentru cel care j ' 
și se poate rătăci.

10. In general iama nu alegeți 
obiective turistice sau nu f* 
etape care să necesite mai 
de 3—4 ore de mers prin zăpadă. 
Evitați pantele cu înclinație mare.

la voia 
adăpost 
și miș- 

face 
atmos-

l
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

pleacă |

fixați | 
mult I 

inadă ’

Mihai BÂRĂ I

Dar dacă — mă întreb și eu 
așa, la sfîrșit de an, în ultima 
cronică a anului, cu acea ve
selie care nu visează la nici o 
mînie și la nici o polemică — 
dar dacă realitatea, fără să-și 
dea cineva seama, ne-a oferit 
mica minune cu care trebuie să 
se Încheie fiecare decembrie 
pentru ca să ne gindim cu cea 

. mai mare plăcere la ceea ce va 
urma ?

Dar dacă — așa cum s-a în- 
tîmplat cu atîtea idei neferi
cite — dintr-o „eroare*1, dintr-o 
idee (după unii) neinspirată 
ne-am pricopsit cu un cîștigde 
mai mare dragul și vom ajun
ge vremea să-i zicem „bravo" 
celui ce-a avut ideea „proas
tă" ? Dar dacă „ideea proastă" 
va sta la baza u- 
ntțj triumf ? Dar 
dacă minunile dia
lecticii acționează 
și în fotbal-asocia- 
ție incit ceea ce 
azi ne permite un 
pamflet — mîine 
va naște un imn ? 
Că s-au mai văzut 
cazuri in fotbal...

Dacă nu mai târ
ziu de trei ani, la 
vremea lui ’78, a 
mondialelor din Argentina, cu 
toții in cor — cronicari și scrii
tori de fotbal atît de impărțiți 
în convingeri și soluții la sfâr
șitul lui ’74 — vom ridica în 
slăvi echipa României care s-a 
calificat pînă in semifinale (nu 
zic „finală", ca să nu rîdeți de 
mine...) 
Bathori 
Boloni, 
Bălăci, 
Roznai 
ceastă 
’78 să 
care — 
frumoasă întorsătură de con
dei, ca obsesivă idee precum că 
„acest team glorios s-a născut 
într-o perioadă în oare se de
plângea absența marilor talen
te tinere în fotbalul românesc, 
intr-o noapte furtunoasă, la

Huelva, loca 
Spania, intr- 
arbitru și pit 
vozitate ij(*r 
timp și de 
noastră, ne 
Dacă mai tin 
nului ’78 — n 
tâ comparații 
trinii, sintem 
rine, cofetari 
să trimită ț 
destinul cele 
ționale, de 
Guadc lajarei. 
terea aceleia 
o înfrângere 
ges ?

Pe scurt și 
această echif

Mita
merit aici „o 
bui să merge 
tă „poezie1* ? 
realismul me 
ideea
tr-un 
și un

și acea echipă va fi : 
I — G. Sandu, Dobrău, 
Lueuță — Dumitriu IV, 
Mulțescu — Atodiresei, 
și Crișan ? Dar dacă a- 

echipă ne va îngădui în 
scriem eseuri

- toate — vor
grozave 

avea ca

de a o 
meci, 
ingena 

tește că ^am 
de-ar c Pț’ t 
nu vrem s-< 
s-o ocrotim, 
ferim de boc 
chibiților...

Dar dacă 
bară și cu a 
Părerea mea 
eași : tuturor 
liști — optim 
miștiloi- fotbs 
scepticism ; î 
în trei secur

ÎN OBIECTIV,

VALOAREA GENER
Campionatul Diviziei C 

ceastă competiție care și în se
zonul 1974—1975 reunește nu mai 
puțin de 192 de 
in 12 serii după 
fice, — se află 
drum. Disputarea 
întrecerilor, eșalonată de-a lungul 
a 15 etape, prilejuiește, ca de o- 
bicei, constatări semnificative. 
Privind prin prisma valorii fotba
lului practicat în acest cel de al 
treilea campionat cu caracter re
publican nu putem spune, din pă
cate, multe lucruri bune. Aceasta, 
deoarece puține sînt acele forma
ții care joacă bine, au o concep
ție clară de joc, fotbaliști cu o 
bună pregătire fizică și tehnică, 
raportate, firește, la nivelul divi
ziei respective.

Printre divizonarele C care în 
tur au dat satisfacții sînt, în pri
mul rând, multe dintre echipele 
care provin din eșalonul secund 
al campionatului, cele retrogra
date din „B“ 
mai mult sau 
în „C“, care 
ale competiției 
tre fruntașele 
linie a luptei 
dar de fiecare dată,, au capotat 
la... potou. S-au impus cu autori
tate, în tur, fostele divizionare B 
Nitramonia Făgăraș, performera 
competiției, fiind singura echipă 
neînvinsă în campionat (timp de

a-

echipe, grupate 
criterii geogra- 
la jumătate de 
primei părți a

și alte cîteva, cu 
mai puțin stagiu 

în ultimele 
se numărau 
seriilor, în 
pentru promovare,

ediții 
prin- 

prima

0 NOUĂ SECȚIE, CU REALE PERSPECTIVE ÎN PERFORMANȚĂ

CLUBUL DINAMO PE PLANȘELE SCRIMEI!
Noutate in lumea scrimei î 

Cu anul viitor, clubul Dinamo 
zent pe planșei

„Ca lucrurile să fie foarte 
ne precizează de la inceput Carol Corcek, 
metodist la clubul Dinamo — actul de 
naștere a noii secții, cea de scrimă, a 
fost semnal la 14 iulie 1974. Ideea prac
ticării scrimei in cadrul clubului nostru a 
fost vehiculată mai de mult, ba chiar în
tr-o vreme, acum cîțiva ani, a și existat 
un embrion, a cărui eficiență, însă, nu 
s-a făcut simțită. Și astfel ideea pier
duse mult din consistență, lată, însă, că 
analiza Jocurilor Olimpice de la Munchen 
a readus-o în octuaiitate, știut fiind fap
tul că scrima, sport olimpic, a prilejuit 
României prezențe de morcă de-o lungul 
anilor în arena internațională. Cînd Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie — martie 1973 cu privire ia dez
voltarea continuă a educației fizice și 
sportului a trasat ca sarcină federațiilor 
și cluburilor sportive concentrarea aten
ției. în principal, asupra dezvoltării ra
murilor sportiva care au posibilități și 
perspective reale de afirmare, cu o pon-

începînd 
va fi pre-

exacte

dere însemnată în programul 
Olimpice, al campionatelor 
ideea înființării unei secții de 
cadrul clubului Dinamo a prins

Și pe parcursul lunilor care 
secția dinamovistă a făcut primii 
bineînțeles 
afiliere la 
conducerea 
Pelmuș, ca 
pectiva apropiată urmind să lucreze și 
antrenorul Ladislau Rohoni. Deocamdată, 
Dinamo va alinia in concursurile interne 
floretiști (băieți și fete) și sabzeri, fiind 
prezent și în Divizia A cu echipa de flo
reta fete, care va evolua ne locul deținut 
pînâ acum de formația „Viitorul", cedat, 
așa cum ne-a spus C. Corcek, „prin înțe
legerea și amabilitatea directoarei aces
tei școli sportive, Rodica Siclovan".

Cine va reprezenta, deci, culorile clu
bului din Șos. Ștefan cel Mare ? „Avem 
depusă o bogată listă de cereri de 
transfer, ne spune prof. C. Pelmuș. Sînt 
deja legitimați la noi floretistui Petre 
Buricea și sabrerul Ion Pantelimonescu 
(de la Șc. sp. 1 Buc.) și avem dezlegări

Jocurilor 
mondiale, 
scrimă în 
contur", 
au trecut, 

_ . . pași,
incepînd cu regulamentara 
federația de specialitate. La 
secției se află prof. Cornel 

antrenor coordonator, în pers-

Rodi ca 
Doară 
Budur, 
în tra-

Ana

pentru următoarele floretiste : 
Popescu, Nadia Barbu. Elisabeta 
(I.E.F.S.), Aurora Ctișu, Carmen 
Mariana Ostafi (Viitorul). Sîntem 
tative cu clubul Progresul pentru
Girbea. Ne vom baza și în continuare pe 
aportul Școlii sportive nr. 1, ca reală pe
pinieră a secției. Avem premise pentru 
ca acțiunea noastră să însemne o reuși
tă. Nu numai organizatorică ci, în special, 
ca aport al clubului Dinamo la o cît mai 
înaltă reprezentare a scrimei românești 
pe planșele lumii, lată' de ce obiectivul 
nostru nr. 1 îl constituie J.O. de la 
Montreal".

Apariția une: noi 
tr-un club puternic, 
loturilor olimpice, 
îmbucurător. Sîntem 
sprijinul forului de 
de condițiile optime de pregătire 
care clubul Dinamo le 
săi, seri merii celei mai 
țară Se «or afirma prin 
zonanțâ internaționa’ă.

scrima, în- 
furnizor al 

un fapt 
că avînd 
beneficiind 

• . ,P®
ofeiâ sportivilor 
noi secții din 
rezultate de '«*

secții de 
principal 
constituie 
convinși 

resort și

Paul SLAVESCU

EST!
• Nitramon
• Majoritat
• In 144

10 etape n-a 
XII-a — ant 
na), Olimpia 
a IX-a, în 
Vaslui (de 9 
în seria a II- 
lelct fruntașe 
proape toate 
etape. In act 
Prahova Plo 
etape — ser: 
Medgidia (9 < 
MEVA Drob» 
tape — seri 
Oțelul Roșu 
VIII-a), Cj.L 
seria a X-a) 
tape — seria 
tare bună i 
fruntașe ale 
toșani), V 
București) și 
Măgurele).

O mențiun 
chipele C. S.l 
na Marghita 
în actuala 
niei" s-au

ed 
cd

b'• cel mai 
Ploiești -f- 33

tul
punctajul
Medgidia :

cele mai 
Cimentul 1te :

iești și C.I.L.

• totalul
1 440, din car
1 011, oaspeții 
cheiat la egal

© s-au mar< 
(media de me< 
s-au înscris j 
iar cele mai p 
282 ;

9 cele mai 
s-an înregistra 
cele mai puți 
14 ; echipa cu 
tate ned«Lse

• cele mai 
scris Prahova 
mai puține 1 
Medgidia : 6.

• cele maiy 
noua promov<
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6. OLIMPIA

VIZITA

A
b obscură din 
pleci furat de 
t de acea ner- 
Irjjpică acelui 
I spre bucuria 

debarasat ?“ 
cronicari ai a- 

ctisiți de aceas- 
I care noi, bă- 
ui ca de sava- 

I- nu vor ezita 
icul cititor la 
te echipe na- 
Irie, România 
intind de naș- 
Wembley, după 

0—5 la Bru-

LA 11 IANUARIE, PRIMUL 
MECI AL LUI „U“ CRAIOVA 

ÎN BRAZILIA

București poartă tratative pentru 
efectuarea unui turneu în Spania, 

în cazul în care jocurile vor fi 
perfectate, acestea se vor disputa 
în perioada 12—24 februarie.

Retrospectiva turului
Diy/ZiCI A

li realist : dacă 
le la Bathori I la 
lan, t recin d

Bălăci, Mul- 
u și Atodire- 
este exact ceea 

căutăm ? Dacă 
narea acestor 
Iți pentru o 
bte — discuta- 

sau nu, nu 
privește — s-a 
t sub steaua 
Icului și a di- 
i inspirații ? 
bcă s-a ni- 
bzie" și ar tre- 
bemai la aceas- 
I aș merge, în 
kiforic, pină la 
lune măcar în
tâiei naționale, 
pilaș îmi șop- 
Lde^ o partidă 
knefe.. Iar dacă 
punem, măcar 
[ păstrăm, s-o 
B și intrigăraia

La începutul acestei săptămîni, 
scurtîndu-și... vacanța, Universita
tea Craiova a început preparati
vele în vederea turneului brazi
lian.

Ieri am aflat, de la F.R. Fotbal, 
că fotbaliștii craioveni vor susține 
în țara lui Pele 8 sau 10 partide, 
cu parteneri de diverse categorii. 
Ei vor începe lungul turneu, prin 
jocuri cu echipe mai puțin cunos
cute, după care vor servi replica 
unor formații cu o frumoasă carte 
de vizită.

Lotul Universității Craiova, al
cătuit din 23 de persoane, va pă
răsi țara, pe calea aerului, în ziua 
de 6 ianuarie, pe ruta București 
— Praga — Paris (unde vor efec
tua o scurtă escală) — Rio de 
Janeiro.

Primul meci al Universității 
Craiova este prevăzut să se des
fășoare sîmbătă, 11 ianuarie.

DINAMO POARTĂ TRATATIVE 
PENTRU UN TURNEU IN 

SPANIA

TURNEU AL SELECȚIONATEI 
DE JUNIORI

Selecționata de juniori va ple
ca, în cursul dimineții de astăzi, 
în Israel. Pe agenda turneului pe 
care-1 efectuează figurează patru 
meciuri, 
ale R.F. 
lului și,

cu selecționatele similare 
Germania, Olandei, Israe- 
probabil, Suediei.

MEDICALĂ A ARBI
TRILOR

Nici pentru cavalerii fluierului, 
pină la reluarea pregătirilor nu 
mai este atît de mult.

Conform indicațiilor Colegiului 
central, arbitrii divizionari A, B 
și C trebuie să efectueze în aceste 
săptămîni controlul medical la ca
binetele medico-sportive județene.

Rezultatele acestui test se cer a 
fi trimise Colegiului central al 
arbitrilor pină în ziua de 11 ia
nuarie 1975.

Bine grupată in defensivă, Olimpia Satu Mare va respinge un nou atac advers și va pleca cu un nou putut 
prefios, la sfîrțitui unui joc disputat in deplasare, cel cu ,U“ Cluj-Napoca Foto : 1. LESPUC

nimerit-o în 
I „dar dacă...?" 
B rămâne ace- 
eptâcilor fotba- 

; tuturor opti- 
p — un salutar 
fim cuvlnt, sau 

La mulți ani !

BELPHEGOR

Zile de vacanță, doar pentru 
jucători. Conducerile secțiilor de 
fotbal desfășoară în continuare o 
activitate intensă, preocupîndu-se 
de primele măsuri în vederea re
luării, în bune condițiuni, a pre
gătirilor de iarnă, mai exact, să 
contracteze utile turnee de verifi
care.

în aceste zile, de pildă, Dinamo

Campionatul republican de juniori (II)

Persistă serioase
deficiențe organizatorice

RUL DIVIZIEI C

LĂ A COMPETIȚIEI
tfESATISFĂCĂTOARE

Făgăraș singura nelndnsă din 192 de echipe
fostelor divizionare B, pe locuri fruntașe

meciuri s-au înscris 3882 de goluri
șefia seriei i 

or Nlcolae Beliz- 
idea (lidera seriei 
etape) șl Viitorul 
ine pe primul loc 
în general, actua- 
e seriilor sînt a- 
dere din primele 
ă postură se află 
i (fruntașă de 10 
t III-a), Cimentul 
e — seria a IV-a), 
Tr. Severin (9 e- 

J VII-a), Metalul 
etape — seria a 

ighet (11 etape — 
Unirea Dej (8 e- 
Xl-a). O compor- 
avut și celelalte 
iilor I (C. S. Bo-

((«ferea Tricolor 
Vl-a (Chimia Tr.

a

pecială pentru e- 
toșani și Bihorea- 
eria a X-a), care 

a „Cupei Româ- 
ortat onorabil, a-

jungînd pină într-o etapă supe
rioară, cea a optimilor.

Despre noile promovate în cam
pionat se poate spune că ele nu 
au putut ține cadența cu celelalte 
competitoare. Aproape toate se a- 
flă în coada clasamentelor. Excep
țiile : Recolta Văleni — locul 5, 
în seria a II-a și Voința Oradea 
— locul 6, în seria a IX-a. Nu 
stau mult mai bine nici cîteva 
dintre retrogradatele din „B“, cum 
sînt : Victoria Roman (locul 11 în 
seria I), Carpați Brașov (11 — 
seria a Xll-a) și Progresul Odor- 
hei (9—10 — seria a XII-a).

Pentru retur se anunță o luptă 
acerbă, atît pentru ocuparea pri
mului loc în serii, cît și pentru 
evitarea retrogradării. Aproape în 
toate cele 12 grupe, liderele sînt 
departajate de următoarele cla
sate la puține puncte (2—3). Face 
excepție, Nitramonia Făgăraș, care 
dispune de un plus de 7 puncte 
față de ocupanta locului 2.

Toma RABȘAN

CÎTEVA CIFRE DIN TUR
golaveraj : Prahova 
-8) ;

Vt, iar cele mai puține goluri le-au 
Înscris Recolta Frecăței și 
Telluc : cîte 6.

Minerul

mai bun : Cimen- 
din 30 posibile ;

lte victorii obținu- 
gidia, Prahova Flo
tei — cîte 12 ;

• printre cele mai mari 
figurează cele din jocurile 
Ploiești — Avîntul Mîneciu 
Dunărea Calafat 
haia 9—1.

scoruri 
Prahova 

9—0 și 
Progresul Stre-

iurilor disputate : 
îazdele au cîștigat 
, iar 269 s-au in

în total 3882 goluri 
cele mai multe 

a m-a : 397,
seria a VIII-a:

69),

e în

uite
î seria a V-a : 39 ; 
în seria a VII-a : 
e mai multe rezul- 
timȘț Petroșani : 8;

meciuri nule

» goluri Je-a în- 
ești : 41, iar cele 
primit Cimentul

p goluri a încasat
Minerul Baraolt :

5
• »La Minerul Motru — scrie în 

raportul său arbitrul Gh. Stăvăroiu, 
din Caransebeș — există o preocu
pare foarte slabă pentru juniori. An
trenorul acestora este I. Vădeanu, 
secretarul asociației, un om vicios, 
mereu pus pe harță, nemulțumit de 
orice decizie a arbitrilor* • „Am 
ajuns din timp în Ploiești, la tere
nul anunțat, înscris și pe foaia de 
arbitraj — ne spunea zilele trecute, 
Ion Voinescu, antrenorul formației 
Steaua — dar acolo nu se afla ni
meni. Am întrebat, în stingă, 
dreapta, unde sînt gazdele, pentru 
să aflu cu stupoare că Petrolul 
aștepta, împreună cu arbitrii, la 
alt teren. Am luat-o la fugă

Prea puțini iubitori ai fotba
lului anticipau că echipa Olimpia 
Satu Mare va evolua pe prima 
scenă a soccerului autohton la un 
atit de bun nivel. Este adevărat 
că formația din Satu Mare avu
sese o primăvară deosebit de 
fructuoasă, întrecînd la o dife
rență confortabilă pe ceilalți as
piranți la un loc în „A", dar la 
startul sezonului de toamnă an
trenorul GJi. Staicu prezentase a- 
celași „11“ 
mei dreapta Lucaci, 
lui Libra — plecat să-ți satis
facă stagiul militar),

rează stpperui Bigan, fundașul la
teral Fiîip, precum și doi compo- 

. nenți ai liniei mediane. Intr-ade
văr, ca și la alte echipe, în evo
luția Olimpiei 
plus 
jucat 
nant
din deplasare. Din această cauză, 
există o mare diferență între 
punctele realizate acasă (14) față 
de cele acumulate in deplasare (4), 
precum și în ceea ce privește 
raportul golurilor marcate (12 a- 
casă șl numai 4 în deplasare). în 
același timp, trebuie relevat fap
tul că în această toamnă 
a avut două perioade în 
voluțiile sale s-au situat 

prima a 
luarea startului 
și a durat încă

s-a constatat un 
în ofensivă atunci cînd a 
acasă și un accent mai preg- 
în defensivă în evoluțiile

(cu excepția extre- 
înlocuitoruljudețene de arbitri U1T1ND — deși 

au obligația — să delege tu^ieri la 
foarte multe meciuri. Brașovul este 
un exemplu tipic în această privință; 
g) in sfîrșit, goana după puncte a 
dominat și turul actualului campio
nat, njmâi în seria a IV-a făcîn- 
du-se... 14 contestații, neîntemeiate și,, 
ca atare, respinse de comisia care 
le-a discutat.

Deficiențele acestea, pe care Ie pu
tem concretiza cu zeci de exemple, 
nu sînt proprii doar actualului cam
pionat. Le-am întilnit și în edițiile 
trecute, ele perpetuîndu-se, an de an, 
FARA SA SE IA MASURILE DE 
RIGOARE. Și probabil că le vom în- 
tîlni și în retur, și la toamna viitoa
re și peste 2—3 ani, dacă asociațiile 
și cluburile — principalele vinovate 
— vor continua să privească juniorii 
lor ca pe o cenușăreasă, dacă foru
rile sportive locale și F.R.F. nu vor 
interveni energic pentru RIDICAREA 
DISPUTEI SPERANȚELOR LA NI
VELUL NECESAR, care să AJUTE 
la formarea unor jucători de certă 
valoare. Așa cum decurg, în prezent, 
lucrurile este greu de crezut că în
trecerea Juniorilor își poale atinge 
scopul propus. Sprijină această afir
mație atit deficiențele mal sus enu
merate, cît și diluarea competiției, 
lipsa de echilibru valoric Intre com
petitoare. Iată... argumente inataca
bile : peste 60 de meciuri ale turului 
s-au încheiat cu scoruri de la 5—0 în 
sus (Rapid — Șc sp. Călărași 14—1, 
Liceul de fotbal Bacău — C.F.R. Paș
cani 13—0, Progresul București — Ș.N. 
Oltenița 10—0, Șc. sp. Craiova — Se. 
sp. Drăgășani 9—0, Nitramonia Făgă
raș — Inter Sibiu 11—1, „U“ Cluj-Na- 
poca — Arieșul Turda 8—0, Univer
sitatea Craiova — Știința Petroșani 
10—0 etc., etc.). Alte 60 de meciuri 
s-au... oprit doar la diferența de 4 
goluri .* Toate acestea, la care adău
găm și opiniile unul mare număr 
de tehnicieni cu mulți ani de activi
tate în rîndul juniorilor (exact cu 
un an In urmă; în cadrul unei am
ple anchete, am expus aceste opi
nii) — ne conduc la concluzia fi
rească potrivit căreia campionatul 
ARE URGENTA NEVOIE DE ÎMBU
NĂTĂȚIRI ORGANIZATORICE. Pen
tru a fi revitalizat. Pentru a deveni 
cu adevărat o rampă de pe care 
să-și ia zborul spre consacrare cît 
mai mulți jucători cu reale posibili
tăți, capabili să facă față fotbalului 
de performanță. Dacă nu se va in
terveni, eficace, mai mult ca sigur, 
vom continua să vorbim la nesfîrșlt 
despre anonimatul întrecerii, de par
tide întrerupte la jumătate sau con
duse doar de cîte 
de meciuri anoste.
trenori sancționați 
la fair-play, etc.,

afirmat în
returul eșalonului secund. După
primele confruntări CU cele-
lalte divizionare A, multe dintre
ele CU vechi state de ser-
viciu în acest eșalon, s-a văzut
clar că sătmărenii vor să joace

mulțumitoare : 
odată cu 
categorie

Olimpia 
care e- 
la cote 
început 

în noua 
cinci

FIȘIER k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WX\\\\\Y;în 
ca 
ne 
un 

__  _____ _____ ______— ---------- pe 
străzile Ploieștiului și, după o repri
ză de alergătură, ne-am prezentat la 
terenul Petrolul. Procedeul esle Inad
misibil". a „Văzînd că cei doi tușieri 
nu apar nici după sfertul dc oră de 
așteptare — relatează arbitrul T. 
Guiu din Reșița — am condus me
ciul (Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Viitorul Timișoara' ajutat la tuse de 
doi jucători de rezervă « „După 
pauza, la scorul de 0—0, echipa Di
namo Slatina n-a mai vrut să reia 
jocul, motivînd hotărirea ei prin 
lipsa unui doctor, deși la teren se 
afla un cadru sanitar, capabil să 
acorde, in caz de nevoie, un prim 
ajutor necesar" (Din raportul arbi
trului Gh. Mlaain-Băileșli, la meciul 
Șc. sp. Drăgășani — Dinamo Slatina) 
a „Am rămas surprins — afirmă ar
bitrul baeăuan Al Ghlgea — cînd Ia 
sfirsitul meciului Ceahlăul P. Neamț 
— Șc. sp. Tecuci (3—2) antrenorul 
Ceahlăului l-a luat la palme pc por
tarul formației sale. N-am înțeles o 
astfel de atitudine în contradicție eu 
orice normă pedagogică".

Ne oprim aici, deși am 
continua cu alte zeci de... 
culese din prima parte a 
tulul. Sînt multe, sînt, în 
stanță, PROBLEMELE 
cele cu influențe deosebit de grave 
asupra formării fondului de jucători 
tineri, capabili să facă față fotbalului 
de performanță. Din aceste relatări 
succinte putem desprinde ușor ma
rile carențe de ordin ORGANIZATO
RIC și DISCIPLINAR ale campiona
tului juniorilor. Printre ele : a) lipsa 
de preocupare a secțiilor în vederea 
asigurării unei bune pregătiri a ti
nerilor jucători ; b) anonimatul cva- 
sitolal al întrecerii, adevăr eviden
țiat de 80 la sută din arbitrii care 
au condus meciuri în toamna lui ’74; 
c) terenuri necorespunzătoare de joc 
șl antrenamente; d) eforturi minime 
pentru popularizarea competiției; e) 
metode nesportive, joc dur, de inti
midare, din partea unor formații 
(peste -10 de Jucători au fost suspen
dați, de la 3 la 8 etape, pentru loviri, 
injurii, atitudini huliganice); f) ne- 
asigurarea unor condiții corespunză
toare desfășurării partidelor, colegiile

fi putut 
întîmplărl 
campiona- 
ultimă in- 

competiției,

un singur arbitru, 
de jucători și an- 
pentru abateri de 
etc.

• PUNCTE REALIZATE
— acasâ :
— în deplasare :

î 18 (procentaj 53ft/<
8
9

. ---------- '.)
6 2 0
1 2 6

• JUCĂTORI FOLOSIȚI (19) : Bipon (totalul

(87%)
(22%)

O JUCĂTORI FOLOSIȚI (19) : Bipon (totalul meciurilor : 17 - media no
telor : 7,76), Naom (17 — 7,29), Lucaci (17 — 6,56), Bocșa (17 — 6,53). Bathori I 
(16 - 7,75), Helvei (16 - 7,06), Knoblau (16 - 6,81), Kaizer (15 - 7,35), 
Filip (15 - 6,73), Borota (15 - 6,71), lancu (15 - 6,43). Bathori I! (10 - 6,25). 
Toth (7 — 5,60) Both (6 — 7,50), Orza (6 — 6,00), Berețkî (3 — 6,50), Agiu 
2 — 6.50). Pusztai (1 — 7), Balogh (a jucat doar un minut).

• MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 6,87.
• FORMAJIA DE BAZA t Bathori | 

Naom, Borota (Bathori II), Kaizer — i
• GOLGETERII ECHIPEI s lancu 3 (3 

(0Ț2), Both 2 (1+1), Lucaci 2 (14-1), 
Bathori II 1 (’ + 0), Filip 1 (1+0). Koizer 1

CARTONASE GALBENE : Knoblou - 
Agiu, Bocșa și Fflip — cîte 1.

• CARTONAȘE ROȘU : nici unul.
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Knoblou

12— 1
4-14

14
4

— Filip, Bigan. Knoblou, Bocșa - 
Lucaci, Helvei (Inncu), Both (Helvei) 

acasâ 4-0 in deplasare), Bigan 2 
Helvei 2 (24 0), Boroto 2 (2+0), 
(1+0).
4, Helvei și Kaizer — cile 2, lancu,

a JUCĂTORI SUSPENDAȚI : 
trei cartonașe galbene.

• FAULTURI COMISE : 214 
și o Xl-O, cele moi puține —
• NUMĂRUL DE ȘUTURI :

IVo, cele n.ol puține — 5

— o etapa. pentru acumularea o

Laurențiu DUMITRESCU

etapele a III-g23 - in(cele mai
6 — in etapa a Xl’l-a).
total : 24/ (cele mai multe - 
— in etapa a Iii-a) ;

multe — cîte

a . ___ _____ ___ . - ..
(cele mai molie — 13 — în etapa a IV-a, cele mai puține — 1 
a XVo).

• MU A BENEFICIAT de nici o lovitură de la 11
2 p*nolty-vr>, unul transformat de Beldeanu, unul
• LA MECIURILE susținut, acasă au ..............*

28 - în etajxi
pe spațiu! porții : 103 

în etapa

cu
asistat 113 000

m ; o fost sancționate 
ratat de 1. Constantin, 
de spectatori.

A\\\\\\\\\\\\\^

I

un rol major în competiție, că 
sînt deciși sâ satisfacă în mare 
măsură exigențele suporterilor și, 
totodată, să-și atragă noi simpa- 
tizanți din toate orașele unde e- 
voluează. Acum, la încheierea se
zonului de toamnă, antrenorul Gh. 
Staicu și elevii lui se pot declara 
mulțumiți atît în ceea ce privește 
jocul practicat cît și în privința 
punctelor realizate și a locului pe 
care

în . _
Satu Mare au aplicat destul de 
bine __
nerea în teren nu a însemnat în 
același timp 
nor jucători 
înaintașii au 
fensive, iar 
Aceasta este
tul că pe lista golgeterilor figu-

ii ocupă In clasament, 
acest sezon, jucătorii din

„varianta" 1—4—3—3. Dispu-

legarea rigidă a ti
de posturi, deoarece 
avut și sarcini de- 
apărătorii ofensive, 

confirmată prin fap-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PUPA NOI FORMULE TEHNICE 

TRAGERILE EXTRAORDINARE 
ALE REVELIONULUI Șl NOULUI ------------------------ -. LOTOPRONOEXPRES •51

AN LA

ClȘTIGURELE TRAGERII LOTO 
DIN 20 DECEMBRIE 1974

etape, iar

extrag
32 și

se 
de_ T.
loc de 6,

în total, 
se efec-
ca la

Știați că...

.. La PRONOEXPRES, 
38 de numere, în loc 
tueazâ 7 extrageri, în 
formula anterioară ?

...La LOTO, se extrag 68 de numere, 
față de 52 și se efectuează 8 extrageri, 
în loc de 6, ca la formula anterioară ?

...Partîcipînd cu cît mai multe bilete de 
15 lei, aveți șanse mărite de cîștîg și 
participați la toate extragerile ?

...Puteți cîștiga interesant» excursii pes
te hotare, bani și autoturisme ?

Extragerea I : categoria 1 : 1,35 va
riante a 50 000 lei; a H-a : 1 variantă 
25% a 15 359 lei și 5 variante 10% a 
6 143 lei ; a în-a: 5,20 a 8.361 lei; a 
IV-a : 6,10 a 7 554 lei; a V-a: 58,20 a 
792 lei; a Vl-a: 130,45 a 353 lei. Report 
categoria 1 : 471 644 lei. Extragerea a 
U-a : categoria A : 1 varianta 10% 
a 50 000 lei; B : 2,35 a 17 411 lei; C : 
7,25 a 5 643 lei; D: 12,35 a 3 313 lei; 
E : 61,45 a 666 lei; F: 101,90 a 402 lei; 
X: 1 295 a 100 lei.

Report categoria A : 288 292 lei. Cîș- 
tigul de 50 000 lei de la categoria A 
jucat pe o variantă 10% a 
participantului Dumitrașcu 
din Pașcani.

revenit 
Stelian

a doua între etapele 
XII și XVII. Se credea că „înce
tinirea vitezei" dintre cele două 
perioade de vîrf se datora insu
ficientei pregătiri fizice, că me
ciurile bune" au fost doar o fur
tună intr-un pahar cu apă. în 
plus, două dintre piesele de bază, 
Both și, apoi, Bathori II, au de
venit indisponibile, dereglînd ast
fel angrenajul bine rodat într-o 
perioadă destul de îndelungată^ 
Dar, activitatea la antrenamente 
a dat roadele 
sătmăreană a evoluat din nou la 
un nivel bun, deoarece în ședințe 
n-a fost neglijat nici unul din 
factorii determinanți ai succese
lor î pregătirea fizică, tehnică, 
tactică, morală și teoretică. Pe 
primul plan a stat pregătirea fi
zică, însă esențialul l-a constituit 
faptul că fiecare component, al 
echipei a fost dornic să acumu
leze cît mai mult și, în acest sens, 
a depus toate eforturile. Firească 
această dorință, deoarece majori
tatea componenților echipei sînt 
tineri (de exemplu : Bathori I — 
23 ani, Naom — 23, Kaizer 21), 
capabili de a înregistra noi pro
grese.

Așadar, In primul său sezon pe 
prima scenă a fotbalului nostru, 
Olimpia, nu a făcut simplă figu
rație, ci a jucat un rol de primă 
mină. Important este că, în pri
măvară, echipa dorește ca pre
zența ei în .. ...........................
mai activă 
într-un joc 
final, -să .se 
mai bun.

scontate. Echipa

Divizia Ă să fie și 
și să se concretizeze 
eficient pentru ca, in > 
situeze pe un loc și

Pompiliu ViNTILA



A 16-a EDIȚIE A BALCANIADEI
DE BASCHET MASCULIN

De astăzi pînă duminică se 
desfășoară, la Salonic, întrecerile 
ediției a 16-a a campionatului 
balcanic de baschet masculin. Iau 
parte reprezentativele Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei și României, 
dintre care cea a Iugoslaviei este 
principală favorită a competiției. 
Sportivii iugoslavi, medaliați la 
ultimele Aiiții ale Jocurilor O- 
limpice și campionatelor mondia-

CLMPICNATIIL EUROPEAN DE ȘAH 

PENTRU JUNIORI
IIAGA, 26 (Agerpres). — In 

runda a 6-a a campionatului eu
ropean de șah pentru juniori, 
care se desfășoară la Groningen, 
Podzielny (R.F. Germania) l-a în
vins pe Ivanov (U.R.S.S.), Salo
nen (Finlanda) pe Marian Domin- 
te (România), Mortensen (Dane
marca) pe Tiller (Norvegia), iar 
Nunn (Anglia) a cîștigat Ia Rayner 
(Tara Galilor). A fost consemna
tă remiza în partidele Dieks (O- 
landa) — Van den Sterren (Olan
da), Schneider (Suedia) — Bor
kowski (Polonia) și Bichsel (El-. 
ve’ia — Szăkely (Ungaria).

în clasament conduc Van den 
Sterren și Nunn cu cîte 4>/. p, ur
mați de Schneider, Szekely, Pod
zielny și Borkowski — 4 p etc. 
Marian Dominte se află pe locul 
18, cu 2'A p.

Ie, deținători ai titlului de cam
pioni europeni, de 12 ori campioni 
balcanici, deplasează cel mai va
loros lot și, în mod normal, nu 
pot pierde locul I.

Selecționata română, întinerită 
față de ediția trecută a Balcania
dei, se prezintă animată de do
rința de a avea o comportare cit 
mai bună. Amintim că cele mai 
bune performanțe ale echipei 
României la campionatele balcani
ce au fost realizate în anii 1964, 
1966 și 1968. cînd s-a clasat pe 
locul secund, și în 1959 (ediția 
inaugurală) și 1970 cînd a obinut 
același număr de puncte cu pri
mele două clasate (Bulgaria, 
Iugoslavia, respectiv Iugoslavia, 
Bulgaria), dar s-a clasat a treia, 
din cauza coșavera.jului.

Lo*-ul țării noastre a plecat din 
București marți seară, și urmea
ză să joace vineri cu Grecia, 
sîmbătă cu Iugoslavia și dumini
că cu Bulgaria

BORZOV SE PREGĂTEȘTE 
DE START

Excelentul atlet sovietic Valeri 
Borzov, unul dintre cei mai re- 
numiți sprinteri ai lumii, din 
toate timpurile, așteaptă cu în
credere noul sezon. Campionul o- 
limpic și european va începe anul 
cu concursurile de sala, după care 
va participa la Spartachiada po
poarelor, Ia meciul U.R.S.S. — 
S.U.A. și la întrecerile din cadrul 
Cupei Europei. Țelul final, apre
ciază Borzov, îl constituie J.O. de 
la Montreal, după care va aban
dona activitatea competițională. 
în prezent. însă, proaspătul pro
fesor de educație fizică din Kiev 
pregătește teza de candidat în 
științe intitulată : „Dezvoltarea
vitezei la sprinteri".

DONAȚIA LUI FOREMANâ

NEW YORK, 26 (Agerpres). — 
Boxerul american de culoare 
George Foreman, fost campion al 
lumii la categoria grea, a oferit 
fondului de ajutorare a copiilor 
săraci din S.U.A. un cec în va
loare de 13 000 de dolari. Din a- 
ceastă sumă se vor distribui, în 
13 orașe americane, alimente și 
îmbrăcăminte cu ocazia noului 
an. Pe marginea acestei donații., 
George Foreman a spus : „Mulți 
copii n-au ce mînca. Cred că 
exemplul meu va fi urmat și de 
alții".

ROBERT BYRNE:

„FISCHER NU SE VA PREZENTA LA MECI!
Recent, Anatoli Karpov, viitorul 

adversar al lui Robert Fischer in 
meciul pentru titlul mondial la

ELÎF. FLOROIU LA CROSUL DE LA SAO PAULO
Atletul Uie Floroiu, recordma

nul țârii în probele de 5 000 și 
10 000 m, va participa la tradi
ționalul cros care se organizează 
în noaptea anului nou pe stră-

zile orașului brazilian Sao Paulo. 
Floroiu este al doilea alergător 
român, după Nicolae Mustață, in
vitat să ia startul în spectacu
loasa „Corrida".

DIM FOTBALUL INTERNATIONAL

șah, a declarat că în cazul -în care 
îl va întîlni pe deținătorul titlului 
el speră într-o victorie finală. 
„Altfel — spunea Karpov — nici 
nu m-aș așeza la masa de joc... 
Meciul cu Viktor Korcinoi a fost 
pentru mine o importantă etapă 
de pregătire pentru marea finală 
cu Fischer, tn continuare, mă pre
gătesc cu aceeași ambiție și con
știinciozitate ca și pină acum".

Vorbind despre meciul Fischer— 
Karpov, marele maestru american 
Robert Byrne a făcut o declarație 
îndrăzneață : „Eu îl socotesc de 
pe acum pe Karpov campion al 
lumii... Știți de ce ? Pentru că 
Bobby Fischer nu se va prezenta 
la meci ! Veți vedea in iunie, ciad 
urmează să inceapă disputa..."

VEȘTI H ȚĂRILE SOCIALISTE
R. D. GERMANĂ:

0 COMUNĂ CELEBRĂ: RANGSDORF
Rangsdorf. O comună ca multe 

altele din R. D. Germană. Situată 
în imediata apropiere de capitala 
țării, Berlin, localitatea care nu
mără 6 000 de suflete se deose
bește totuși de altele cu o ase
menea populație. Ea și-a cîștigat 
un renume deosebit prin valoarea 
sportivilor din această localitate. 
Echipa de handbal feminin. Loko
motive Rangsdorf, de multe ori 
campioană a R. D. Germane, este 
cunoscută în întreaga Europă. 
Aici, la Rangsdorf, nu mai puțin 
de 24 de formații din multe țâri 
de pe continent și-au măsurat for
țele cu echipa locală. Ca o dova
dă a ospitalității localnicilor, aici, 
spre deosebire de alte orașe, care 
găzduiesc întîlniri internaționale, 
echipele nu sînt cazate în hote
luri sau cămine, ci jucătoarele 
oaspete sînt invitate să locuiască 
în casele . partenerelor de joc ! 
Astfel, fiecare jucătoare de la 
Lokomotive invită cîte o jucătoa-

R. P. MONGOLĂ:

re din formația adversă, oferin- 
du-i masa și cazarea în mod gra
tuit I Este firește și un omagiu 
adus prieteniei. ’

Dar, la Rangsdorf, nu numai 
handbalul este pe prim plan. Alte 
13 discipline sînt practicate de e- 
levii școlilor și de cooperatorii 
din localitate, dintre care men
ționăm gimnastica, atletismul, fot
balul și jocul tipic german, cu
noscut sub numele de „faustball". 
Datorită unei asidue munci orga
nizatorice, competițiile de masă 
pentru cei de toate vîrstele se bu
cură, de asemenea, de o mare 
popularitate. Zilnic pot fi văzuți 
în jurul caselor — pe terenurile 
simple amenajate de localnici — 
zeci de tineri și vîrstnici, jucînd 
volei, handbal sau baschet. Pen
tru felul cum este organizat spor
tul la Rangsdorf, aici vin în 
schimb de experiență activiști 
sportivi din întreaga țară.

VETERANUL ARCAȘ
La serbările spor
tive prilejuite de 
aniversarea a 50 de 
ani de la procla
marea Republicii 
Populare Mongole, 
un deosebit succes 
a obținut vetera
nul campionilor de 
tir cu arcul, ve
chiul partizan din 
rîndurile armatei 
de eliberare națio
nală, M. Țedev. In 
vîrstă de peste 70 
de ani, posesor a 
nenumărate meda
lii și titluri de 
campion al țării, 
bătrînul sportiv 
activează în conti
nuare în calitate 
de antrenor al ce
lui mai popular 
club din Ulan- 
Bator, „Aldar“, 
unde se ocupă in 
mod special de
pregătirea tinerilor țintași. Printre 
elevii săi se numără sportivi re- 
numiți in toată țara, cum sint Ci- 
cilmursen și Dengherjav. Străne
potul lui Țedev, tinărul Batbaiar, 
este campionul de juniori al Mon
goliei.

La ultimul concurs, veteranul 
arcaș și urmașul său au concurat 
alături, obținînd amindoi maxi
mum de punctaj și oeupind, la 
egalitate, primul loc !

• Peste 160 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul „Maracana" 
din Rio de Janeiro meciul dintre 
echipele Flamengo și Vasco da 
Gama, disputat în cadrul „Cupei 
Guanabara". Partida s-a încheiat 
la egalitate : 0—0. în cadrul ace
leiași competiții, la Sao Paulo, în 
prezența a numai 12 000 de spec
tatori, formația Palmeiras a învins 
cu 1—0 echipa Corinthians. Unicul 
punct al meciului a fost înscris de 
atacantul central Ronaldo.

• Unul din cei mai buni fotba
liști polonezi, Robert Gadocha, 
urmează să evolueze în sezonul 
viitor la echipa franceză F.C. 
Nantes. Internaționalul polonez va 
pleca în Franța la 10 ianuarie. 
Două zile mai tîrziu, el va juca 
în noua sa echipă împotriva for
mației Saint-Etienne. Gadocha este 
în vîrstă de 28 de ani și face parte

în prezent din clubul „Legia" Var
șovia.

• A început turneul de la San 
Jose (Costa Rica). Echipa ceho
slovacă Slavia Praga a terminat 
la egalitate : 1—1 (0—0) cu forma
ția Herediano (Costa Rica). în ca
drul acestui turneu, vor evolua, 
de asemenea, formațiile America 
(Mexic) și Saprissa (Costa Rica).

• în urma unei anchete între
prinse de ziarul „Sport" din Kato
wice în rîndul cititorilor săi, titlul 
de cel mai bun fotbalist polonez 
al anului 1974 a fost atribuit cu
noscutului internațional Grzegorz 
Lato, care activează la formația 
Stal Mielec. Au urmat in clasa
ment : Robert Gadocha (Legia 
Varșovia). Kazimierz Deyna (Legia 
Varșovia), Andrzej Szarmach 
(Gornik Zabrze).

„BRASUL Șl NOILE LUI VITEZE../

Avalanșa de recorduri mondiale 
din naiație prin care răraîns memo
rabil actualul sezon fac.e obiectul 
unor largi comentarii în presa spor
tivă internațională. Recent, ziarul 
„SOVIETSKI SPORT- a lansat o an
chetă pe această temă, cerind opinia 
unor cunoscuți tehnicieni. Sub titlul 
„Brasul și noile lui viteze" au răs-‘ 
puns, în rubrica inaugurală, antreno
rii emeriți G. laroțki și I. Lukașin, 
care au pregătit în îndelungata lor 
carieră pe multi dintre performerii 
înotului sovietic.

„Secretul marilor viteze în brasul 
contemporan, apreciază G. Iarqțki, îl 
constituie însușirea perfectă • de către 
Campionii săi a noii tehnici, ale cărei 
baze s-au pus la începutul deceniu

„CUPA F.R. BOX“
(Urmare din pag. 1)

locie. în partida cu Valeriu Filip 
(Farul) gălâțeanui a atacat desiân- 
țuit de la primul sunet de gong, 
silindu-și adversarul să se re
tragă în colțurile ringului, unde 
i-a plasat lovituri puternice. După 
ce a fost numărat de două ori, 
,'ilip a fost abandonat de antre
norul Teodorescu, care sesizase 
situația dificilă în care se găsea 
elevul său. S. Tîrîlă b.ab. 2 Filip. 
Semigreii Petre Pîrvu (Farul) și 
Marcel Florea (B. C. Galați) au 
oferit celor prezenți o luptă cu 
mijloace rudimentare și lovituri 
neregulamentare, motiv pentru 
care au fost amîndoi descalificați, 
în schimb, greii Vasile Lehăduș
(B. C. Galați) și Uie Dascălu
(Farul) au realizat o dispută fru
moasă, cu lovituri clare, încheiată
cu o decizie de egalitate. Scor
final : 22—18 pentru Farul.

Vasile Kiss, învins prin K. 0.!
Deși în rîndul celorlalte două 

formații calificate în semifinalele 
competiției — B. C, Brăila și 
A.S.A. Cluj-Napoca — nu figu
rau nume cu rezonanță în boxul 
românesc, spectatorii prezenți la 
reuniune au asistat la citeva me

ciuri frumoase, cu un box curat, 
pe care le-au aplaudat la scenă 
deschisă. în rîndul acestora se si
tuează cele dintre E. Rusu (A.S.A. 
Cluj-Napoca) — I. Coman (la 
cat. semimuscă), Șt. Kacso (A.S.A. 
Cluj-Napoca) — Gh. Giol (Ia cat. 
muscă), I. Răduț (B. C. Brăila) — 
C. Nap (la cat. semiușoară), în 
care primii au obținut victoria. 
Același calificativ poate fi acor
dat și disputei de la mijlqcie- 
mică. dintre D. Staicu (B. C. 
Brăila) și E. Tamaș, încheiat cu 
un rezultat egal. Cu o formație 
mai omogenă și superioară în 
special la categoriile mari, pugi- 
liștii brăileni au cîștigat cu sco
rul de 28—16, calificîndu-se în fi
nala competiției. Celelalte rezul
tate : Gh. Marinei (B. C. Brăila) 
b.ab. 1 I. Chișu, E. Stoica (B. C. 
Brăila) b.p. (4^—1) M. Hozo, I. Vlad 
(B. C. Brăila) b.p. (5—0) S. 
Neacșu, D. Staicu (B. C. Brăila) 
m.n. E. Tamaș, C. Cocîrlea (B. C. 
Brăila) b.p. (â—2) I. Răducu, C. 
Dafinoiu (B. C. Brăila) b.ab. 1 
P. Stroie.

Meciul vedetă al reuniunii, cel 
dintre V. Kiss (A.S.A, Cluj-Na
poca) și Ion Guță (B. C. Brăila), 
s-a încheiat cu un rezultat sur
priză. In urma unui croșeu de 
stingă recep.ționat la bărbie, Kiss 
a fost făcut k.o. în prima repriză !

lui trecut. Atunci s-au făcut primele 
încercări de a se abandona canoa
nele clasice ale brasului. Pionierii 
acestei acțiuni au fost americanul 
Jastremsky, sovieticii Prokopenko, 
Kpsinski, Pankin și alții. Astfel s-a 
ajuns la ceea ce se cheamă brasul 
ritmic sau brasul rapid-.

După ce trece în revistă actualele 
tendințe tehnice din stilul bras și 
le clasifică, I. Lukașin atrage atenția 
asupra unui element pedagogic foarte 
important :

„Fiind o bună perioadă de timp 
consultant pentru bras a! echipei de 
înot a R.S.F.S.R., am constatat că 
antrenorii neglijează un procedeu de 
control deosebit de ilustrativ : timpul 
în care sportivul parcurge distanța 
de 100 sau 200 metri, folosind ca mij
loc de propulsie numai mîinile sau 
numai picioarele. Ei socoteau aceste 
date ca nesemnificative șl comiteau 
o serioasă eroare. Cum oare poate fi 
mărită viteza unui vehicol, dacă nu 
cunoști capacitatea reală a părților 
care compun motorul lui ?“

UN FALS CAMPIONAT
Publicația elvețiană „SEMAINE 

SPORTIVE" a consacrat, recent, un 
articol critic campionatului euro
pean de baschet profesionist, care 
ar urma să înceapă la 17 ianuarie, 
în organizarea unui for american 
purtînd inițialele I.B.A. și deloc 
agreat, pînă acum, de federația 
internațională de specialitate 
(F.I.B.A.)

„Zilele trecute — scrie „Semaine 
Sportive" — secretarul general al 
acestei federații americane (I.B.A.) 
a afirmat din nou că primul cam
pionat profesionist de baschet din 
Europa va începe la 17 ianuarie, 
dgr nu cu 10, ci cu 8 echipe... al
cătuite în proporție de 90% din 
jucători am'ericani și purtînd nu
mele unor orașe : Madrid, Barce
lona, Londra, Bruxelles, Lyon-Gre- 
noble, MUnchen, Geneva și Tel 
Aviv.

F.I.B.A. nevrînd să aibă deloc 
de-a face cu I.B.A., aceasta nu va 
putea conta pe colaborarea sa. Dis- 
punînd de sprijin publicitar euro

pean și american, I.B.A. ar putea 
ignora federația . internațională, 
care va trebui să ia însă anumite 
măsuri pentru a evita ca jucă
torii cei mai buni din Europa să 
devină profesioniști".

Refcrindu-se la numele alese de 
organizatori pentru cele 8 echipe, 
publicația elvețiană scrie : „în lo
cul numelor de orașe, echipele 
I.B.A. ar putea tot așa de bine să 
poarte denumiri fanteziste, căci 
a-și însuși numele unor orașe este 
un drept de care aceste echipe 
americane nu ar avea voie să dis
pună... Aceste nume de orașe, 
purtate de echipele americane, sînt 
un truc, o capcană. Se vor lăsa 
păcăliți spectatorii europeni ?“

TELEX
Concursul de cros, desfășurat în 
localitatea engleză Cateshead, a fost 
cîștigat de atletul englez lan Ste
wart, cronometrat pe distanța de 
7 500 m cu timpul de 2331,0. Con
curentul norvegian Knutboro s-a 
clasat pe locul doi în 23:23,0, iar 
Foster (Anglia) a ocupat locul 3, la 
25 de secunde de învingător.
In prima zi a turneului masculin de 
baschet de la Madrid, echipa Real 
a învins cu 100—76 (47—33) selecțio
nata Cubei. Reprezentativa Univer
sității din Carolina de Nord a în
trecut cu 109—82 (52—M) echipa
Estudiantes. In ziua următoare, Real 
a dispus CU 96—71 (50—27) de Eb-
tudiantes.
I-a Varșovia s-a desfășurat întfl- 
nirea internațională de gimnastică 
dintre selecționatele masculine de 
tineret ale Poloniei și Cehoslovaciei. 
Oaspeții au terminat învingători cu 
268,80—266,15 p. Da individual com
pus, pe primul loc s-a clasat gim
nastul cehoslovac Jan Batora, cu 
54,55 p.
înaintea disputării ultimei runde, 
în clasamentul campionatului fe
minin de șah al Iugoslaviei condu
ce Jovanovici cu 13 p, urmată de 
Kalchbrenner. — 12 p, Dazarevici — 
11V2 p, Pihailici și Belamarici — cu 
cîte 11 p. Rezultate înregistrate în 
penultima rundă : Bukici — Mihai- 
lovici 1—0 î Konarkowska — Jovici 
1—0 ; Jovanovici — Kekojevici L—0; 
Belamarici — Dazarevici 1—0 ; Pi
hailici — Kalchbrenner remiză.
In etapa a 15-a a campionatului 
italian de baschet, echipa Ignis Va
rese a Cîștigat CU 107—95 (52—46) 
meciul susținut pe teren propriu cu 
formația Canon. Alte rezultate : 
Innocenti Milano — Brill 84—80 ; 
Forst Cantu —* Sapori 68—66 ; Snai-* 
dero Udine — Mobilquattro 83—69. 
în clasament conduce echipa Forst 
cu 28 p, urmată de Ignis și Inno
centi — cu cîte 26 p.
La Bratislava, echipa de juniori a 
clubului T.S.K.A. Moscova a sus
ținut un nou joc amical în compa
nia selecționatei de juniori a Ceho
slovaciei. Tinerii hocheiști sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 9—3 
(4—2, 1—1, 4-O).
Tradiționala competiție internațio
nală hipică „Premiul Americii*, 
care va avea loc la sfîrșitul lunii 
ianuarie la Paris, pe hipodromul de 
la Vincennes, va reuni pe cei mai 
buni trăpași din lume. La această 
ediție nu va lua startul Delmonica 
Hanover, care este suferindă. Del
monica Hanover a cîștigat anul a- 
ceșta „Premiul Americii“ și de două 
ori „Premiul internațional Roose
velt", apreciat de specialiști ca un 
adevărat campionat mondial ne
oficial.
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