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ASTĂ SEARĂ, DE LA ORA 18, lN SALA FLOREASCA

FINALA „CUPEI F.R. BOX" PE ECHIPE:
FARUL CONSTANȚA-B.C. BRĂILA

//

I SEMNE BUNE ANII ARE!...

Finala din această seară a 
„Cupei F.R. Box“ reprezintă ulti
mul act al sezonului pugilistic, 
întrecerea, care a angrenat la 
startul său 16 formații, a ajuns 
la ultima fază : acum se decide 
echipa ce va intra în posesia pre
țiosului trofeu. Obținînd victoria 
în semifinalele de joi seara (Farul 
— Box Club Galați 22—18 si Box 
Club Brăila — A.S.A. Cluj-Napoca 
28—16), sportivii de la Farul și 
Box Ciub Brăila își vor măsura 

Sali Adcm (Farul) a străpuns din nou garda lui Petre Ganea (B.C. 
Galați) 
cu Box

obținînd un meritat verdict de egalitate, ceea ce-l face, in finala 
Club Brăila, să fie considerat ca favorit la categoria semimuscă.

Foto : Șt. CIOTLOȘ

pe ringul instalat în salaforțele
Floreasca, cu începere de la ora 
18. Mulțumiți de succesele înre
gistrate, boxerii ambelor cluburi 
vor încerca in finală să facă do
vada calităților lor incontestabile. 
Confruntarea dintre constănțenl și 
brăileni va hotărî unde va poposi 
„Cupa F.R. Box“, pe malul Mării 
sau pe malul Dunării.

Antrenorul constănțean Adrian 
Tcodorcscu l-a supus Ieri la un 
ușor antrenament pe elevii săi. 
Toți sînt dornici să confirme 
bunele aprecieri exprimate la a-

PE AFIȘUL GALEI: IBRAHIM FAREDIN, MEMET
IUSEIM, AUGUSTIN IACOB, ALEXANDRU TÎRBOI, ILIE DASCĂLU
(FARUL), GHEORGHE MARINEL, ION GUTĂ, EUGEN STOICA,
CONSTANTIN COCÎRLEA Șl COSTICĂ DAFINOiU (B.C. BRĂILA)

ITINERAR PE
„MAGISTRALELE

și condițiile 
favorizează

întrecută

4GȘ&

VACANȚEI
în acest 

venit „intermez
zo" al anului șco
lar, mii de elevi 
și de studenți pe
trec zile frumoase 
in tabere. La mun
te, cum se vede și 
in fotografie, a nins 
din abundență, 
schiul fiind aici pe 
primul plan. Dar 
cite alte posibili
tăți de destindere 
prin sport nu se 
pot găsi ! Ceea ce 
am și urmărit să 
redăm in grupajul 
„Itinerar sportiv 
pe «magistralele» 
vacanței", publicat 
in pag.

(în 
grupa prof. I. Cis- 
mașu, de la 
exp. 
Predeal).

a 3-a. 
fotografie :

Lie.
de schi din

dresa lor. Printre cei 11 ae vor 
afla, cu siguranță, și campionii 
țării la categoriile muscă 
Ibrahim Faredin și Ilie 
Absența Unui mijlociu valoros 
(Mișu Banu a fost scos din tot 
pentru indisciplină) va determina 
pe antrenorul constănțean să efec
tueze cîteva mutații în formație, 
întrebat asupra intențiilor sale, 
el a evitat un răspuns categoric, 
precizînd că acestea se vor con
tura in funcție de™ adversari.

Oricum, echipa va fi alcătuită din 
următorul lot : Săli Adem, Ibra
him Faredin, Mustafa Iuseim, Pe
tre Manole, Florin Sasu, Memet 
Iuseim, Ion Adam, Augustin Iacob, 
Constantin Lică, Ion Oancea, 
Gheorghe Agapșa, Alexandru 
Tîrboi, Valeriu Filip, Petre Pîrvu, 
Alecu Stoianovici și Iile Dascălu. 

în tabăra brâilenilor domnește 
un optimism robust, determinat 
de succesul net din partida eu 
A.S.A. Cluj-Napoca. Antrenorii 
Gheorghe Bobinaru și Nieolae 
Grigore s-au declarat mulțumiți

Suficiente, 
răsturna

de prestațiile elevilor lor 
convinși că în finala din 
seară învingătorul va fi 
de greu de decis. Atuurile . _ 
din Brăila sînt : Gheorghe Mari
nei, Ion Guță, Iordache Răduț, 
Eugen Stoica, Constantin Cocirlea 
și Costică Dafinoiu. 
spunem noi, pentru a 
multe calcule...

Avem convingerea că 
ta la o gală interesantă, de bună 
valoare, pe măsura sportivilor ce 
alcătuiesc cele două echipe.

Deci, astă seară, de la ora 18, 
în sala Floreasca din Capitală, ul
timul gong al activității pugllisti- 
ce interne, cu ocazia finalei „Cu
pei F.R. Box”.

îl sînt 
această 
extrem 
echipei

vom asis-

Paul IOVAN

Două noutăfi: slalom
paralel și sărituri
de la trambulină
Pîrtiile Predealului găzduiesc, 

mîine dimineață, tradiționalul 
concurs de inaugurare oficială a 
sezonului, la startul căruia vor fi 
prezenți cei mai buni slalomiști, 
fondiști și săritori de la trambuli
nă ai țării. Organizat de F.R.S.B., 
concursul prezintă de astă dată 
o notă de inedit prin faptul că 
proba de slalom special se va des
fășura — pe Clăbucet — în man
șe paralele, ceea ce va spori in 
mod evident spectaculozitatea 
cursei. O altă noutate o prezintă 
proba de sărituri, programată să 
se dispute pe trambulina de pe 
Cioplea complet refăcută (cu pu
terea de aruncare de circa 55 m). 
Cit privește pe fondiști, ei se vor 
întrece în frumosul peisaj al Văii 
PoJiștoaca.

Programul concursului prevede 
disputarea probei de slalom la 
ora 10, oră la care vor avea toc 
și cursele de fond (seniori 10 km. 
senioare 5 km, juniori și junioare 
3 km). La ora 12,30, „zburătorii” 
pe schiuri vor oferi publicului 
satisfacția vizionării 
tor salturi.

Zăpada abundentă 
meteorologice bune 
desfășurarea concursului de 
chidere în condiții optime.

temerarelor
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n cadențe solemne, 1974 
se apropie de sfîrșit... 
Poporul nostru încheie 
un an rodnic de muncă, 

unul dintre cele mai bogate în 
înfăptuiri din întreaga sa exis
tență, marcat de două eveni
mente eu ecouri profunde in 
conștiință șl istorie : aniver
sarea a trei decenii de la Eli
berarea patriei și cel de al 
XI-lea Congres al partidului.

De fapt, pentru foarte mulți 
dintre cetățenii acestui pămînt 
străvechi, anul 1974 s-a termi
nat înainte ca ultima filă să fi 
fost ruptă de pe calendarele 
tradiționale. într-o superbă 
competiție cu timpul, cu cifre
le, cu ei-înșiși, oamenii muncii, 
români, maghiari, germani, de 
alte naționalități, cu toți fiii 
destoinici ai patriei, au putut 
consemna îndeplinirea înainte 
de termen a planului, acumu
larea unor rezerve hotărîtoare 
pentru viitoarele succese în 
înfăptuirea înainte de termen 
a Cincinalului.

Bravii siderurgiști gălățeni 
au serbat mai devreme Reve
lionul, la lumina perenă a cup
toarelor în care clocotește bo
găția de oțel a țării... Același 
fierbinte raport l-au făcut 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii a 30 de mari întreprin
deri constructoare de mașini 
grele, ca și oamenii muncii 
din județele Brăila, Caraș-Se- 
verin, Covasna, Maramureș... 
Constructorii timișoreni au 
realizat sarcinile de plan pe 
întregul Cincinal cu cîteva zile 
înainte ca orologiul să bată 
cumpăna dintre *74 și ’75... 
Vești tonice, însemne ale abne
gației muncitorești, 
lui de vrednicie și

ale spiritu- 
dăruire so-

MÎINE DIMINEAȚA, LA PREDEAL

fbndițtilor sînt în toi...

„Cupa României11

Antrenamentele

PRINTRE PARTICIPAȘI:
tncepind de azi, in noua sală 

de tir — eu 40 de linii de tragere 
— din parcul sportiv Dinamo din 
Capitală, se va disputa ediția 1974 
a „Cupei României” la arme cu 
aer comprimat. Dintre numeroșii 
participant!. invitați de organiza
toarea competiției, Federația ro
mâni de tir, se detașează, în prin
cipal, medaliații campionatelor 

O In finala „Cupei 30 De
cembrie” : Toma O viei și Ion 
Sântei (campionul Dumitru 
Hârădău — eliminat!)

® Connors inaugurează se
zonul de tenis 1975 la...
Melbourne

• Rapid campioana do 
volei feminin, 
la Sibiu !

| ® Surpriză și la hand 
bal feminin : <-------
na I.E.F.S. 
lintiță.
• Inaugurarea unei ex
poziții de carte sportivă k-s- ■ r- -

campioa- 
învinsă la

sesc de la docherii porturilor 
fluviale, de la muncitorii Com
binatului materialelor de con
strucții din Tg. Jiu, de pe șan
tierele de construcții din Bis
trița, de Ia Trustul de con
strucții din Iași, din partea 
edililor vrînceni, a constructo
rilor portuari de la Mangalia, 
practic din toate colțurile 
țării...

Ce anume a declanșat o ase
menea concentrare de energii, 
care a fost mobilul acestor e- 
forturi ieșite din tiparele obiș
nuitului, cum se explică, oare, 
această mare efervescență crea
toare a națiunii noastre socia
liste ? Fără îndoială că la sor
gintea ei stau chemările înflă
cărate cuprinse în documentele 
Congresului al XI-lea al parti
dului, mesajul vibrant adresat 
concetățenilor de către tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
în cuvintele istorice’ rostite 
la tribuna marelui forum 
comuniștilor români.

Deciziile politice adoptate 
Congres, hotărîrea unanimă 
privind realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în 
fruntea partidului, au primit 
asentimentul deplin al poporu
lui, suportul practic, material, 
al muncii, al voinței nestrămu
tate cu care întreaga națiune 
a pornit să dea viață progra
mului de construcție și prospe
ritate elaborat de reprezentan
ții săi aleși.

Luîndu-și rămas bun de la 
1974 care se apropie de sfîr- 
șit, poporul nostru poate spune, 
Îndrituit, potrivit datinei : 
„Semne bune anul are !...“
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Valeriu CHIOSE

TREI MEDALIAJI EA C.M
Dan Iu
ta pistol

mondiale din acest an : 
ga — campion al lumii 
calibru mare, Comeliu Ion și Ani- 
șoara Matei — medaliați cu ar
gint. la pistol cu aer comprimat, 
probă ce figurează și in „Cupa 
României”.- întrecerile sînt progra
mate azi și mîine, începtad de la 
ora 9.

® Liverpool — lider în cam
pionatul de fotbal al Angliei %

Amănunte în pag. 7 și 8



HIHAI ADAM LA... 7 GOLURI DE RECORDUL LUI TITUS OZON
în turul campionatului 1974/75 al Diviziei A la fotbal, Mihai 

Adam a marcat 3 goluri, totalizind 150 și apropiindu-se astfel la 7 
puncte de recordul (157) deținut de Titus Ozon. Iată jucătorii, în ac
tivitate, care țintesc și ei doborîrea acestui record : Oblemenco 143, 
FI. Voinea 117, Dumitrache 101, N. Naghi 99 etc.

■„IAR I. JEHE1 LA... 5 PREZENTE DL RECORDUL LUI R. ClMPEAHU
Evoluînd în 8 din cele 17 etape ale turului, brașoveanul Iuliu 

Jenei a ajuns la suma de 323 de prezențe în prima divizie, micșorînd 
la 5 diferența față de recordul lui Remus Cîmpeanu (328). Dintre cei
lalți fotbaliști în activitate, Adam a totalizat 312, Pesearu 285, Birău 
269, Deleanu 268 etc.

MICRO - FOTBALISTICE
— E drept, nu avea viteza lui 

Best, dar la plete ii era net su
perior...

— Adept convins al metodei 
„antrenamentului invizibil", nu-1 
vedea nimeni antrenlndu-se pen
tru meci...

— Dă la picioare de atinge, dar 
nu uită niciodată să-ți ceară 
acuze—

ȘIIAJI (Ă._

— Cind cîștigă echipa, e meri
tul băieților ; cind pierde, e de 
vină— nepriceputul ăla...

— Antrenorul face echipa mare 
sau echipa pe antrenor ? Răspun- 
■ul depinde de... cine răspunde.

— Se hotărî să lovească pri
mul ; oricum, avea mai multe 
șanse să nu-1 observe arbitrul...

— Regulamentul permite să 
fie schimbați doi jucători de 
dmp ți portarul, dar nu pome
nea nimic de arbitru...

RECITAL 
Df OLD-BOYS

vt mai amintiți de vechea 
echipă de baschet a Telefoa
nelor, cu Costy Herold și cei 
doi spiriduși, Andrei Folbert 
și Costel Dinescu ? Dar de 
anii de glorie ai cvintetului de 
la C.C.A. (astăzi Steaua) cu 
același Folbert, alături de Mi
hai Nedef, Alexandru Fodor, 
Armând Novacek ți EmiJ Ni- 
culescu ? Au fost ani in șir 
cind acești minunați baschet- 
baliști, și alții Ca ei, jucau cu 
o neasemuită plăcere, oferind 
veritabile spectacole, cu „casa 
tuchisă".

Au trecut mai multe sezoane 
de cind aceste glorii ale bas
chetului nostru au părăsit, 
pe rind, arena competițio- 
nală. Dar sutele de ore pe
trecute in compania lor năpă
desc ți astăzi in amintirile iu
bitorilor sportului. Și ghicind 
parcă setea de baschet-specta- 
col a omului din tribună, fe
derația de specialitate ne-a o- 
ferit recent o primă secvență 
dintr-o suită de recitaluri pro
gramate in această iarnă.

De-o parte a terenului i-am 
revăzut pe Folbert, zburdind și 
pășind din orice poziție, cu 
dreapta, cu stingă, pe Mișu 
Nedef, cu pasele sale cere
brale, șarjele neobosiților Gri- 
gore Costescu și Marian Spiri
don, marcind chiar ți in si
tuații cind se aflau cu spa
tele la coș '.... Iar in fotoliul 
conducătorului tehnic, pe Costy 
Herold, cu părul cărunt, dar la 
fel de drept ți impunător în

alura sa. De partea cealaltă — 
o echipă a arbitrilor interna
ționali (A. Atanasescu, I. Di
nescu, N. Iliescu, C. Negulescu, 
M. Dimancea) evolislnd sub ba
gheta unui alt maestru, Vasile 
Popescu.

A fost un show veritabil pe 
care l-am revedea cu plăcere.

V. ADRIAN

JOE LOL1S,

CAMPIONUL

CAMPIONILOR
. .in turul campionatului Diviziei A 

Ia fotbal cele mai multe goluri s-au 
marcat in minutul 79 : 11, armat de 
minutele ÎS M, cu cite 1» goluri T

—in minutele 1 g II ei »-• merrat 
aici un gol t

—Balogh (Olimpia) — «a mtnnt, 
■îndruț (Jiul) — S minute, Oisrtea 
(F.C. Argeș) — 19 minute, A. Bae 
(F.C. Galați) — 10 minute, au jucat 

eel mai puțin In turul campirmatu- 
tai 7

—cele mal multe penalty-url au lost 
«etate de arbitrul X. «M * 4 1

—cele mal multe lovituri de la 11 
at au fost transformate de Obtaaea- 
cv 7 4 I

—cele mal multe penaMy-wl au 
Cost ratate de L Murețan « PUtim- 
țan 7 Cile 2 1

CIT A DURAT MECIUL

KARPOV - KORCINOI ?
Cele 24 de partide dintre 

Karpov ți Korcinoi, pentru 
desemnarea candidatului ta 
titlul mondial de țah, au 
durat nu mai puțin de 130 
de ore șl 32 de minute I 
Interesant este Insă taptul 
că învingătorul medului, tf- 
nărul Karpov, a Înregistrat 
un timp de gindire eu mult 
mai mic decit Korcinoi. 
Karpov a gîndlt cu U orc 
mai puțin decit adversarul 
său — performanță neega
lata într-un asemenea med 
de lungă durată (24 de par
tide).

PESTE ANI
RECOMPENSĂ

M. COSTEA

cu 
de

Fostele glorii ale motoclclismului și automo
bilismului românesc, Nicolae Buescu, Nicu Ște
fan, Nicolae și Dumitru Niculici, Gheorghe 
Ion, Constantin Udrescu, Alexe Devassal, Ion 

Măgirescu, Marin Dumitrescu etc., s-au reintil- 
nit, alături de antrenori, arbitri și ziariști, 
prilc' ’ unei reușite recepții organizată 
Fedc_. „fia română de motociclism, in saloanele 
hotelului Parc din Capitală. A fost o seară 
plăcută, de frumoasă aducere aminte, ocazio
nată și de un concurs, de asemenea, deosebit 
de reușit, „Cine știe motociclism, cîștigă".

Cu acest prilej, general-maior Victor Voichiță, 
președintele Federației române de motociclism, 
a inminat marelui nostru ex-campion Nicolae 
Nitulici brevetul de maestru al sportului, 
fotografie, momentul inmînării distincției.

I
I

Joe Louis, care a deținut 
titlul de campion mondial 
Ia toate categoriile inlre 
anii 1937 și 1949, figurează 
pe primul ' loc într-un cla
sament al celor mai buni 
boxeri ai tuturor timpuri
lor, alcătuit di ziarul ita
lian „La Gazetta dello 
Sport".

în continuare, clasamen
tul se prezintă astfel : 2.
Jack Dempsey (1919—1926), 
3. Kocky Marciano (1952— 
1956), 4. Cassius Clay (1964 
—1967 și 1974—?), 5. Gene 
Tunney (1926—1928), 6. Floyd 
Patterson (1956—1959 și 1960 
—1962), 7. Jersey Joe Wal
cott (1951—1952), 8. Ezzard 
Charles (1949—1951). 9. Geor
ge Foreman (1973—1974) și 
10. Joe Frazier (1968—1973).

în afară de Jack Demp
sey, Gene Tunney și Rocky 
Marciano, ceilalți slnt bo
xeri de culoare.

RECENZII

ZILNIC 100 KM PE
Una din speranțele 

shtuhd elvețian in 
probele nordice este 
Alfred Kălin. La ul
tima ediție a C. M. 
de la Falun, Kălin 
a ocupat locuri des
tul de modeste : 7 pe 
30 km ți 12 In proba 
de 50 km. Acum, 
schiorul elvețian s-a 
raliat la concluzia

km.

schiorilor nordici, ca
re depun eforturi de
osebite la antrena
mente. In consecință, 
Kălin parcurge zilnic 
Pe ‘ :
pînă la 90—100 km 1 
.Nu mi se pare de
loc
Kălin. Totul este în 
funcție de voință și 
de necesitățile indivi-

schiuri distanțe

mult spunea

SCHIURI !
dului respectiv. Eu, 
de pildă, pentru a 
obține o formă ma
ximă, am nevoie de 
un antrenament in
tens. Sper ca în felul 

obțin la 
ediție 

puțin

acesta să 
viitoarea 
J. O. cel

a 
o 

medalie". Cine se mai 
Îndoiește că medaliile 
implică multă muncă?

IN DEZBATERE SPORTUL Șl COPILĂRIA*)

VIORICA TULLEA, BRAILA. „Vă 
mărturisesc sincer că sint o înfocată 
susținătoare a echipei F.C. Galați". 
Tinînd seama de tăcerea suporterilor 
acestei echipe, ar trebui să vă elibe
rez bonul de Înregistrare nr 1 ! Dar 
asta e mai puțin important. Care e 

despre soarta 
este 

Cum,

părerea 
echipei 
dintre

Literatura de specialitate privind fundamentarea teore
tică și rezolvarea practică a problematicii educației fizica 
școlare, cu toate vastele d implicații, se îmbogățește cu 
o remarcabilă lucrare aparținlnd neobositului și pasiona
tului cercetător al acestui domeniu, prof. dr. Andrei De- 
■seler.

Fostul nostru campion ți recordman la aruncarea su- 
Bței (care a abordat el Însuși foarte timpuriu performan
ța), întreprinde un vast șl aprofundat studiu, Întins pe o 
lungă durată de timp, cu concluzii statistice, fundamen
tate pe o testare amplă șl o cazuistică foarte bogată.

Elementele esențiale asupra cărora se apleacă eruditul 
rtor In „Bazele fiziologice ale educației fizice școlare" 

constituie bagajul motric al copilului, deprinderea de 
mișcare, prelucrarea dirijată a acestor calități, hotărîtoare 
nu numai in activitatea sportivă d, mal ales, In aceea 
profesională, in viață, la urma-urmel.

In cele trei capitole ale cărții (Noțiuni generale des
pre vlrsta de creștere. Principalele aspecte biologice ale 
vtr.slei pubertare și dozarea efortului la copiii pubertarl șl

Unele aspecte fiziologice ale vîrstei postpubertare și doza
rea efortului Ia elevii postpubertari) se prezintă un vast 
material din domeniile anatomiei, fiziologiei și psiho-neu- 
rologiei proceselor de dezvoltare și maturizare ale ființei 
umane, indieîndu-se conduita pedagogică adecvată, regi
mul de Viată, de alimentare șl de efort.

Se subliniază in mod pregnant importanța pe care o 
joacă, in tot acest context, educația fizică, asimilată fac
torilor primordiali in dezvoltarea armonioasă,, multilatera
lă, a viitorilor cetățeni, in pregătirea lor pentru muncă și 
viață.

In ansamblu — o lucrare foarte utilă profesorului de 
educație fizică, instructorului, antrenorului, 
tuturor celor chemați să dirijeze și să vegheze 
procesului atît de complex și de responsabil ’’ 
tinerei generații. (V. CH.)
•) Andrei Demeter : „BAZELE FIZIOLOGICE 
CATIEI FIZICE ȘCOLARE", Editura Stadion, 
coperte cartonate.

medicului, 
asupra 

al creșterii

mea „sinceră1 
gălățene. Situația 

cele mai grele.

însă, în fotbal, nimic nu este 
imposibil — vezi salvarea lui C.F.R. 
Cluj-Napoca, In urmă cu cîteva ediții 
și, dimpotrivă, retrogradarea Rapidu
lui, în campionatul trecut — mergeți 
înainte cu speranțele. Șl dv. și Jucă
torii (mai ales aceștia). Fină la fluie
rul’ final 
lungă.

al ultimului meci, e cale

m., în marea lor majoritate, în fa
voarea gazdelor, nu trebuie privită 
exclusiv ca un cadou al arbitrilor. 
Arbitrii consacrați nici nu fac ase
menea cadouri. O să ne răspundeți 
că ie fac ceilalți. Și, uneori, este și 
adevărat. Nu trebuie ignorat însă 
nici amănuntul că, apărîndu-se de 
multe ori cu toată echipa, oaspeții 
pot comite mai multe iregularități 
în careu decit gazdele. Adevărul 
este la mijloc. Cum insă nici o e- 
chipă nu joacă numai pe poziții de 
oaspeți, ci devin și gazde, lucrurile 
se echilibrează. N-o să căutăm drep
tatea absolută tocmai la fotbal. Ar 
fi o pierdere de vreme.

CRAIOVA, 
o adinira- 
am sufe- 

mult intr-o vreme, din cau- 
„scrisorilor" de condoleanțe". 

Echipele au nevoie de suporteri pa-

CRISTINA I. ILIE, 
„Fiind cunoscută ca 
toare a Universității, 
rit mult într-o vreme, 
za „scrisorilor" de

DIN NOU
„Ultima repriza” este 

mai mult decit un titlu 
extrem de sugestiv pentru 
• colecție de biografii 
pugilistice. Destinele cel 
mâi adesea tragice ale 
boxerilor de profesie, ale 
campionilor de altădată, 
ou oferit un nou subiect 
încercați lor cercetători 
Paul Ochialbi și Petre 
Henț. Urmărind atent ca
rierele dure, cu momente 
de triumf și de deznădej-

ÎN „CAREUL
de, cu speranțe mereu 
reînnoite ș< foarte rar îm
plinite, colegii noștri de 
breaslă au dat o nouă 
operă — șj fără îndoială 
na ultima — capabilă să 
fo «cineze pe cititor. Ce 
au devenit Jock Dempsey 
și rivalul său Gene Tun- 
»ey, „bombardierul din 
Detroit" Joe Louis și ad
versarul său Max Schme- 
Kng. Rocky Graziano și 
cubanezul Kd Chocolate î

Pag. a 2 a Sportul

MAGIC“!*)
Cum au dispărut din via
ță „ursul" Sonny Liston 
și idolul francez Marcel 
Cerdan, italo-americanul 
Rocky Marciano și nige
rianul Dick Tiger ? Cum 
și-au risipit averile de-o 
clipă marele Ray Sugar 
Robinson și Georges Car
pentier ? Cum a ajuns 
Archie Moore din ring pe 
ecran ? Răspunsurile la 
asemenea întrebări ilus* 
trează din abundență vo
lumul „Ultima repriză".

(vib)

•) Petre Henț, Paul Ochi- 
albi : ULTIMA REPRIZA. 
Editura Stadion, 1974

ALE EDU-
206 pagini. NARIN

mărarea 
pe folie de arbitraj. Altele sînt argu
mentele convingătoare : tehnicitatea,

PECHICI, BUCUREȘTI. Nu- 
unui boxer nu se... numără

sionați, răbdători, prezenți lingă 
echipa lor și la bine și la râu, și nu 
de „susținători" care te consideră. . 
Pele cînd cîștigi, iar la înfrîngere 
își acoperă cu reproșuri și insulte ju
cătorii favoriți.

V. ȚEPELUȘ, BUCUREȘTI. Un sfat 
pe care vi l-am mai dat: renunțați 
la acest gen de epigrame ia care 
abordați teme personale.

combativitatea și, în general, modul 
de rezolvare a situațiilor din ring.

NICU CAZACIUC, BUCUREȘTI.
Tov. maistru, cu care v-ați contrazis, 
are dreptate. Medalia acordata învin
gătorilor de Ia J.O. nu este de aur 
masiv, cum vi s-a spus dv. ci are 
doar o „glazură" de aur. Valoarea ei 
morală este atît de mare, îneît n-are 
nevoie și de acoperire în aur.

GHEORGHE MARGOVAȚ, GIUR-* 
GIU. Acordarea loviturilor de la 11

NICOLAE CONDRUȚ, BUCUREȘTI. 
Am crezut că ani clarificat această 
problemă : campioană oficială a Di
viziei A la fotbal, Craiova a devenit 
pentru prima oară la sfîrșitul cam
pionatului trecut, în dramatica lupta 
purtată cu Dinamo.

ANDREI LEBER, CLUJ-NAPOCA. 
Totul e bine cînd se termină cu 
bine. Am credința - —* aveți
nici o nedvTV'r*



Îmbujorată de răsuflarea rece ți procs-’ 
pătă a iernii, purtând o crizantemă 
imaculată la butonieră, vacanța împarte 

cu generozitate bucuriile ți darurile sale tradi
ționale. Anul acesta tolba ei a fost ca nicio
dată mai pttnă. Pentru țcatarii silitori ți stu
denții harnici, zilele de destindere după o pe
rioadă încordată dar fertilă de învățătură ou 
coincis cu o minunată perioadă de relaxare 
activă, sănătoasă, în decorul mirific al munte
lui, în tovărășia inegalabilă a sportului și dru
meției, a cînteculul, dansului și voioșiei...

Pagina aceasta s-a dovedit, firește, neîncă
pătoare pentru a putea cuprinde întregul iti
nerar al vacanței. Ea a surprins doar citeva 
imagini, cărora li se adaugă — desigur — 

„ȘCOALA SPORTULUI"

nenumărate altele, cu nimic mai puțin semni
ficative, prezente pretutindeni unde vrednicul 
nostru tineret studios, animat de un optimism 
robust, se odihnește cu g fadul la viitoarele rile 
de muncă.

Agenda sportivă a vacanței de iarnă este 
deosebit de bogată. Ea înscrie, deopotrivă cu 
vastul program al taberelor, numeroasele în
treceri din cadrul „Cupei tineretului", arvuni 
turistice de masă, pentru obținerea insignei „A- 
micii drumeției", pentru trecerea normelor com
plexului „Sport ți sănătate",

lată otrtea premise favorabile ca elevii și 
studenții patriei să poată aborda cu forțe 
proaspete, refăcute, o nouă perioadă de ac
tivitate rodnică.

Elevii Școlii gene
rale 122 din București, 
pe pirtiile albe ale ți
nui Predeal dăruit va
canței...

DE LA POIANA BRAȘOV PREDEALUL -
Poiana plătește tribut popu

larității sale. Pirtiile sint efectiv 
„inundate" de... valurile, mereu 
în creștere, ale amatorilor de 
schi. Mijloacele mecanice de ur
care — telecabina și teleschiurile 
— fac cu greu față asaltului de
clanșat de schiorii de toate znr- 
stele, începători, avansați sau ași 
ai probelor alpine.

Ar trebui să fii poliglot (și 
membrii serviciilor hoteliere, de 
alimentație publică și de agre
ment se dovedesc a fi) pentru a 
înțelege atributele de notorietate 
internațională dobindite de prima 
și cea mai cunoscută localitate al
pină a țării, care justifică afluxul 
de turiști străini. Ei găsesc, in 
Poiana, climatul blind, liniștit, al 
unei stațiuni de odihnă, completat 
de virtuțile sportive ale unui cen
tru perfect înzestrat pentru toate 
disciplinele de iarnă.

Dar, ar fi inexact să se creadă 
că la Poiana intilnești, m aceste 
zile, numai turiști de peste ho
tare. Majoritatea sportivilor ro
mâni de .performanță, in proporție 
de 90 la sută, profitind de vacan
ță, se pregătesc pentru apropiatul 
sezon competițional tot pe pir
tiile Poienii, pirtii cu un grad de 
dificultate mai ridicat. Aici se a- 
fli biatloniștii lotului național ți 
ci principalelor cluburi brașovene! 
Dinamo, A.S-A, Steagul roșu, 
fondiștii de la Tractorul, de la 
AS.A., de la I.P. Oradea, „alpi
nii* brașoveni și alții veniți in 
schimb de experiență și pentru 
a-și observa virtualii adversari.

Dar, mozaicul Poienii n-ar fi 
complet dacă nu am aminti de 
taberele de vacanță organizate in 
această perioadă de citeva școli și 
cluburi brașovene pentru elevi și 
pionieri. Sint tabere oarecum spe
cializate, in care au fost grupați 
elevii și pionierii deosebii de ta- 
lentați, într-una sau alta din dis
ciplinele schiului, selecționați din 
marele număr de tineri brașoveni 
și din alte zone ale țării.

De pildă, la cabanierul Ivănes- 
cu, (un vechi pasionat al schiului) 
in Postăvarul, s-au adunat „spe
ranțele" clubului Steagul roșu și 
ale asociației sportive Viitorul, co
pii pregătiți de antrenorul Con
stantin Bîrsan. Și chiar daci se

află la virsta abecedarului, micu
ții schiori incintă și uimesc in 
același timp prin curaj și abilita
te. La aceeași cabană locuiesc co
piii „alpini" ai clubului Dinamo, 
elevi intre 10 și 14 ani, selecțio
nați din școlile brașovene și pre
gătiți de antrenorul Gheorghe Roș- 
culeț. Ei se află intr-o mărturisită 
concurență cu elevii-sehiori har- 
ghiteni ai Școlii sportive din 
Miercurea duc, pregătiți cu am
biție de profesorii Geza Szilo și 
Fnar:c isc Bon-ș și eu grupa de e- 
leri ai Școlii sportive Brațovia, 
condusă de profesorul Nlcolae Si
ma.

Jos ia Poiana, cei mai buni schi
ori fondiști ai Școlii generale din 
Fundata, supravegheați de antre
norul Iosif Olteanu, descifrează 
tainele performanței, încerci nd să 
imite și să urmeze exemplul lui 
Gimiți, al lui Voicu sau Fontana, 
pe care-i urmăresc zilnic la an
trenament.

B. MIHAI

La Predeal vacanța a debutat 
spectaculos. Pirtiile Clăbucetului, 
ale Susaiului, ale Dihamului sau 
Tritifoiului (Trei Brazi) concen
trează, încă din primele zile, sute 
și, fără a exagera cu nimic, mii 
de elevi, de studenți, de pionieri 
aflați în tabere, toți amatori de 
schi, de săniuș, de patinaj și de 
mișcare. Acest miraj al muntelui 
se înscrie armonios în savoarea 
generală a vacanței, în bucuria 
unei odihne reconfortante, venită 
la capătul unei perioade de efor
turi și de examene.

E greu să fii statistician la Pre
deal în aceste zile... Cifrele sint 
în continuă mișcare, apaaoiindu-se 
de capacitățile maxime oe cazare 
ale stațiunii, incluzînd și cabanele 
de creastă și pe ee'e din împreju
rimi. Nu ne-am propus un raport 
cifric absolut, vrem totuși sâ pre
zentam citeva date cu semnifica
ție pentru ceea ce înseamnă va
canța tineretului zilelor noastre, 
mai ales dacă le raportăm la- rea
litățile existente acum trei dece
niu

STUP AL
Peste 50 de studenți se află 

numai la Predeal, în cele două 
tabere organizate de U.A.S.C.R., 
Studenții au fost selecționați după 
rezultatele la învățătură șl acti
vitatea obștească. Taberele au un 
profil de odihnă, înțelegîndu-se 
prin aceasta și schi, săniuș, plim
bare, drumeție, vizite la Brașov, 
Bran, Doftana etc. Mulți, foarte 
mulți dintre studenții celor 19 
centre universitare, prezente la 
Predeal sînt zilnic pe pirtii. în 
tabăra condusă de Ion Popa, ac
tivist al Comitetului executiv al 
U.A.S.C.R., s-au inițiat cursuri de 
schi pentru începători și avan
sați, avînd drept instructori pe 
cițiaa dintre studenții mai destoi
nici în ale schiului. N-ar fi fost 
rău sâ fie însoțiți și de cîțiva 
profesori de educație fizică. Poate 
că U.A.S.C.R. va prelua sugestia 
pentru viitor. Schiorii cu velei
tăți s-au grupat în alte tab,ere. 
alpine, organizate tot de U.A.S.C.R, 
la Cota 1 500, la Gura Dihamului, 
în Poiana Secuilor, la Rusu, în

40000 ÎN JUDEȚUL CLUJ!
Ca in toate județele țării, și în județul Cluj s-au 

făcut intense pregătiri, astfel că tineretul șeolar are 
toate condițiile pentru a petrece o vacanță activă, 
reconfortantă, cu acțiuni care răspund dorinței iu
bitorilor de sport de a se întrece pe pirtii, pati
noare, în decorul splendid al iernii.

• In numeroase loca
lități, îndeosebi în cele 
de munte, sportul care 
se bucură de cea mai 
mare afluență, în aceste 
zile, este — fără îndo
ială — schiul. Cele mai 
populate locuri sînt la 
Făget, Horea, Fîntîna 
Sf. loan, Băișoara, Mă- 
rișel, Băișoara Muntele 
și altele. Pentru perioa
da vacanței au fost 
create încă 5 centre de

inițiere în acest sport, 
pe lingă cele existente, 
cărora le-au fost repar
tizate peste 100 de pe
rechi de schiuri.

• Patinajul are, de 
asemenea, un program 
bogat. Prin munca pa
triotică a elevilor au fost 
amenajate, în curțile 
școlilor din județ, peste 
120 de patinoare natura
le. Este de notat faptul

că, în timpul vacanței, 
patinoarul artificial din 
municipiul Cluj-Napoca 
stă, in mod gratuit, Ia 
dispoziția tineretului șco
lar. (Bazinul de înot 
este, de asemenea, dat 
in folosința tineretului).

• Numeroși tineri, e- 
levi și eleve, își petrec 
vacanța în tabere : la 
Smgiorz Băi. Băișoara, 
Mârișel, Băișoara Mun
tele și altele, cu un bo
gat program sportiv și 
cultural-edueativ.

• Un program non
stop cunosc, în această 
perioadă, competițiile din 
cadrul tradiționalei „Cu

pe a școlarului" Ia bas
chet, volei, handbal, ca 
și cele din cadrul ediției 
de iarnă a „Cupei tine
retului" ; în toate loca
litățile există preocupare 
pentru trecerea norme
lor complexului ..Sport 
și sănătate '.

• In cadrul acțiunilor 
sportive, al excursiilor 
și programelor cultural- 
distractiye de vacanță 
vor fi cuprinși, în jude
țul Cluj, peste 40 000 de 
elevi din școlile de toate 
gradele. Cifra este sem
nificativă, astfel că nu 
ne rămîne decât să adău
găm urarea : „vacanță 
plăcută !" (V. T.)

...DAR PENTRU COPIII RÂMAȘI ACASĂ?
Cu două zile înainte de începerea vacanței ele

vilor, inspectorul metodist cu probleme de educa
ție fizică de la Inspectoratul școlar al municipiului 
București, Eugen S cariat, declara în „Informații 
Bucureștiului“, că în afara manifestărilor competi- 
țianale organizate la nivelul sectoarelor și al Capi
talei, s-a întocmit un program de folosire judicioa
să a sălilor tuturor școlilor. încurajați de o ase
menea informație optimistă, am întreprins, timp 
de două zile, un raid în 4 școli generale și în două 
mari licee bucureștene,

„VACANȚĂ, DAR NU Șl PENTRU SPORT- !

Mai ți, reporterul s-a mulțumit să fie doar un 
simplu martor al activităților desfășurate în curtea 
și în sala de sport de la Școala generală nr. 150. 
Mai înainte, însă, a consultat programul întocmit 
special pentru această perioadă. Erau prevăzute 
întreceri de baschet, handbal, șah, tenis de masă 
și fotbal. In sală și în curte era o asemenea activi
tate de parcă n-ar fi fost... vacanță.

Miercuri, începînd de la ora S, programul zilei a 
debutat tot atît de promițător. Prof. Zoe Icnescu, 
șefa catedrei do educație fizică, și prof. Maria 
Dincă se a£lau printre elevi, echipate în ținută de 
sport, îndru-mîndu-i și supraveghindu-i. „In ta
băra de la Scvata sînt plecați 20 de elevi — ne 
spunea șefa catedrei, dar cei mai mulți au rămas 
ia București. Acestora ne-am străduit (DUPĂ PÂ- 
REREA NOASTRĂ, REUȘITA ESTE TOTALA) să 
le o erim activități pe potriva preferințelor". Se
cretara organizației de partid, prof. Cornelia Sîrbu, 
urmărește zilnic realizarea programului întocmit. 
Na spune : „Copiii trebuie să simtă că se află in 
vacanță. Ei sînt prezerți atît Ia manifestările cui- 
tural-artistice, cit și la cele sportive organizate în 
școală, la patinoarul Floreasca, la clubul Progresul

și la Palatul Pionierilor®. Discutăm cu directoarea 
școlii, praf. Carmen Miron. Interlocutoarea ne-a 
declarat : Activitățile în aer liber și ia sala de 
spor: fac parte din programul zilnic al elevilor 
noștri rămași in București. împreună cu profesoa
rele de educație fizică și celelalte cadre didactice

Raid-anchetă

prin citeva școli bucureștene

răspund zilnic, prin rotație, de organizarea vacan
ței sportive*.

LA „52- Șl „152* — DOAR- PROGRAMEI

LA „MiHAJ VITEAZUL- — MUNCĂ PATRIOTICA

După ce am plecat de la Școala generală nr. 150, 
unde activitatea este atît de bogată și diversificată, 
am constatat că la alte unități, în afara programe
lor frumos scrise și la locuri’ vizibile afișate, sălile 
de sport se aflau în... vacanță totslă I Pe ușa de la 
intrarea în Școala generală nr. 152 citim că 
miercuri, începînd de la ora 9, urma să aibă Ioc 
un concurs de șah. 11 căutăm, la secretariat pe 
prof. Valentin Duță care, conform programului, 
era de serviciu și răspundea de organizarea între
cerii. „Nu a venit la școală", ni se spune.

Și mai de neînțeles ne-a apărut situația de la 
Școala generală nr. 52, unde programul era expus 
chiar pe ușa de Ia intrarea în „Sala de gimnas
tică". Aceasta era însă încuiată și nici un profesor 
de educație fizică nu se afla Xa yiwri* 1

Reputatul liceu bccureștean nu-și dezminte fai
ma iâd pe plan sportiv. Situația fiind oarecum 
specială aici, activitatea sportivă In timpul vacan
ței se desfășoară mai mult în aer liber. Ceea ce 
este, de altfel, recomandabil și acceptat de zecile 
de elevi, inulmți în curtea liceului. Prof. Romeo 
lonescu, șeful catedrei de educa-ie fizică, împreună 
cu elevii Alexandru Șeremet, Adrian Popescu, 
Oreste Vascan și Mihai Anton lucrau la vopsirea 
parchetului noii săli de sport. în cealaltă sală se 
juca baschet și handbal, de fapt antrenamente pen
tru competiția care a început vineri, dotată cu ^Cu
pa 30 Decembrie".

La liceul „Nieoiae Bălcescu-, singurul elev care 
a venit să joace baschet, Alex. Dirzu, și-a des- 
ctrie. singur sala de sport. Fără comentarii...

★
Rlevii rămași în București nu pot, în general, 

beneficia de aceleași condiții de mișcare, de agre
ment In aer liber, ca prietenii ier plecați în tabere. 
Aceasta a și fost una dintre rațiunile pentru care 
s-a adoptat un plan judicios întocmit al activită
ților sportive pe timpul vacanței. Numai că — așa 
cum am constatat — acest plan se aplică în mai 
mică măsură. Vina — după părerea noastră — este 
in primul rînd a cadrelor care predau educația fi
zică în școli, dar nu mai puțin a conducerilor, 
adică a directorilor, care consideră că dacă elevii 
se află în vacanță nu mai trebuie întreprins nimie 
pentru sport. Ceea ce este cu totul eronat.

sperăm că în zilele care au mai rămas — și 
Ktiu sînt destule —- aceste neglijențe vor dispare...

ion GAVRILESCU

TINEREȚIL.
Paring, la Bușteni etc., însumînd 
alte sute șl mii de studenți.

Peste 600 de elevi și studenți 
sint găzduițl fn cabanele de creas
tă i 50 La Mălăiești, 50 la cabana 
Secuilor, 80 la Plaiul Foii, 70 în 
Piatra Mare, 40 la Gura Rîulul, 
70 in Diham, 50 la Curmătura, 60 
la Gîrbova ș.ajn.d. Alți elevi ca, 
de pildă, cei de la liceele bucu
reștene „Gheorghe Șincai" ți 
„Gheorghe Lazăr“, conduși de 
prof. Constantia Rădulescu, au 
găsit condiții excelente de sejur 
la vilele din Predeal.

Nici pionierii nu lipsesc din a- 
cest decor de vacanță hivernală. 
Din mulțimea celor ce gustă plă
cerea schiului am ales un singur 
exemplu : grupul celor 40 de pio
nieri brăileni de la școlile gene
rale nr. 3 și 14, conduși de prof. 
Lucia Ursan și comandcfetul de 
detașament prof. Elena Vîlcea.

— Frumoasă vacanța, copii ? -— 
t-am întrebat intr-o doară, deși 
bănuiam răspunsul.

— O minune — a venit replica 
în cor. -

O minune creată de părinți! 
lor, de oamenii zilelor noastre, 
de partid, ar trebui să adăugăm, 
pentru oa răspunsul să fie exact.*

Mihai BARA

ÎNTRECERI
Șl DRUMEȚIE...

O spicuire din programul ac
țiunilor sportive și cuitural-arîis- 
iice inițiat de CJ.O.P. Suceava, 
ta colaborare cu Comitetul jude
țean U-T.C-, pentru pionierii din 
Țara de Sus a Moldovei, este re
velatoare privind grija pentru ca 
vacanța sâ fie cit mai plăcută, 
cft mai folositoare.

1NCA D!N HUMELE ZILE a fost 
declanșată, in numeroase locali
tăți ale județului, etapa de masa 
a estivalului sporturilor de iar
nă^, • adevărată repetiție gene
rală pentru marea finală care va 
avea loc la» 9 februarie.

IN LOCURILE unde a căzut zâ- 
padâ sint organizate centre de 
învățare a schiului. Pe raza jude
țului au fost luate masuri pentru 
funcționarea a 22 asemenea uni 
tați, dotate cu materiale și cadre 
de specialițtL Programul de va- 
vanțq se va încheia, tradițional, 
cu populare concursuri de masă. 
Legat de qceasta. ar fi de sub
liniat că la mai multe case ale 
pionierilor ateliere-școalâ au
fost deschise cercuri de confecțio
nare a ichhirikx ți săniuțelor. 
Pentru amertorii de patinaj au 
fost amenajata, ia județ, 100 de 
patinoare naturale. In numeroase 
orașe locabtây din cadrul oră
șelelor copiilor, au fost trasate 
derdelușuri.

ȘI-AU DESCHIS primitoare por
țile cele doua tabar® pionierești, 
erganizate de CJ.O.P, Suceava» 
la Qmpuiung Moldovenesc și Va
tra Dorael. Ele vor primi, pinâ 
la 8 ianuarie, cîte două serii da 
pionieri, bâiețî și fete. în _PfO" 
gramul acestor zile de tabără un 
loc însemnat îl ocupă întrecerii3 
de schi si săniuțe*

NUMEROȘI PIONIERI suceveni 
își petrec p parte din zilele de 
vacanța drumețind î excursii în 
județ, excursii spre alte locuri, 
necunoscute încă. Foarte mulți 
copil din județul Suceava se afla, 
în aceste zile» în Capitala. Bucu- 
reștiul va fi vizitat, în cursul va< 
eanței de iarna., de către 800 de 
ptoiUeri din aceasta parte a țârii.

Vîoral TONCEANV

Sportul Pno tf3a



RetnsjtețtM^țuPului 7. C. F. R. CLUJ NAPOCA
SISTEMUL OFENSIV, CU MULT SUB REALIZĂRILE DEFENSIVEI

un gol, 
pe lo- 

evoluția 
Pentru 
exactă

um echipa feroviară abia 
se salvase de la retrogra
dare în campionatul trecut, 
cei mai mulți o considerau 

victimă sigură pentru noul sezon. 
Dar C.F.R. Cluj-Napoca a termi
nat stagiunea de toamnă neaștep
tat de bine. Ba, mai mult, fără 
sterilitatea din ultimele două eta
pe, cînd n-au înscris nici 
feroviarii puteau fi chiar 
cui patru I Și așa, însă, 
echipei a fost meritorie, 
a surprinde dimensiunea
a acestei toamne a feroviarilor 
clujeni va trebui să pornim de 
la cîteva circumstanțe. E vorba, 
în primul rînd, de o simplă com
parație, intre zestrea ultimelor 17 
etape și realizările din turul cam
pionatului trecut. Exact acum un 
an, cind se făcea bilanțul pri
mei părți a cursei, feroviarii clu
jeni iernau pe locul 17 (și nu șap
te ca acum !), cu numai 13 puncte 
(și nu Î8 !), ducînd povara celor 
mai multe goluri primite în Di
vizia A (33 la număr). Pentru un 
neavizat, acest salt nu poate fi 
explicat decît prin serioase meta
morfoze de lot. Numai că C.F.R.
Cluj-Napoca oferă și în această 
direcție un paradox plin de sem
nificații. E suficient să ne amin
tim că la începutul actualului
campionat lotul echipei se dilua 
considerabil prin plecarea lui 
Gadja și Petrescu, două dintre 
piesele de bază ale unei neîntre
rupte curse pentru supraviețuire. 
Iar dacă mai adăugăm că în pri
ma parte a acestui tur din echi
pă au dispărut Lupu, L. Mihai 
(accidentați) și Boca (plecat să-și 
satisfacă stagiul militar), atunci, 
fără îndoială, 
considerat o veritabilă 
manță pentru feroviari, 
succes mai mare decît 
de la retrogradare, de 
ani. Explicația acestei 
metamorfoze nu ține de minuni, 
ci de seriozitate și muncă susți
nută. Golurile n-au fost acoperi
te decît prin rocade abile în ca
drul aceluiași lot restrîns (Szoke 
trecut fundaș lateral dreapta ; 
Vișan readus pe postul de fundaș 
central ; Cojocaru rechemat de 
la tineret) sau prin lansarea unor 
speranțe din propria grădină (M.

Apărarea ferovia
rilor rezolvă încă 
un atac al studen
ților bucureșteni, 
incercind apoi lan
sarea formației 
spre perioada ei de 

vîrf din tur

mereu starea de nemișcare, 
tinereții in sala de sport de

Microreportaje cu „actorii4* s

IN ACESTE UL
ZILE DE VACA

Citeva popasuri pe la fotbaliștii noștri frun
tași, aflați in ultimele zile de vacanță, intr-o 
perioadă cind ecourile sezonului trecut nici nu 
s-au stins.

Acum e vremea visurilor. Visează bătrînii, 
visează tinerii. Stoperul constănțean Antones
cu, cuprins de... instinctul conservării, alungă 

căutind elixirul 
malul mării.pe

Mocanu pleacă... 
Dudu Georgescu vine.J

^\\\\\\\\\\\\^^^^^

sezonul poate fi 
perfor- 

poate un 
salvarea 

acum trei 
frumoase

c PUNCTE REALIZATE :
— acasă :
— în deplasare !
e JUCĂTORI FOLOSIȚI

Du]
râs 
den 
ten 
fud

fad 
cuq
ecll

19’

P°P — junior Crescut în asocia
ție — cel mai mare cîștig pentru 
echipă dintre toate promovările 
din toamnă ; Soporan și Crișan — 
anul trecut titulari la tineret- 
speranțe). Dar toate aceste muta
ții din mers aveau să se petreacă 
pe fondul seriozității generale a 
acestui mecanism fără veleități, 
însă lucid și disciplinat.

enașterea echipei părea să 
fie anunțată chiar de pri
ma etapă a sezonului, cînd 
C.F.R. Cluj-Napoca cîstiga 

cu 2—0 la Galați. Și, totuși, pe
rioada de vîrf a formației începe 
în etapa a opta cu meciul cîștigat 
la București (2—1 cu Sportul stu
dențesc). Pentru că după debutul 
de la Galați în fața unei echipe 
neexperimentate, au urmat șase 
etape oscilatorii, cu o singură 
victorie, în timp ce după succesul 
de la București au 
rezultate

(1—1 la Craiova ; 1—0 la Arad) 
care au ridicat „U“-le de pe ma
lul Someșului la cote superioare 
în ochii opiniei fotbalistice din 
țară. De la acel meci cu Sportul 
studențesc, C.F.R. 
și-a recăpătat 
racteristică și rezistența 
bună de joc, redevenind 
cu o mare putere de luptă și o 
apreciată disciplină. Dar dacă 
aceste aprecieri sînt valabile pen
tru defensivă (printre cele mai 
bune din întreaga divizie), despre 
sistemul ofensiv nu se pot spune 
prea multe cuvinte de laudă. Du
pă F.C. Gatedi și „Poli" Timișoa
ra, echipa feroviară are cel mai

Cluj-Napoca 
omogenitatea ca- 

foarte 
echipa

ineficace atac, fapt explicabil 
prin insuficienta forță percutantă, 
prin lipsa de concentrare mai 
ales acasă (unde a înscrii mai 
puține goluri decît în deplasare I) 
și, în special, prin absența unui 

. vîrf veritabil ■ lingă Adam, gol- 
geterul de anul trecut, cam obosit 
în sezonul de toamnă. De toate 
aceste carențe, antrenorul N. Sâ- 
băslău este conștient. Iar seriozi
tatea în gîndire și în atitudine a 
majorității jucătorilor 
pot face din primăvară 
tot atit de frumos ca 
toamnă meritorie.

feroviari 
un sezon 

această

Mircea M. IO NES CU

Reîntîlnire cu maestrul emerit 
al sportului, Mihai Mocanu, de 33 
de ori purtător al tricoului echi
pei naționale. In această toamnă, 
Mocanu a revenit In lotul Petro
lului, unde s-a afirmat și consa
crat ca unul dintre cei mai buni 
fundași stingă din țară, 
ceste zile de vacanță, la 
ne-a spus el, gîndurile 
dreaptă spre Divizia A. 
țele de promovare sînt
Acum jucătorii sînt plecați pe Ia 
rude, doar Eparu și Zamfir au 
simțit nevoia unor tratamente".

— Dar care sînt proiectele 
Mihai Mocanu ?

— Vacanța asta este ultima 
viața mea de fotbaliste Gata, 
abandonat activitatea competițio- 
nală. E greu, dar a sosit ora des-

„în a- 
Ploiești, 
se în- 

Speran- 
intacte.

lui

din 
am

venit acele
efectiv surprinzătoare

Din problemele arbitrajului în sezonul de toamnă
FIȘIER

18 (procentaj 53%).

părțirii. în 
bil, doar la 
pe care mi-1 J 
da examenul I 
și voi lucra ca 
trul de eonii și 
trolul, ur r i

Dudu GeorgJ 
perioada de o<| 
colegii de echj 
balneo-climaterl 
de tratament I 
golgeterul Divil 
casă, în Capita 
ocupările lui al

— Familia, I 
spectacole și... I 
nă. Iată marea I 
cerea forțelor. I 
tur dificil, del 
avans Ia termil 
a întrecerii. Ml 
de campioni și | 
care ar fi pentl 
ră, și de aceea 
mult. Cu vreo I 
cate voi izbuti| 
lucru. Mă gîndl 
jumătate Ie-am| 
nă, așa că sp 
de... plafonul a

Echipa nații
Scurt^ dialod 

maestru^ al s 
Ion Pop :

— Cum arați 
vizia B ?

— Ca orice 
Pentru că am j 
sesiune de stu] 
pentru că va 
de Divizia B I 
eu acest lucru] 
coechipieri și, 
mentul 1

— Deci, pent 
gînduri frumos 
leștiului !

— Altfel nu 
însă, că Rapid 
doar^Ja promo 
momirăm că a 
folos și după d

Un sezon cu destule prefaceri, 
s-o spunem din capul locului, la 
capitolul arbitraje, sector impor
tant în sportul cu balonul rotund, 
în strînsă corelație cu celelalte i 
jucători, antrenori etc. Intr-ade
văr, acest tur de campionat 
1974—1975 a însemnat și perioada 
de reorganizare a colegiului de 
specialitate, proces în plină des
fășurare, inciuzînd și un atît de 
necesar regulament de organizare 
a activității arbitrilor de fotbal, 
legislație în curs de definitivare.

Poate așa să motiveze comisia 
de delegări numărul mare ( de 
arbitri delegați să conducă Ta cen
tru cele 153 de partide ale turului 
Diviziei A : să motiveze, dar nu 
să ne și convingă că are sută la 
sută dreptate, atîta vreme cit din 
fișele rijOastre rezultă un prea 
mare rulaj, chiar și pentru acei 
arbitri cu state vechi de servi
ciu, a căror bună calificare, ba
zată pe competență și experiență, 
ar fi trebuit să constituie crite
riul de greutate al respectivei co
misii de delegări, operant în alte 
soccere unde arbitrii din grupul 
elitei conduc etapă de etapă.

pentru viitoarea stagiune fotba
listică (returul), colegiul central 
al arbitrilor, prin comisia Iui, își 
va revizui atitudinea — vizavi de 
principalii cavaleri ai fluierului, 
dintre cei cu ecuson, programîn- 
du-i mai des — și să reținem, în 
continuare, si părțile pozitive din 
activitatea sa. NE REFERIM ATÎT 
LA OPERATIVITATEA CU CARE 
A EFECTUAT ȘI ANUNȚAT DE
LEGĂRILE (unele, foarte puține, 
schimbate numai din cauze de 
forță majoră), CIT ȘI LA ÎNCER
CĂRILE DE PRIMENIRE, DE 
ÎMPROSPĂTARE A CORPULUI 
DE ARBITRI DIVIZIONARI. 
Strădanii încununate de succes în 
unele cazuri, bucureșteanul Fran- 
cisc Coloși și ploieșteanul Mihai 
Moraru, ambii debutanți, la cen
tru, în Divizia A, reușind să pri
mească calificativul de foarte 
bine, în cele 4 și, respectiv, 3 me
ciuri încredințate lor. De aceeași 
frumoasă apreciere (foarte bine 
la meciul C.F.R. Cluj-Napoca — 
Steaua) s-a bucurat și arbitrul 
craiovean Alexandru Ene, dar el 
nu va putea atinge o longevitate 
în materie, întrucît debutul său 
s-a produs tardiv, destul de a- 
proape de vîrsta (50 de ani) me
nită... retragerii.

Moarcăș (la meciul Steaua — Po
litehnica Timișoara), I. Boroș 
(F.C. Argeș — Chimia Rm. Vîl
cea), C. Sziiagyi (Univ. Craiova — 
Chimia), ale căror arbitraje au 
fost apreciate cu calificativul slab; 
ca și o bună parte dintre arbi
tri, notați de 18 ori cu un îngă
duitor „acceptabil", întrucît gre
șelile de arbitraj săvîrșite n-au 
condus, din fericire, Ia 
rea jocului, la vicieri 
tate.

3 5 1 6- 5 11 (61%) 
3 1 4 8-10 7 (43%)

_______ „ . _______ , meciurilor : 17 — media 
notelor : 7,23), Dragomir (17^6,76), Adam (17-^6,64) Țegean (17-6,58), Roman 
(17-6,35), Szoke (16-6.93), Vișan (15-7,13), Moga (15-6,73), M. Bretan (15-6,46) 
Soporan (12-6,14), M. Pop (11-6,18), Ccjocaru (10-6,30), Boca (9—7,22), S. 
Bretan (9-6,57), Lupu (7-ă,25), L. Mihai (4-7,00), Crișan (2-6,50).

• MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 6,62.
• FORMAȚIA DE BAZA : Moldovan - 
Bretan, Cojocaru, M. Pop - Țegean,
• GOLGETERI! ECHIPEI : Moga 4 (2 acasă 

••f-3), Țegean 2 (2Ț-0), Boca 1 (O-pl), Soporan
Mihai 1 (1-|-0), S. Bietan 1 /1+0).
• CARTONAȘE GALBENE • Lupu, M. Bretan 

Dragomir — cîte 1.
• CARTONAȘE ROȘII : nici unul.
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI :
• FAULTURI COMISE : 235

moi puține - 5 — în etapa a
• NUMĂRUL DE ȘUTURI :

a IX-a, cele mai puține — 4 — 
mal multe — C __ r_ _
X-a și a XVI-o).

• A BENEFICIAT de o lovitură de la 11 m, transformată de Adam ; a fost 
sancționată cu 3 penalty-uri, transformate de Șerbănoiu, I. Mureșon și 
Oblemenco.

9 
8

(17) : Moldovan (totalul

S. degenera- 
de rezul-

M.

(0 
L

si

Szoke, Dragomir, Vișan, Roman 
Adam, Moga.

+ 2 în deplasare), Adam
1

___ ____ .. 3
(04-1). M. Bretan 1 (04-1),

?> Roman — cite 2, S. Bretan

niei unul.
(cele mai multe — 
XVII-a).
total : 209 (cele mai multe — 23 — în etapa 

___  in etapa a X-a), pe spațiul porții : 77 (cele 
8 — în etapa a Vll-a, cele mai puține — cîte 1 — în etapele a

24 — în prima etapa, cele

✓S • LA MECIURILE susținute acasă au asistat 76 OOO de spectatori. 
^\\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Nu multi, ci buni!
LOTO—PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 27 DECEMBRIE 1974

Fond general de cițtiguri : 1 475 250 
EXTRAGEREA I : 90 45 ~......................

69 65 
EXTRAGEREA a ll-a : 8

15 29 87 
Plata cîștigurilor de la 

se va face astfel :
In Capitală de la 7 ianuarie pînă la

27 februarie 1975 ; în tară de la 10 ia
nuarie pînă la 27 februarie 1975 inclusiv.

77 37 24 1

această tragere

CIȘTIGUR1LE TRAGERII EXCEPȚIONALE 
LOTO DIN 17 DECEMBRIE 1974

Categoria 1 : 1 variantă 10% 7 000 lei; 
categoria 2: 1,30 a 25 000 lei; categoria 
3 : 8,80 a 20 576 lei; categoria 4: 48,80 
a 3 710 lei; categoria 5: 113,25 a 400 lei; 
categoria 6: 179,90 a 300 lei; categoria 
7: 270,35- a 200 lei; categoria 8: 1769,35 
a 100 lei.
<.J^,le9Oria A : 4.20 variante autoturisme 
SKODA S/100; categoria B : 8,30 va
riante a 10 000 lei sau la alegere o ex
cursie în R.D. Germană sau U.R.S.S. (2 
locuri) și diferența în numerar; categoria 
C: 14,65 a 4 875 lei; categoria D : 93,50 
• 764 lei; categoria E: 1156 a 100 lei.

Lista nominală a cîștigâtorilor de auto
turisme și excursii se va publica în 
merele următoare ale ziarului.

nu-

TRADIȚIONALELE TRAGERI 
EXTRAORDINARE ALE REVELIONULUI Șl 
NOULUI AN LA PRONOEXPRES Șl LOTO 

DIN 1 Șl 5 IANUARIE 1975 
NOI FORMULE TEHNICE.

• La tragerea extraordinara a Reveiio- 
■ului la PronoexarM ——

— se vor extrage în total 38 de numere, 
față de 32 ;

— se efectuează 7 extrageri în 
de la formula anterioară.

— puteți cîștiga autoturisme, 
excursii peste hotare.

O La tragerea extraordinară
An la Loto

— se vor efectua 8 extrageri în loc de 6;
— se extrag 68 de numere față de 52 

ca la tragerea extraordinară a Revelionu
lui de anul trecut;

— participanții pot cîștiga autoturisme, 
excursii peste hotare și bani.

Agenții^ Loto-Pronosport va stau 
dispoziție cu prospectele tragerii și 
bilete variate pe care se 
numerele riv. nrafarnt^.

loc de 6,

bani și

la 
cu 

pot completa

Penally-ul, piatra de
definește mai 
arbitrului de

încercare

Că la noi n-a fost cazul, ne-o 
demonstrează, cum spuneam, ci
frele existente și potrivit cărora 
arbitrii cei mai „solicitați" ; Gheor
ghe Limona și Nicolae Hainea, 
abia au întrunit, fiecare, cîte 9 
partide. Ii urmează, în clasament, 
Mircea Rotaru (8 jocuri), Constan
tin Ghiță, Vasile Topan și Nicolae 
Cursaru (7 jocuri).

înseși calificativele arbitrilor 
mai sus amintiți — numai bine și 
foarte bine (Gheorghe Limona : 
5, foarte bine, 4 bine ; Nicolae 
Rainea : 4 foarte bine, 5 bine ; 
Constantin Ghiță : 4 foarte bine, 
3 bine) — ar fi trebuit să-i situe
ze pe aceștia în centrul atenției, 
să declanșeze automat programa
rea lor la cele mai importante 
partide ale fiecărei etape. Și dacă 
în ceea ce-1 privește pe Gheorghe 
Limona, pe care, curînd, vîrsta- 
limită (stabilită prea rigid, neți- 
nîndu-se cont și de incontestabila 
vîrstă fiziologică) îl va obliga să 
părăsească arena, aplicarea siste
mului rotației ar mai fi să zicem, 
un lucru de înțeles, în schimb 
la brașoveanul Constantin Ghiță, 
de exemplu, ea nu-și are rostul. 
Pentru că el este unul dintre ar
bitrii 
mult,
bună, ca și a celorlalți din gene
rația lui, trebuind să beneficieze 
ACUM divizionarele A, în ultimă 
analiză fotbalul nostru, la primul 
iui eștțion. . Să sperăm; însă, că

care s-au afirmat nu de 
de forma lui constant

Fermitatea, obligație de bază
Mai puțin fructuos a fost star

tul altor doi arbitri, al lui Se
ver Drăguți ci (Drobeta Tr. Seve
rin) și Vasile Iacob (Oradea), de
legați să conducă jocuri cu miză, 
cum au fost meciurile Olimpia 
Satu Mare — Dinamo șl, respec
tiv, Cțiimia Rm. Vîlcea — Spor
tul studențesc. Nu le punem ia 
îndoială buna credință, dorim 
doar să le reamintim că și-au în
greunat și mai mult misiunea la 
începutul respectivelor meciuri, 
cînd n-au găsit de cuviință să in
tervină cu hotărîre pentru a pu
ne stavilă jocului sistematic peri
culos, în scopul intimidării parte
nerului de întrecere, practicat de 
formațiile gazdă. Fluturarea car
tonașului galben Ia momentul o- 
portun (cum procedează, de pildă, 
arbitrii cu experiență, ca Gh. Li
mona, care în numai 9 partide a 
împărțit 20 de cartonașe galbene ; 
N. Petriceanu — 15 ; N. Balnea și 
Otto Anderco — cile 12 ; N. 
Cursaru și C. Ghiță — cîte 11), ar 
fi dus, sîntem siguri, la temperarea 
spiritelor, la un climat normal de 
întrecere, prielnic ambelor com
batante.

Insuficient de fermi în luarea 
deciziei, mai ales cînd a fost vor
ba de abateri săvîrșite de forma
ția gazdă, s-au dovedit și alți ca- 
yaleri ai fluierului, ca Traian

Dar, nimic nu 
bine personalitatea 
cît lovitura de la 11 m. Cei mai 
mulți arbitri se feresc să dicteze 
sancțiunea supremă (chiar dacă 
faultul sau hențul în careu au pur
tat vizibil amprenta intenției, și 
astfel se 
numărul 
nalty-uri 
partide), 
mutarea 
suprafața de pedeapsă. Față de 
modul în care se desfășoară ma
joritatea întîlnirilor în campiona
tul de fotbal — cu tablourile lor 
tactice asemănătoare i gazdele a- 
tacă, oaspeții își apără punctul — 
numărul mai mare (21 față de 7) 
de penalty-uri acordate echipelor 
aflate în ofensivă apare firesc. 
Dar raportul atit de favorabil e- 
chipelor care evoluează pe pro
priul teren ni se pare că ilustrea
ză insuficienta personalitate a u- 
nora dintre arbitrii noștri divi
zionari, „curajul" lor la infracțiu
nile săvîrșite în careul formațiilor 
vizitatoare (să ne amintim, fiind 
vorba de o partidă televizată, 
Sportul studențesc — Olimpia 
Satu Mare, de penalty-ul acordat 
de V. Topan în favoarea gazde
lor), contrastînd puternic cu tea
ma (de cine ?) de a lua o deci
zie asemănătoare la infracțiuni 
oricum mai vizibile, dar petre
cute în careul echipelor care e- 
voluează pe propriul teren. Se 
pare că acești arbitri șovăielnici, 
nu tind la gloria lui Lo Bello 
(care arbitra de o asemenea co
rectitudine îneît lăsa imprecis că 
nu știe care din cele două echipe 
este formația gazdă) și nu fac 
bine deloc. Pentru că sperăm, 
„timpul experiențelor", al tatonă
rilor, din perioada turului, a tre
cut. Colegiul central al arbitrilor 
are acum de unde alege. Numai 
astfel va putea dovedi că cifra 
inițială, aceea de 37 arbitri, la 
centrul meciurilor disputate în 
toamnă,- n-a fost mult prea mare..
X

explică, în bună măsură, 
relativ mic de pe- 

acordate în cele 153 de 
diluînd-o nu o dată, prin 
infracțiunii dincolo de

Gheorgho NICCLAESCU 
Adrian VASILESCU

• La jumăta] 
ianuarie 1975 va 
plenara Coiegiulu 
al arbitrilor, în 
discutat și aproM 
tul Regulamentul 
ganizare și des 
activității arbitrii 
bal.

• In zil^e da 
bruarie (daWie s 
te în principiu) J 
de județ care 1

CÎTEVA CON

TURULUI

în trei art] 
ne-am ocupat d 
pe care ni le-ad 
de toamnă, Inț 
trei serii ale D 
cut în revistă, 
portările celor 5 
ascensiunea und 
ra, lupta ce se 
loc sau pentru 
dării. I

Desigur, oclu 
cît mai bune Ini 
tuie obiectivul 
formații care s 
trecere. Dar aed 
constituie singu 
vizionarele B, fJ 
ele, nu fac alte 
pentru puncte, 
fotbalului Rracti 
sură, cele *4 dl 
întrecere au da 
ocupe în primp 
rea nivelului t< 
Iar al jocului, 
a TnuTtora dint 
nu este un l'RB 
rire peste noaal 
un argument cfo



Georgescu, golgeterul toamnei, vrea să 
dă răspicat tuturor celor care U consi- 
n continuare, doar un mijlocaș cu de- 
în fața porții adverse. Mihai Mocanu, 
ul care l-a anihilat cindva pe Jairzinho, 
până amintirile, regretind cel mai mult 
că n-a jucat la Belgrad, cu Ungaria, a- 
oi ani, in cel mai important meci al 

naționale, meciul care ar fi putut să

o „urce" în primul „cvartet" al Europei. $i tn 
timp ce Mocanu trăiește cu anticipație primele 
sale zile de antrenor, un alt fundaș, rapidistul 
Pop, visează și el un tricou in echipa naționa
lă, speriat puțin de celelalte două visuri mari : 
promovarea Rapidului in A și ciștigarea Cupei 
României.

Cu permisiunea dv, să poposim la cițiva 
fotbaliști in vacanță.

juca, proba- 
de retragere, 

sc. în vară voi 
stat la I.E.F-.S.

la Cen-
de la Pe- 

încadrat.
și-a început 

ă împreună cu 
într-o stațiune 
După perioada 

la Băile Felix,
A a revenit a-
Care sînt pre- 
le?

ore de
unor 

odih- 
refa-

așteaptă un re- 
avem 4 puncte 
ea primei părți 
(îndese la titlul
cel de golgeter, 
mine o premie- 

doresc atit de 
de goluri mar- 

- cred — acest 
că mai mult de 
•alizat tn toaru
să mă apropii 

>pean.

'ă și... Pop
proaspătul 
•Rapidistul

acanța în— Di- 

acanță scurtă I 
’ătit prima mea 
t la I.E.FJS., și 
ultima vacanță 
nu spun numai 

; si toți ceilalți 
mai ales, clasa-

noul an numai 
in curtea Giu-

îu se gindește 
e. Vrem șg de- 
poate alA cu
iepuri, adică să

lunii 
/ea loc 
central 
e va fi 
proiec
ție or- 
irare a 
de fot-

—16^e“ 
stedRli- 
centre
fi de-

19Î4 - FOTBALUL ÎN LUME (II)
DE LA TURNEUL DE LA 
MERDEKA LA JOCURILE 

CENTROAMERICANE

revenim în prima divizie șl să 
cîțtigâm Cupa, după ce am eli
minat și cițiva adversari de rang.

— Proiecte personale ?
— Note bune în sesiunea de 

examene din vară, evoluții apre
ciate în retur șl, — de ce nu ? — 
un ochi spre națională ! O recen
tă anchetă a ziarului „Sportul" a 
readus acest vis în capul meu !... 
Știu, unii îmi vor opune iarăși cri-

PQP

teriul vtrstei ! Eu am însă exem
plul lui Lupescu care a debutat 
tn națională la o vtrstă înainta
tă. Important este ca eu să joc 
bine în campionat!

Sper să fiu selecționat și în 
1975, în lotul reprezentativ
— Alo !... Casa Antonescu 7
— Da ! (se aude la celălalt ca

păt al firului vocea unui copii). 
Vi-1 dau imediat pe tăticu.

— Era Claudiu, băiețelul meu, 
ne pune în temă Dumitru Anto

nescu, căpitanul echipei F.C. Con
stanța. Tocmai mă pregăteam să 
plec la Sala sporturilor, unde, 
deși în vacanță, mai facem din 
cînd în eînd cite o „miuță". între 
12 și 22 decembrie, am urmat un 
tratament la Eforie. Băile calde 
și împachetările cu nămol și pa
rafină au avut un efect rapid 
asupra traumatismelor contracta
te în toamnă, în atîtea meciuri. 
Acum mă simt foarte bine și, 
pînă la reluarea antrenamentelor, 
programată pentru 5 ianuarie, mă 
ocup de problemele familiale.

— Vreo dorință pentru anul 
care vine ?

— în primul rînd, doresc ca 
suporterii constănțeni să trăiască 
satisfacția unor jocuri de calitate 
ale echipei noastre, în așa fel, 
Incit, la vară, F.C. Constanța să 
încheie campionatul pe un loc cit 
mai bun în clasament. Personal, 
vreau să am o comportare con
stant bună în fiecare meci și 
astfel să am satisfacția ca și în 
anul 1975 să fiu selecționat în 
lotul reprezentativ.

Brazilia, via... Herculane
— Vacanța ? A și trecut. Ca o 

clipa ! A fost cea mai scurtă va
canță pentru noi — ne spunea, 
la începutul acestei săptămîni, 
Alexandru Boc, fundașul central 
al echipei campioane, Universita
tea Craiova. S-ar putea să vi 
se pară curios, dar noi, cel de la 
Craiova, am regretat că s-a ter
minat turul, tocmai atunci ctnd 
ajunsesem în bună formă I Foarte 
scurtă fiind, vacanța noastră a 
durat doar zece zile, eu unul 
n-am avut timp decît pentru o„. 
deplasare la București, preocu- 
pîndu-mă de confecționarea unor 
frumoase — cred — costume pen
tru lotul Universității, care va 
pleca, la 6 ianuarie, peste Ocean, 
în Brazilia. Dar pînă atunci ne 
vom bucura și de binefacerile 
stațiunii Herculane.

Așa cum am mal arătat In pri
ma parte a retrospectivei noastre, 
fotbalul a cunoscut In 1974 o su
medenie de competiții internațio
nale, de mare răsunet pentru 
acele părți ale globului tn care 
s-au organizat. Să amintim, de 
pildă, despre cea de a XVIII-a 
ediție a Turneului Merdeka. Or
ganizată anul acesta în Asia de 
sud-est, In Malayezla, competiția 
s-a încheiat cu victoria echipei 
țării gazdă care a întrecut tn fi
nală formația Coreei de Sud cu 
1—0. Au mai participat reprezen
tativele Indiei, Tallandel, Indo
neziei șl Hong Kong-ului. Tot în 
Asia, dar în extremitatea vestică 
a ei, a avut loc Turneul Golfului 
Arabic. Aflată la a treia ediție, 
competiția a reunit la start echi
pele naționale ale statelor Ku
weit, Emiratele Arabe Unite, 
Quatar, Bahrein, Oman și Arabia 
Saudită. A ctștigat Kuweit (4—0 
cu Arabia Saudită, în finală). De 
curînd s-a încheiat la Damasc, în 
Siria, Cupa Kuneitra, prilej cu 
eare s-au întrecut reprezentative
le Tunisiei, R. A. Egipt, Marocu
lui, Iordaniei, Algeriei și Libanu
lui. Medaliile de aur au revenit 
„ll“-lui marocan ; cele de argint 
și de bronz, Siriei și Tunisiei. 
Dar cel mai important turneu 
desfășurat anul acesta în Asia a 
fost cel care a debutat la 2 sep
tembrie. la Teheran, cu prilejul 
celei de a Vil-a ediții a Jocurilor 
Asiatice. La turneul de fotbal 
disputat cu acest prilej, și la ca
re au luat parte 15 echipe, și-a 
făcut reapariția în arena inter
națională reprezentativa R.P. Chi
neză. Turneul l-a cîștlgat forma
ția Iranului, care a întrecut în 
finală, cu 1—0, formația Israelu
lui. •

Un alt continent cu o activi
tate internațională în continuă 
creștere este și cel american. Ne 
referim, în special, la America de 
Nord și Centrală. Astfel, reprezen
tativa Cubei a cîștigat cel de-al 
12-lea turneu (disputat la Santo 
Domingo) din cadrul Jocurilor 
centroamericane: 1—1 șl 3—0 cu 
Trinidad, în finală. Cu prilejul

competiției, la eare au mai par
ticipat Nicaragua, Porto Rico, 
Barbados, Mexic, Panama, Ber
muda și Republica Dominicană, 
s-a înregistrat scorul anului : 
Mexic — Porto Rico 16—0 I (Un 
alt scor neobișnuit în acest an i 
Danemarca — Indonezia 9—0, in
tr-un meci disputat la Copen
haga).

Dacă, în Europa, turneul 
U.E.F.A. pentru juniori a devenit 
tradițional și este așteptat anual 
cu mare interes, competiții ase
mănătoare și avînd același răsu
net s-au organizat, in 1974, și in 
Asia, și în America, cîștigătoare 
fiind echipele Iranului si Cana
dei.

eforturile depuse de Polonia la 
C.M. se resimt tocmai acum.

Se pare că noua ediție a cam
pionatului Europei va furniza, șl 
în continuare, multe surprize și 
va contribui la afirmarea acelor 
formații care vor ști să îmbine 
în mod armonios experiența unor 
jucători consacrațl cu elementele 
nou introduse. Fără îndoială că 
prezența selecționatei României 
într-o grupă foarte selectă, alături 
de Danemarca (reamintim scorul : 
0—0), Spania și Scoția, se anunță 
dificilă în privința calificării, mai 
cu seamă că formația pregătită de 
Kubala a luat startul cu două 
victorii obținute In deplasare, la 
Copenhaga și Glasgow.

O fază din actualul campionat al Europei : Franța — R. D. Germană
2—2. Kreische (R.D.G.) inscrie pentru formația sa, care conducea 

cu 2—0 I

semnate ulterior, se vor 
susține examenele pentru 
obținerea categoriei I de 
clasificare.

toamnă al campionatului 
ÎSZVK. Cu această oca
zie. cavalerii fluierului vor 
susține și testele fizice, în

ACTUALITĂȚI
• La 23 februarie, la 

București, va avea loc con
sfătuirea lotului A, cu ca
re prilej se vor analiza 
arbitrajele din sezonul de

baza normelor stabi
lite conform indicațiilor 
U.E.F.A. și F.I.F.A.

Pentru buna desfășura
re a examenelor de cla

sificare, în luna ianuarie 
se vor organiza seminarii 
recapitulative cu arbitrii 
de categoria a n-a- Co
legiile județene și cel al 
municipiului București, 
care se ocupă de întocmi
rea dosarelor, sînt aoUcl- 
tate să rezolve această 
sarcină deosebit de Im
portantă cu maximum de 
obiectivitate și compe
tență.

Secvență din meciul Ujpesti Dozsa 
— Leeds United tn cadrul C.C.E. 
(scor ! 1—2). McGfaeen marchează 
al doilea gol pentru formația en

gleză

DOAR SURPRIZE 
DE TOAMNA?

In Europa, nici nu s-au stins 
bine ecourile C.M. și iată echi
pele calificate la Weltmeisterschaft, 
ca șl cele ce nu și-au văzut visul 
realizat, în fața unei noi posibili
tăți de afirmare sau de confir
mare a valorii l preliminariile 
unei noi ediții a campionatului 
Europei. Grupele erau cunoscute 
încă de la mijlocul lui ianuarie, 
cînd, la Paris, avusese loc trage
rea la sorți. Primul meci din 
preliminarii (Finlanda — Polonia, 
1—2), disputat la 1 septembrie la 
Helsinki, a coincis cu inaugurarea 
sezonului european de toamnă. Să 
consemnăm cu acest prilej numă
rul foarte mare de rezultate 
neașteptate. Astfel, formația R.D. 
Germane nu poate învinge, la 
Magdeburg, modesta echipă a Is- 
landei (1—1), rezultat considerat, 
firește, drept cea mai mare sur
priză a anului fotbalistic. Campi
oana mondială reușește cu greu 
un draw la Atena (2—2) în com
pania Greciei, Suedia — remar
cată la C.M. — este surclasată 
la Stockholm de Olanda (1—5 !) 
și la Bratislava de Cehoslovacia 
(0—4), iar Polonia este învinsă pe 
teren propriu de R.D. Germană 
(1—3) și de Franța (0—2) în două 
partide amicale. Desigur, după ori
ce campionat al lumii există fluc
tuații sau scăderi de formă ori 
modificări în componența loturi
lor. De pildă, Italia, sub bagheta 
noului său antrenor, Fulvio Ber
nardini, prezintă o echipă total 
schimbată, care nu a reușit încă să 
se impună ; Suedia nu mai are 
forța de la „mondiale", în timp ce

1975, AN DE TRANZIȚIE

Mai sînt cîteva zile pînă la 
startul noului an, 1975. Ce ne va 
oferi el din punct de vedere fot
balistic ? Pe continentul european 
vom asista, în continuare, la pre
liminariile campionatului conti
nental, faza finală a competiții
lor intercluburi și, din toamnă, 
primele tururi ale noii ediții a 
cupelor europene ; în Africa — 
jocurile preliminare ale unei noi 
Cupe a Africii, vor debuta și pre
liminariile unei alte mari compe
tiții mondiale 1 turneul olimpic 
de la Montreal. Recent au fost 
stabilite — după o nouă formulă 
— grupele preliminare în care 
reprezentativa României — sorții 
au decis I —- va întîlni din nou. 
In două manșe, echipa Danemar
cei, după care, în caz de califi
care, va avea o misiune probabil 
mai ușoară în compania învingă
toarei partidelor dintre Luxem
burg, Olanda și Franța (echipele 
de amatori, bineînțeles, fiind 
vorba de J.O.).

Să nu uităm, de asemenea, 
competițiile balcanice, deschise 
reprezentativelor de seniori și de 
tineret, ca și echipelor de club. 
Lipsit de o întrecere de talie 
mondială, cum a fost turneul fi
nal al C.M., anul 1975 va fi, însă, 
important prin faptul că va cer
ne echipele înscrise Ia competi- 
(îile amintite în vederea turneelor 
finale din 1976.

Mircea TUDORAN 
lan OCHSENFELD

DE PRETUTINDENI
u»z"nl,Svm?T NU LUPTĂ OARBĂ PENTRU PUNCTE, CI JOC DE CALITATE!
N DIVIZIA D —

le precedente 
unele aspecte 
Eerit, în sezonul 
srile din cele 
del B. Am tre- 

general, com- 
ie competitoare, 

regresul alto- 
pentru primul 

itarea retrogra-

>a\ unei poziții 
asâment consti- 
nclpal al unei 
angajat în în- 
a nu trebuie să 

scop. Or, di- 
te multe dintre 
i decît să joace 
ind de calitatea 
• In egală mă- 
parncipante la 

•ia să se pre- 
rînd, de ridica
te și spectacu- 
Joarea modestă 
divizionarele B 

BÂi, o descope- 
■ată, de pildă, 
“gător în acest

sens i deși nivelul Diviziei A este 
încă departe de cel internațional 
(ne-au demonstrat-o Cupele euro
pene), pentru Chimia Rm. Vilcea 
și F.C. Galați aceasta s-a dovedit 
a fi e competiție destul de grea. 
Cele două promovate în Divizia 
A au o comportare modestă în 
prima categorie, deșt au apelat și 
la alți jucători, pe care nu l-au 
avut în „B". Doar Olimpia Satu 
Mare ține pasul, ca o expresie a 
valorii mai bune a ei și a seriei 
a III-a de unde a provenit.

Apoi, divizia secundă (iar nu 
este o noutate) trebuie să consti
tuie cadrul prielnic de formare a 
unor jucători tineri, talentați, de 
perspectivă pentru fotbalul nos
tru, care să împrospăteze lotul 
național de juniori (unde lipsa de 
cadre este evidentă), să vitalizeze 
loturile divizionarelor A. Or, fe
nomenul, In această direcție, este 
invers, echipele din divizia se
cundă se întăresc cu jucători de 
la „A“. Mai toate pretendentele la 
șefie (cele retrogradate sînt cazuri 
aparte), au în rîndurile lor mulți 
foști divizionari „A“. Gloria Bu

zău, Metalul Plopeni, Minerul 
Baia Mare, F. C. Bihor, Șoimii 
Sibiu sînt cele mai bune exemple, 

în altă ordine de idei, trebuie 
să reamintim că turul de campio
nat a arătat o evidentă preocupa
re din partea Colegiului central 
al arbitrilor de a delega la me
ciurile mai importante cavaleri 
ai fluierului dintre cel mai buni. 
După cum ne spunea tov. Simian 
Mîndreș, președintele acestui for 
acțiunea va fi continuată, șl pe 
cît posibil lărgită, în retur. Tre
buie însă ca asociațiile și clubu
rile să ia măsuri si mai serioase 
pentru buna organizare a meciu
rilor, mai ales că se anunță o 
luptă deosebit de echilibrată pen
tru promovarea în Divizia A (în 
seriile I și III) ca și pentru evi
tarea retrogradării, întrecere în 
care vor fi angrenate destul de 
multe echipe. Cazurile petrecute 
în sezonul de toamnă la Alud și 
Brașov au arătat că mai sînt 
multe de făcut în această direcție, 
că lupta oarbă pentru puncte poa
te avea urmări foarte grave. Me
ciurile în care au fost, încălcate

regulile de joc, unde s-a practicat 
un fotbal dur (în special de către 
gazde), au foet destul de multe, 
după cum Bici numărul de sanc
țiuni nu e de natură să linișteas
că pe eineva. RAmine ca perioada 
de pregătfce eare va arma să fie 
bine folosită, pentru ea întrecerea 
din Divizia B, repetăm, deosebit 
de echilibrată, să se Încadreze tn 
limitele regulamentului, să capete 
un plus de valoare tehnică șl 
spectaculară. Acesta trebuie să 
fle, de'fept, obiectivul spre eare 
să tindă antrenorii și eele 54 de 
participante la campionatul divi
ziei secunde.

In toamnă, numărul mare de 
spectatori prezențl la meciuri a 
demonstrat Interesul cu care este 
urmărită întrecerea la cel de 
al doilea eșalon al fotbalului nos
tru. Iată de ce, jucătorii și antre
norii au datoria să se pregăteas
că temeinic și să răspundă aces
tei încrederi din partea spectatori
lor cu un joc pe măsura așteptă
rilor.

' 41. ALEXANDRU _

• RECENT, la Zurich, s-a întrunit comisia 
de arbitri din cadrul F.I.F.A. S-a stabilit ea 
în ședința din 21 iunie 1975 de la Glasgow, unde 
se vor discuta probleme legate de organizarea 
viitoarei ediții a C.M., să nu se propună eli
minarea ofsaidului la loviturile libere. în ce 
privește eliminarea temporară a jucătorilor, 
problema rămîne in continuare in studiu.

• KREISCHE de Ia 
Dynamo Dresda a su
ferit o nouă interven
ție chirurgicală și ast
fel el nu va fi încă 
mult timp apt de joc.

• ECHIPA Italiei, 
care va întîlni dumi
nică, la Genova, re
prezentativa Bulgari
ei, a susținut un meci 
de verificare cu se
lecționata ligii secun
de, pe care a în
vins-o cu 5—2.

• PREȘEDINTELE 
Federației italiene, dr. 
Artemio Franchi, a 
dezmințit știrile pri
vind acceptarea legi
timării jucătorilor de 
peste hotare în cam
pionatul Italiei.

• FEDERAȚIA po
loneză de fotbal a e- 
laborat un nou regu
lament de transferări.

Acesta va intra în 
vigoare începînd de 
anul viitor, în perioa
da de 14 zile de după 
terminarea fiecărui 
campionat. Printre mă
surile luate se poate 
observa că majorita
tea condițiilor de 
transferare concură la 
întărirea unor echipe

și promovarea jucă
torilor eu perspecti
ve. O echipă din pri
ma ligă nu poate le
gitima mai mult de 
doi jucători promo
vați din liga a doua, 
în cazul cînd clubul 
nu va acorda dezle
garea unui jucător, el 
va tace o carantină 
de un an.

• CLUBUL Feye- 
noord din Rotterdam 
intenționează să-l an
gajeze ca antrenor pe 
selecționerul repre
zentativei Poloniei, 
Kazimierz Gorski.

• ZIARUL „SPORT" din Zurich publică un in
teresant clasament în care sînt incluse jocurile 
desfășurate tn toate cupele

Iată primele clasate :
R.F. Germania
Olanda 
Iugoslavia 
Anglia 
Italia

an.
1.
2.
3.
4.
5.
6. U.R.S.S.
România — 

Craiova, Jiul 
Steagul roșu

europene din acest

19
18
12
9
9

11

4
6
2
8
5
0

de

30
26
20
20
20
14

reprezentată 
Petroșani, Dinamo 
ocupă

42
38
26
26
23
22

7
4
6
3
6
3
Universitatea 
București și 

____ _ ___,locul 16 (din 31 de țâri) 
avînd următorul bilanț : din 12 jocuri au fost 
cîștigate 5, unul s-a încheiat la egalitate, și 6 
au fost pierdute. Golaveraj : 16—23, 11 puncte.



oidul întreprins de 
reporterii noștri in ct- 
teva școli sportive a 

avut scopul a'e a evidenția 
preocupările acestor unități 
sportive, modul în care ele 
reușesc să-și atingă țelul : 
depistarea și pregătirea e- 
lementeîor capabile să ix- 
bîndească în sport.

Antrenorii și performerii 
secției ele ciclism a Școlii 
sportive nr. 2 : Nicolae 
Grlgore — antrenor, M. 
Vaientin, I. Totora, M. To
ma, Tr. Sîrbu, Dan Budiș- 
teanu — antrenor (sus), 
V. Șarpe, FI. Glomnlcu, 
Dede Negoescu — antrenor, 
V. Căpitanu și L Mlrea 
(jos).

0 ETAPĂ CALITATIV SUPERIOARĂ
Pentru sportul cu pedale, înfiin

țarea secțiilor de ciclism în țcolile 
iportive a însemnat un veritabil 
.balon de oxigen", o etapă supe
rioară calitativ in instruirea tine
relor talente. Primele promoții 
[mai substanțiale) de absolvenți ai 
l.E.F.S. cu specializarea ciclism au 
(est îndreptate spre aceste unități. 
Pornind de la selecție, continuind 
tu procesul instructiv-educativ și 
încheind *cu promovarea — totul 
s-a făcut, de la acea dată, sub 
auspiciile științei sportului. Cola
borarea cu medicina, psihologia p 
alte discipline ce pot favoriza dru
mul spre înalta performanță, a 
dat ?i dă suportului amintit mai 
multă trăinicie și eficiență.

Dintre secțiile de ciclism exis
tente în școlile sportive am ales-a 
pe cea de la Școala sportivi nr. 2 
din Capitală. Alegerea n-a fost 
întâmplătoare. Pâri să exists 
un clasament oficial, noi o socotite 
fruntași între unitățile similare. 
Criteriile care ne-au condus la •* 
ceasta apreciere sint rezultatele. 
Din cele 20 de titluri naționale, 
decernate în 1974 la funion I fi

PATINATORII
DIN MIERCUREA CIOC 

SIMT NEVOIA 
UNUI SPRIJIN EFICIENT

ioerii patinatori de viteză aparțtnind 
Școlii sportive din Miercurea Ciuc KW 
numărat printre principalii animatori ai 
concursurilor republicane din ultimii ani. 
Urcînd treptele măiestriei sub îndruma
rea unor antrenori pasionați (profesori 
de educație fizică. foști la rindul tor 
sportivi fruntași ai pistelor de ghea
ța), patinatorii Eva Szigoti, Agnes Rusz, 
Eva Molnar, Cornel Munleanu, Ladislcu 
Bir-j, Attila Csomortani șl Hollo Zsuzsa — 
ca să amintim numai citeva dintre ele
mentele dotate de la această unitate de 
invățamînt — se anunță ca vlteziștl de 
nădejde. Alături de ei, încă aproape X 
de fete șl băieți, între 7 și 14 ani, se 
pregătesc sub conducerea prof. Maria 
Tașnadi, fostă campioană absolută a 
țării, prof. Ileana Biro, alergătoare de 
categoria întîi și veșnic-tinârul prof. 
Anton Molnar. După triaturi pe... uscat. 
27 de elevi au îndeplinit normele nece
sare participării la întrecerile oficiale ale 
apropiatului sezon.

Dar (păcat că există acest dar), cele 
trei cadre de specialitate întimpină o se
rie de dificultăți în munca de depistare 
și instruire a elementelor talentate :

— ceia trei săli de antrenament ale Li
ceului nr. 1, unde-și are sediul Școala 
sportivă, sînt ocupate aproape în per
manență cu diversele activități alo ele
vilor de la liceu ;

— nu există pentru ședințele de pregă
tire fizică o pistă de atletism, deoarece 
se tărăgănează de multă vreme darea ia 
folosință a bazei sportive din incinta li
ceului ;

— vitezi.știi de ta Școala sportivă nu 
cu un orar potrivit, corespunzător necesi
tăților, pe patinoarul artificial din loca
litate acordîndu-li-se doar trei om pe 
săptămină, dintre care două duminica 
dimineața.

— inventarul de ghete și patine este 
încă sărac.

Mai sînt și alte lipsuri de natură să 
frineze progresul cadrelor de perspectivă 
din grupele de performanță. Sperăm că 
atît conducerea Școlii sportive, cît și fac
torii care răspund de buna activitate a 
acestei unități de Invățâmint se vor 
preocupa să găsească soluții pentru a se 
asigura eficiența procesului de depistare 
și pregătire a viitorilor performeri.

Traian IOAMIȚESCU

Pog.cGc Sportul

II, secția antrenorilor-profesori 
Nicolae Grigore -și Dan Budișteanu 
(care primesc sprijinul experienței 
maestrului Dede Negoescu) a cu
cerit 13, ceea ce reprezintă 65 la 
sută. De aici au fost selecționați 
in loturile naționale Ibe Totora 
(trecut la seniori, in secția clubu
lui Steaua), Valentin Marin, Tra
ian Sirbu, Florian Glomnicu, Ion 
Mirea, Âurel Șarpe fi Vasile Că- 
pitaau, ier alți cițiva accelerează 
ritmul in speranța că vor întruni 
ți ei sufragiile selecționerilor. 
Ceea ce este posibil...

Fără îndoială, succesele amintite 
au la bază munca. Juniorii de la 
Școala sportivă nr. 2 au ajuns să 
efectueze sute de ore de pregătire 
pe an, la o intensitate care ar 
putea să-i sperie și pe unii se
niori. Elevii-sportivi concurează la 
toate genurile de întreceri, folo
sind pentru pregătirea generală 
velodromul, țoseaua și ciclocrosul. 
Na este omis nici aportul sportu
rilor ajutătoare, din rindul cărora 
halterele, gimnastica și atletismul 
au intrat in obișnuință.

O bund parte din activitatea 
secției este îndreptată spre depis
tarea ți selecția tinerilor dornici 
să practice ciclismul. Pentru a- 
ceasta se menține o permanentă 
legătură cu țcolile din apropiere, 
se organizează întreceri de masă, 
se sprijină organizarea concursu
rilor pe țeoh. Acțiunea este non
stop, astfel că numărul celor a- 
proape 50 de membri ai secției nu 
se subțiază prin trecerea, la finele 
fiecărui sezon, in grupa seniorilor

22 DE PROFESORI, DAR NUMAI 3 SPORTIVI iN LOTUL SPERANȚELOR OLIMPICE
Școala sportivă de atletism poate realiza incomparabil mai mult decit in

Creată in urma cu 6 ani in 
ideea de a asigura o bogată pe
pinieră de talente cluburilor de 
performanță din Capitală, Școa
la sportivă de atletism iși jus
tifică existența, situîndu-se ia 
finele unui bogat sezon in frun
tea unităților școlare din Întrea
ga țară. Numai ta acest an, 
reprezentanții S.S.A. au stabilit 
27 recorduri naționale de juniori 
și au colecționat 16 titluri de 
campioni. Cu o largă activitate, 
care cuprinde în 58 de grupe, 
conduse de 22 de profesori, aproa
pe 900 de tineri din școlile Capi
talei, această unitate a reușit să 
impună în atenția specialiștilor, 
de-a lungul anului 1974, cițiva ti
neri talentați, cu frumoase pers
pective, printre care : Niculina
Ilie, Mihaela Stoica, Constantin 
Obreja, aflați și ta lotul speran
țelor olimpice.

Aceste rezultate sînt rodul ac
tivității unui colectiv de antre
nori harnici și pricepuți — i-am 
numi ta primul rînd pe D. Vlă- 
descu, C. Pascal, Georgeta Mușat, 
G. Stănescu, L. Pândele, Al. Ar- 
dcleanu, A. Popa.

Rezultatele, incomparabil su
perioare celor din anii trecuțl, 
s-au datorat unor măsuri ener
gice în organizarea activității 
(s-a renunțat la serviciile a 8 
profesori cu rezultate total ne
semnificative) și instaurării unui 
climat de muncă propice perspec
tivei. Totuși, în.tr-0 recentă șe
dință de analiză, la nivelul Mu
nicipiului București, s-au emis 
păreri din care se desprindea ne
mulțumirea față de PRODUCȚIA 

a tinerilor rutieri care au absol
vit școala.

Ce-ți propune secția de la Școa
la sportivă nr. 2 7 Obiectivele sale 
de viitor atestă seriozitatea pre
ocupărilor antrenorilor și conduce
rii școlii (director — prof. Con
stantin Popescu). Este vorba, in 
primul rînd, de o accentuată spe
cializare a tinerilor rutieri pentru 
probele olimpice și, îndeosebi, 
pentru cea de contratimp pe echi
pe. Se încearcă, deci, crearea unui 
climat favorabil depistării elemen
telor dotate pentru contratimp, 
probă ce poate aduce afirmarea 
internațională a sportului nostru 
cu pedale. De altfel, rezultatul for
mației campioane la juniori cat. I 
(1 h.41 pe 70 km) reprezintă o pro
misiune. Apoi, antrenorii sint ani
mați de dorința de a oferi loturi
lor naționale cit mai multe ele
mente talentate. Există aici o lău
dabilă grijă pentru ca tinerii să 
aibă o comportare ascendentă, să 
dea in fiecare an rezultate pe 
măsura potențialului real, astfel ca 
la seniorat să se mențină pe linia 
aceluiași progres și nu, cum se 
mai intimplă ia unele cazuri, să 
regreseze pentru ci s-au epuizat 
in perioada junioratului.

In mod sigur, prin activitatea 
ei, Școala sportivă nr. 2 este un 
exemplu. Firește, nu singurul. 
Pentru că in ciclism, școlile spor
tive au, i» general, o activitate 
laborioasă, o contribuție de prim 
ordin la îmbogățirea loturilor na
ționale cu elemente talentate.

Hristoche NAUM

actuală a Școlii sportive de atle
tism. Se sublinia că acest colec
tiv, care cuprinde un mare nu
măr de tehnicieni, mulți dintre 
aceștia cu solide cunoștințe și cu 
o largă experiență, nu se poate 
declara mulțumit doar cu o serie 
de titluri și recorduri naționale 
de juniori, mai ales că mina de 
atleți aflată ta atenția selecțio
nerilor este produsul unui număr 
restrîns de antrenori.

Pe bună dreptate s-a pus în
trebarea : de ce prof. M. Berbo- 
caru (atras ta ultima vreme tot 
mai mult de tenis) nu a mai des
coperit vreun săritor cu prăjina 
de aproape trei ani, de ce semi- 
fondiștii și fondiștii antrenați de 
I. Puică și I. Șerbescu nu re
ușesc să iasă din anonimat, de

activității citorva 
releva aportul in- 

unități la asigurarea 
schimbului de miine al sportului nostru de perfor
manță. Este, firețte, doar o mostră, dar chiar 
ți numai ea evidențiază utilitatea școlilor sportive, 
importanța tot mai mare pe care o capătă.

Am abordat subiectul din unghiuri diferite, toc
mai pentru □ sublinia oria largă in care acțio
nează școlile sportive. Poate că in diverse sectoare 
— asigurarea elementelor talentate pentru loturile 
naționale, a speranțelor olimpice; colaborarea 
strinsă cu cluburile, cu școlile generale și liceele ; 
realizarea unui proces de selecție continuu ; spo
rirea producției ș.a.m.d. — mai există carențe, re
surse insuficient folosite. Este însă sigur că pri-

ia succinta relatare 
școli sportive 
semnat al

a
se poate 

acestor

SIMBIOZĂ FRUCTUOASĂ
ȘCOALĂ—CLUB

(Energia) (Dinamo)
Deși mai tînără decît suratele 

ei bucureșteue, Școala sportivă 
Energia (director — prof. Ștefan 
Nobilescu) a început să apară tot 
mai des pe listele fruntașelor, 
numai în acest an treeîndu-și la 
activ 27 de prezențe pe podiu
murile de premiere ale campio
natelor republicane de juniori, 
dintre care 5 pe cea mai înaltă 
treaptă.
-Mutată acum doi ani de la clu

bul Rapid în parcul Dinamo, 
Școala sportivă Energia tinde să 
devină — alături de Tînărul Di- 
namovist — o pepinieră a cunos
cutului club din șos. Ștefan cel 
Mare. Ideea colaborării dintrtsf 
școlile sportive și marile cluburi
— care nu este nici nouă și nici 
la prima ei traducere în fapte
— are, însă, aici un argument in 
plus — prezența ambelor unități 
în același perimetru sportiv i 
parcul Dinamo. Firește, sălile, te
renurile, întreaga bază, aparțin 
clubului dinamovist, dar micii 
sportivi de la „Energia" au în
ceput să se simtă aici ca la ei 
acasă...

Odată cu venirea școlii spor
tive în șos. Ștefan cel Mare, con
ducerile celor două unități și-au 
pus — pe bună dreptate — pro
blema colaborării strînse, a îm
pletirii muncii în disciplinele care 
aveau secții la Dinamo și la Ener
gia. Ba, mai mult, la solicitarea 
clubului-gazdă, Școala sportivă a 
înființat chiar o nouă secție — 
cea de gimnastică.

Colaborarea, începută de la ni
velul conducerilor cluburilor, a 
continuat prin strîngerea legătu
rilor și pe celelalte planuri. Spre 
exemplu, Dinamo invită întotdea
una la lectoratele sale metodice 
pe antrenorii de la Energia, iși 
pur.e bazele sportive la dispozi
ția școlii cînd aceasta organizea
ză concursuri de selecție și între
ceri interne sau internaționale, 
într-un cuvînt caută să ofere cît 
mai mult noii sale colaboratoare. 
La acest sprijin consistent, Școa
la sportivă Energia a răspuns 
prompt, oferind exact ceea ce se 

Gheorghiță Lucian — in acțiune — unul dintre „produsele* cele mai 
bune ale Școlii sportive Energia din București.

ce Marian Ciser sau Paul loan, 
profesori cu o bună calificare, 
nu obțin rezultate la nivelul ac
tualelor cerințe ? Condițiile de 
selecție și pregătire ale soortivi- 
lor școlii sînt aproximativ asemă
nătoare, chiar dacă unii și-au 
fixat „atelierele" la Stadionul ti
neretului, iar alții au preferat 
stadionul complexului „23 Au
gust". Totuși, rezultatele sînt 
sensibil diferite. A explica, a- 
ceastă stare de lucruri doar prin 
comoditatea unora, ar fi prea 
puțin.

Din discuțiile purtate cu direc
toarea școlii, Maria Zamfirescu. 
am înțeles că problema selecției 
este încă nerezolvată ; profesorii 
continuă să se „războiască" cu 
colegii lor de la alte discipline 

sprijinul Ministerului Educației ți Invățămin- 
precum ți ai organelor C.N.E.F.S., aceste ti
de bază ale mișcării noastre sportive vor 
să-ți sporească contribuția, să-ți lărgească 
de activitate, să însumeze un număr tot mai

mind 
tul ui, 
nități 
reuși 
sfera 
mare de sportivi din rindurile cărora să fie depistate 
marile talente. Astăzi, întregul nostru tineret este 
încadrat in forme de invățâmint Cum școlile de 
toate gradele și profilurile sint tocmai cele spre 
care iși îndreaptă atenția aceste unități sportive — 
este creată premisa reușitei. Cu condiția ca an- 
trenorii-profesori să dovedească dragoste și res
ponsabilitate pentru meseria lor, să muncească 
fără preget, să colaboreze neîncetat cu medicii, 
metodiștii ți antrenorii marilor cluburi.

aștepta de la ea — sportivi da 
autentic talent și de certă valoa
re, tineri de perspectivă, capabili 
să obțină performanțe înalte în 
viitor. Exemple sînt numeroase, 
dar ne vom limita la cele oferite 
de rugby (tinerii Valeriu Cantea 
și Ion Aurel fac parte, in pre
zent, din prima echipă a clubului 
Dinamo), box (Janiel Pleșa), lupta 
greco-romane (Nicolae Mareș și 
Gheorghiță Lucian). în fine, tot 
aici putem vorbi despre unifica
rea secțiilor de volei junioare, 
în urma căreia echipa care acti
vează în divizia școlară se nu
mește acum Dinamo-Energia, fiind 
antrenată de prof. Rodica Hălmă- 
geanu, angajată a școlii sportive.

Iată deci că atît gazdele, cît 
și oaspeții se achită bine de o- 
bligațiile pe care le ridică înțe
legerea și colaborarea dintre cele 
două unități sportive. Asta nu 
înseamnă, însă, că totul este per
fect, că nu mal există încă re
surse nefructificate, că ambele 
părți dau tot ce pot da. Școala 
sportivă trebuie să-și intensifice 
eforturile (de fapt, e interesul ei. 
in primul rînd I) atît în direcția 
selecției, cît și a creșterii cantita
tive a eșaloanelor sale de prim 
rang, iar Dinamo, pe de altă par
te, trebuie să ofere și mai mult 
pe linia condițiilor de pregătire, 
concret prin poziții mai numeroa
se în sălile sale, prin echipament 
și tehnicieni. în fine, un capitol 
la care se pot înregistra încă 
multe progrese este acela al cola
borării strînse dintre antrenorii 
de la Dinamo și cei de la Energia.

Cum scriam la început, Școala 
sportivă Energia a venit aici de 
numai doi ani, iar realizările 
substanțiale obținute în acest 
răstimp ne determină să credem 
că nu e departe momentul cînd 
atît clubul gazdă, cît și școala 
oaspe vor constata că întreaga 
lor colaborare constituie o reu
șită, că eforturile coroborate sînt 
de natură să aducă avantaje și 
rezultate frumoase de ambele 
părți.

Al. HORIA

sezonul recent încheiat
sportive pentru tinerii care vă
desc aptitudini. Oare nu ar fi 
mai simplu să se organizeze, pe
riodic, concursuri de selecție, pre
cedate de o bună popularizare, 
sau să se ceară concursul Inspec
toratului școlar municipal pentru 
a se organiza, la Școala generală 
nr. 173, vecină cu Stadionul tine
retului, cîteva clase de atleți ? 
în altă ordine de idei, am vrea 
să atragem atenția și asupra lip
sei de colaborare dintre profe
sorii acestei unități, fapt care 
împiedică realizarea unui colec
tiv solidar, omogen, cu posibili
tăți incomparabil mai mari de
cît cele obținute ta sezonul re
cent încheiat.

Adrian VASIUU

g



CAMPIOANELE ȚĂRII ÎNTRECUTE LA SIBIU!
r

. Ieri au început la Bacău (mas
culin) și Sibiu (feminin) întrece
rile celui de al treilea turneu al 
campionatelor de volei (Divizia 
A).

MASCULIN

BACĂU, 27 (prin telefon). In 
noua Sală a sporturilor din loca
litate am asistat, vineri, la cîteva 
jocuri interesante, de bun nivel 
tehnic. în prima partidă, Politeh
nica Timi:»ara a dispus de C.S.M. 
Suceava cu 3—1 (11, 8, —10, 11) 
evidențiindu-se, în mod special, 
D. Dragoș și N. Neghină din 
echipa studenților. în meciul din
tre I.E.F.S. București și Petrolul 
Ploiești au cîștigat bucureștenii 
cu 3—0 (6, 9, 11). în ultima parti
dă de dimineață, cea dintre di
vizionarele bucureștene Dir.amo si 
Rapid rezultatul a fost 3—0 (2, 8, 
6), dinamoviștii cîștigînd mai ușor 
decît arată scorul.

Universitatea Craiova și C.S.U. 
Galați, care au inaugurat după- 
amiaza voleibalistică băcăuană, 
au oferit un joc fără istoric în

care gălățenii au fost net supe
riori, adjudecîndu-și victoria in- 
tr-o oră cu 3—0 (12, 8, 12). Parti
da dintre Viitorul Bacău și Uni
versitatea CIuj-Napoca a oferit, 
în schimb, faze de-a dreptul dra
matice. In setul al cincilea, de 
pildă, gazdele au condus cu 10—4 
și 14—J2, clujenii însă, care au 
avut în veteranul Bîndea un 
foarte bun coordonator, au ega
lat și au cîștigat cu 3—2 (13, —8, 
—12, 3, 14). Cea de a șasea par
tidă a zilei, cea dintre Explorări 
Baia Mare și Steaua, s-a înche
iat cu scorul de 0—3 (—12, 
—10, —10).

Sile NENIȚĂ — coresp.

FEMININ

SIBIU, 27 (prin telefon). Turneul 
care se desfășoară în sala Școlii 
sportive a debutat cu meciul for
mațiilor bucureștene Constructorul 
și Spartac, în care a cîștigat pri
ma echipă cu 3—1 (9, —8, 7, 4). 
Farul Constanța a reușit o fru
moasă victorie cu 3—2 (11, —12, 
5, —12, 7) în fața Universității

burpnz^a^proponî^H^DMzî^T”™ie handbal femmn
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> INAUGURAREA UNEI EXPOZIȚII

DE CARTE
în sala de lectură a bibliotecii 

C.N.E.F.S. a avut loc, ieri dimi
neață, deschiderea expoziției retro
spective, organizată cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de activitate 
a editurii pentru literatură spor
tivă.

La vernisajul expoziției a fost 
prezent tovarășul general lt. Ma
rin Dragnea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., care a felicitat colecti
vul editurii „Stadion" pentru bilan
țul fructuos al unui sfert de veac 

^închinat cărților de sport și a în- 
minat diplome de merit unor lu
crători ai editurii.

în cuvintul inaugural al expo
ziției, tov. Emil Ghibu, secretar al

SPORTIVĂ
C.N.E.F.S., a evidențiat activitatea 
editurii care in răstimpul a 25 de 
ani a publicat și raspîndit peste 
1200 de titluri, tipărite in peste 
10 milioane de exemplare. A fost 
apreciată drept foarte meritorie 
vasta arie tematică a producției de 
carte sportivă, preocuparea editu
rii de a sluji toate domeniile edu
cației fizice și sportului. în cata
logul editurii apar lucrări de teh
nică și metodică pe ramură de 
sport, lucrări de specialitate cu 
caracter general, lucrări de popu
larizare, lucrări de turism etc.

Expoziția, aflată la et. 8. în se
diul C.N.E.F.S., rămîne deschisă 
pentru public.

sporturile
din Gh. Gărniță, Gh. Voicu, V. Fontana, 
N. Veștea și N. Cristoloveanu. La con
cursul de ia Zakopane vor participa și 
F. Foriko și D. Drăghici, din lotul de ti
neret. Campionatele mondiale sînt pro
gramate între 11 și 16 februorie.

MECIUL POLITEHNICA 
bU CUR EȘTI - INST. 

PcDAGOGiC TG. MUREȘ, restanță din 
etapa a 9-a a Diviziei feminine A, se 
va disputa mîine dimineoță la Brașov. 
• CUPA FEDERAȚiti LA MINlEfASCHhf a 
programat etapa finală, pe zone. La Ga
lați s-au întrecut patru echipe feminine, 
care s-au clasat în următoarea ordine : 
1. Lie. 4 Galați (antrenoare Aneta Popes
cu), 2. Constanța, 3. Tulcea, 4. Botoșani. 
« REPREZENTATIVA DE JUNIOARE A 
ȚARII va pleca duminica seară în Polo
nia pentru a participa la tradiționalul 
turneu de la Kielce, alături de selecționa
tele Bulgariei, R.D. Germane, Poloniei 
și Ungariei. Fac deplasarea : Ana latan, 
FiorenJna Căprița, Camelia Tănăsescu 
(Olimpia București), Corina Colțcscu 
(„U“ Timișoara), Mariana Sandu (Pro- 
g£esul), Ana Asto.os (Liceul „Bolyai" 
Tg. Mureș). Emoxe Szâsz, Maria Varga 
(Lie. 4 Oradea), Liliana Ciobotariu, Maia 
Cuțov, Maria Muțariu (Șc. sp Ploiești), 
Elena Fiiip (Șc. sp. 2 București). Antre
nori : Gh. Lăzârescu și G. Ncstase ; ar
bitru :S. Antonescu.

ÎNAINTEA CAMPION AȚE
LOR MONDIALE DiN ITA

LIA (stațiunea Anterselva), lotul național 
va susține verificări prin participarea la 
concursuri internaționale în următoarele 
localități : Zakopane (4—5 ianuarie), Le
ningrad (10—12 ianuarie), Secfeid (7—3 
februarie). în zilele de 26 și 27 ianuarie, 
biatloniștil vor lua parte la tradiționala 
competiție intsrnațională dotată cu ..Cu
pa Poiana Brașov**. Lotul este alcătuit

BASgHEI

BIATLON

„CUPA SPERANȚELOR MARA- 
JUi>V. MUREȘENE**, desfâșurdtă in 
sala Voința din Baia Mare, a întrunit 40 
de concurenți de la Voința Baia Mare, 
Casa- pionierilor Baia Mare și Minerul 
Baia Borșa. Ciștigătorii probelor (in ordi
nea categoriilor) : E. Giurgiu (Voința), 
H. Giurgiu (Voința), M. Moraru (Casa 
pionierilor), C. Ceea (Casa pionierilor), 
Gh. Dancean (Minerul). T. ionescu (Casa 
pionierilor), P. Danci (Minerul). Trofeul 
a fost cucerit de echipa Căsoi pionierilor 
(29 p), urmată de Voința (17 p) și Mine
rul (14 p).

CLUBULUI
participat
Voievod’*

I 1 ID1T REPREZENTANȚII 
i-Urlt NICOLINA IAȘI au 
la turneul memorial „Anghel 
de la Haskovo (Bulgaria). Atit la greco- 
romane, cit și la libere, luptătorii ieșeni 
au avut o comportare bună, trei dintre ei 
ocupînd locul I la categoriile respective: 
V. Țigana? (libere — cat. 82 kg), S. Bo
tez (greco-romane — 56 kg) și Gh. Mol- 
dovear.u (greco-romane — 87 
doi, M. Munieanu (libere — 
M. Filip (greco-romane — 81 
clasat 
A.S.A.

pe
DIN

locul II.
CLUJ-NAPOCA

kg).
70 ks) 
kg)
IN

s-a

Alți 
Și 

s-au 
SALA 

dis-
putat prima etapa a campiona
tului școlilor sportive pe echipe. 
Competiția, urmărită de aproximativ 1 000 
de elevi, a evidențiat buna pregătire a 
formației sportivilor clujeni, care au în
vins tQato celelalte participante la între
ceri : 30—10 cu Șc. sp.’ Timișoara, 33—7 
cu Șc. sp. Deva și 36—4 cu Șc. sp. Ora
dea. Timișoara a întrecut pe Oradea cu 
24—16 și pe Deva cu 27—13. S-au remar
cat sportivii A. Șuteu, Z. Fodoreanu, P. 
Matiu, Al. Fiileki și D. Susa (toți de la 
Șc. sp. Viitorul CIuj-Napoca), care ou 
cîștigat toate meciurile prin tuș.

Craiova. S-au remarcat Luxa Ghi- 
ță, Maria Cengher (F), Liliana 
Pasca și Aurora Popența (U). O 
partidă- de mare luptă a avut loc 
Intre C.S.M. Sibiu si C.S.U. Galați 
3—2 (—14, 10, 8, —12, 7), care a 
durat două ore. Sibiencele n-au 
luat în serios, la început, meciul 
și au pierdut primul set, apoi au 
revenit, reușind să cîștige la limi
tă. Gălățenceîe au evoluat bine 
în atac și în linia a Il-a.

în reuniunea de după-amiază 
s-a produs o surpriză de propor
ții : Rapid București — campioa
na țării — a fost întrecută cu 
3—2 (7, 11, —10, —«, 12) de către 
Universitatea Timișoara. Bucureș- 
tencele au avut un început slab, 
au pierdut primele două seturi, 
au egalat situația, dar timișoren- 
cele, cu un finiș excelent, au 
cîștigat setul decisiv, obținînd o 
victorie meritată. A urmat apoi 
meciul dintre Dinamo București 
și Penicilina Iași, în care dina- 
movistele au cîștigat relativ ușor, 
cu 3—1 (1, —8, 5, 14). După un 
început foarte slab, Penicilina are 
o frumoasă revenire, cîștigă se
tul secund, dar în final nu poate 
ține pasul cu adversara ei șl ce
dează. In ultima confruntare : 
I.E.F.S. București — Medicina 
București 3—2 (9, 7, —13, —11, 10).

Ilie IONESCU, coresp. județean

GALATI, 27 (prin telefon). Vi
neri au debutat la Galați, în Sa
la sporturilor, întrecerile primu
lui tur de sală din actuala edi
ție a diviziei A de handbal fe
minin, programul cuprinzînd 
jocurile etapei a Xll-a din cam
pionat.

Lidera clasamentului, „U" Ti
mișoara, a depășit-o cu un scor 
categoric pe concetățeana ei Con
structorul : 25—13 (12—7) într-o
partidă cu 14 aruncări de la 7 
metri (împărțite... frățește !). Din, 
rîndul formației cîștigătoare am 
reținut evoluția Elenei Gheorghe 
(o „piesă" necesară echipei) și 
verva Ibadulei Nadire.

In alte partide, Confecția — 
marcînd o ușoară revenire de for
mă — a întrecut cu 17—12 (8—6) 
pe Mureșul Tg. Mureș (fără Soș, 
dar cu două tinere talentate — 
Dorgo și Pereș), iar „U“ Iași 
a depășit pe Sparta Mediaș cu 
23—8 (11—7). Este de reținut, to
tuși, că antrenorul învinselor a 
aliniat o garnitură cu media de 
vîrstă... 17 ani (!), inițiativă lău
dabilă, asupra căreia vom re
veni.

Jocul „U" București — Voința 
Odorhei a început furtunos 
(0—3 1), încălzind puțin tribune
le, Totul a durat însă numai 15 
minute, după care lucrurile au 
reintrat în normal, Universitatea 
sprintind irezistibil spre un scor 
de proporții. Partida s-a încheiat 
eu rezultatul de 18—8 (7—5) pen
tru bucureștence.

Penultima întilnîre a opus 
Textilei Buhuși pe "Rapid Bucu
rești. După calculele hîrtiei, se 
anticipa o victorie fără probleme 
a textilistelor, dar nenumăratele 
lor ratări din poziții clare -și in
sistența fn atac a rapidistelor au 
făcut ca tabela de marcaj să con
semneze în final doar 13—9, dife
rență realizată în ultimele 12 
minute ale partidei, după ce la 
pauză fusese 5—5, iar în minutul 
38-: 7—7 1

Ultimul joc al zilei, I.E.FJS. — 
Progresul București, a salvat a- 
parențele, oferindu-ne 50 de mi
nute palpitante, cu multe faze 
succedate rapid la ambele porți. 
Campioanele țării, surprinse de 
la bun început de iureșul „ban
carelor", și-au pierdut busola și 
au fost obligate să-și treacă la 
pasiv o înfrîngere deloc întîm- 
plătoare. De la Progresul un mare 
aport în obținerea victoriei l-a 
avut portarul Gabriela Velicu, 
de-a dreptul senzațională. Scor fi
nal 16—15 (8—8) în favoarea e- 
chipei Progresul.

Simbătă, de la ora 14, au loc 
următoarele partide (din etapa 
XIII) : Mureșul Tg. Mureș —
Constructorul Timișoara, „U* 
București — Progresul, „U“ Ti
mișoara — Voința Odorhei, „U" 
Iași — Confecția, I.E.F.S. — Ra
pid, Textila Buhuși — Sparta Me
diaș.

Horia ALEXANDRESCU
Telemac SIRIOPOL, coresp. jud.

Azi, in „Cupa 30 Decembrie14 la tenis

TOMA OVICI SI ION SÂNTEI
<>

ÎȘI DISPUTĂ FINALA
Ca in aproape orice competiție, 

surpriza mult așteptată s-a pro
dus și in „Cupa 30 Decembrie" la 
tenis. Jucătorul nr. 6 al țării, Ion 
Sântei, l-a întrecut — și încă în
tr-o manieră categorică — pe cam
pionul României, Dumitru Hără
dău. După 100 de minute de joc, 
cu o gindire tactică foarte lucidă, 
cu un ritm rapid de joc impus 
adversarului său și cu excelente 
lovituri de voie, Ion Sântei a ter
minat învingător in • 3 seturi : 6—7, 
6—4, 6—2. Victoria dinamovistului 
bucur'eștean începuse să se contu
reze chiar din primul set cind, la 
3—2, Hărădău a trebuit să depună

raș 6—3, 6—3 ; Hărădău — Po- 
povici 6—3, 6—2.

Simbătă, la sala „23 August", la 
ora 16, va avea loc finala de sim
plu bărbați, urmată de finala de 
dublu femei (semifinalele nu s-au 
disputat pînă la ora trimiterii la 
tipar a acestor rinduri), iar du
minică, de la ora 9, se va juca 
finala fetelor (Virginia Ruzici — 
Mariana Simionescu) urmată de 
finala de dublu bărbați. (I. G.).

Ion Sântei, merituosul învingător 
de ieri

.eforturi pentru a egala și a se 
desprinde câștigător prin tie-break. 
In setul al doilea, deși Hărădău 
a reușit să refacă de la 5—2 la 
5—4, nu a putut face mai mult. 
Setul decisiv îi aduce un ghem 
lui Sântei pe serviciul adversa
rului, acesta dovedindu-se a fi în
ceputul degringoladei in care a 
căzut campionul.

In prima semifinală, Toma O- 
vici a ciștigat in două seturi intil- 
nirea cu Viorel Sotlriu : 6—2, 6—0, 
deși acesta din urmă, după jocul 
foarte bun prestat în confrunta
rea cu Traian Mar cu, lăsa să se 
întrevadă că va opune o rezistență 
mai dirză. Vom asista, așadar, la 
o finală Toma Ovici — Ion Sântei. 
Rezultatele din „sferturi44 ; Ovici 
— Russu 6—4, 6—4 ; Sotiriu — T. 
Marcu 6—4, 6—3 ; Sântei — Tăbă-

FONDIȘTII JUNIORI FNVINGA- 
3Lni tori ’,N CEHOSLOVACIA. Lotul 
de fondiști juniori cl tării noastre a par
ticipat la yn concurs in stațiunea Misecky 
(Cehoslovacia), unde a înregistrat re
zultate bune. Tinerii fondiști români, pre
gătiți de antrenorul Ion Dudu, s-ou clasat 
pe primele trei locuii, atit în d’.'uta fe
telor, cît și in cea a băieților. Rezultate 
juniori (10 km) : 1. Moise Girbacea 36,36;
2. Emil Pochișcan 36,58 ; 3. CosteI Ter- 
ciu 33.05 ; junioare (5 km) : 1. Cornelia 
Mititelu 19.05; 2. Nicoleta Scurtu 19,22 ;
3. Elena Ceposu 20,41.

„Cupa Federației14 la biatlon

GH. VOICU ȘI GH. PĂUNESCU ÎNVINGĂTORI
POIANA BRAȘOV, 27 (prin te

lefon). Proba individuală din ca
drul „Cupei Federației" la biatlon, 
așteptată cu mult interes, a fost 
influențată nefavorabil de ploaia 
măruntă care a căzut încă din 
faptul zilei, precum și de zăpada 
umedă, care a incomodat pe con
curenți. în ciuda unei organizări 
impecabile, schiorii au fost supuși 
la eforturi sporite, ceea ce s-a re
simțit in mod deosebit asupra pre
ciziei tragerilor la țintă. La aceas
ta s-a adăugat și vizibilitatea re
dusă, ceea ce a făcut ca cea mai 
mică penalizare să fie de 4 mi
nute, celelalte avind cifre rar în- 
tîlnite : peste 10—15 minute. Vi- 
cecampionul mondial Gheorghe 
Gămifă, deși a realizat cel mai 
bun timp la fondj. a avut o defec
țiune la armă și nu s-a • putut 
clasa, în final, decît pe locul se
cund, în urma redutabilului său 
adversar Gheorghe Voicu, care de 
la începutul sezonului manifestă o 
formă ascendentă. Oricum, disputa 
dintre acești doi sportivi este dem
nă de urmărit și în întrecerile vi
itoare, deoarece ea se dă la un 
înalt nivel tehnico-tactic și intre

biatloniști bine pregătiți acum la 
început de sezon.

La tineret, in ciuda recordului 
de timp obținut la fond de Ferenc 
Foriko, el s-a clasat abia pe locul 
6, datorită, unei slabe trageri, si
tuație ce trebuie să dea de gîn- 
dit, mai ales că el este unul din
tre componenții de bază ai lotului 
republican de tineret.

REZULTATE TEHNICE: seni
ori, 20 km: 1. Gheorghe Voicu 
(A.S.A Brașov) 1 h 25:47 (4 min. 
penalizare), 2. Gheorghe Gărniță 
(Dinamo Brașov) 1 h 27:13, 3. Ni- 
colae Veștea (A.S.A.) 1 h 28:47
(5), 4. Ștefan Urs (Dinamo) 1 h 
29:39 (4), 5. Ion Mârza (A.S.A.) lh 
31:00 (5), 6. Nicolae Cristolovea
nu (A.S.A.) 1 h 32:28 (9), ; tineret, 
16 km : 1. Gheorghe Păunescu 
(A.S.A.) 1 h 15:19 (5), 2. Dumitru 
Drăghici (A.S.A.) 1 h 15:47 (9), 3. 
Eleonor Cercel (A.S.A.) 1 h 25:05 
(14), 4. Cornel Mandrus (A.S.A.) 
1 h 25:15 (15), 5. Ion Lăzăroiu
(A.S.A.) lh 25:26 (10), 6. Ferenc
Foriko (Dinamo) 1 h 25:30 (20).

M. B.

CLASAMENTELE DIVIZIEI ȘCOLARE Și juniori la dăscăli
După disputarea primului tur^ al 

Diviziei naționale a școlarilor și 
juniorilor, clasamentele competiției 
se prezintă astfel : BĂIEȚI, seria I ; 
Șc. sp. Oradea 14 p, Șc. sp. Tg. 
Mureș 13 p, Lie. „Bolyai” Tg. Mureș 
12 p,’ Lie. 4 Oradea 11 p., Șc. sp. 
Satu Mare 10 p, Șc. sp. Zalău 9 p, 
Șc. sp. Bistrița 8 p, Liceul Sighet 
7 p ; seria a II-a : Șc. sp. Arad
14 p, Șc. sp. Timișoara 13 p, Șc. sp. 
Sibiu 12 p, Lie. 1 Timișoara 11 p, 
Șc. sp. Deva 9 p, Șc. sp. Lugoj 
9 p, ȘC. sp. Tg. Jiu 9 p, Lie. „A- 
vram Iancu“ Brad 7 p ; seria a
III- a : Șc. sp. CIuj-Napoca 12 p, 
Șc. sp. Brașov 11 p, Șc. sp. Ploiești 
9 p, Șc. sp. Mediaș 9 p, Șc. sp. 
Tîrgoviște 9 p, Comerțul Tîrgoviște 
7 p, Șc. sp. Făgăraș 6 p ; seria a
IV- a : Dinamo București 12 p, Șc. 
sp. 3 București 11 p, Șc. sp. Cra
iova 9 p, Șc. sp. Pitești 9 p, Șc. 
sp. Buzău 9 p, Șc. sp. Rm. Vîlcea 
7 p, Lie. Mecanic Caracal 6 p ;
»€ria a V-a ; Șc, sp. Constanța 14 p„

Șc sp. Galați 12 p, Farul 12 p. Șc. 
sp. P. Neamț 12 p, Șc. sp. Brăila
10 p, Șc. sp. Focșani 9 p, Șc. sp. 
Călărași 3 p, Lie. 4 Constanța 7 p ; 
seria a Vl-a : Lie. 35 București lOp, 
Șc. sp. Unirea Iași 9 p, Șc. sp. 2 
București 8 p, Șc. sp. Bacău 7 p, 
Șc. sp. Suceava 6 p, Șc. sp. Boto
șani 5 p ; FETE, seria I : Lie. 4 
Oradea 13 p, Șc. sp. Satu Mare 
13 p, Șc. sp. Oradea 13 p, Crișul 
Oradea 11 p, Șc. sp. Salonta 10 p, 
Șc. sp. CIuj-Napoca 9 p, Șc. sp. 
Zalău 7 p, Voința CIuj-Napoca 7 p ; 
seria a II-a : Șc. sp. Sibiu 14 p, 
Lie. 1 Timișoara 12 p, Șc. sp. Deva

z 11 p, Șc. sp. Timișoara 11 p, Șc. sp.
Dej 11 p, Liceul Pecica 9 p, Șc. 
sp. Arad 8 p, Lie. „Petru Maior“ 
Gherla 8 p ; seria a IlI-a : Lie.
„Bolyai“ Tg. Mureș 13 p, Șc. sp. 
Gheorghieni 12 p, Liceul Reghin 12 p, 
Șc. sp. Mediaș 12 p, Șc. sp. Brașov
11 p, Șc. sp. Sf. Gheorghe 9 p, Vo
ința Brașov 8 p, Șc. sp. Tg. Secu
iesc 7 p ; seria a IV-a : Șc. sp. 2

București 14 p, Progresul București 
13 p, Șc. sp. Iași 12 p, Șc. sp. Ga
lați 11 p, Șc. sp. Bacău 10 p, Șc. 
sp. Bîrlad 9 p. Șc. sp. Dorohoi 8 p, 
știința Gura Humorului 7 p ; seria 
a V-a : Olimpia București 14 p,
Lie. 35 București 13 p, Șc. sp. Cra
iova 12 p, Lie. Tr. Măgurele 11 p, 
Șc. sp. Pitești 10 p, Șc. sp. Tg- Jiu 
9 p, Șc. sp. Călărași 8 p, Șc. sp. 
Giurgiu 7 p ; seria a Vl-a : Șc. sp. 
Ploiești 14 p, Șc. sp. Constanța 13 p, 
Rapid București 12 p, Lie. 5 Plo
iești 11 p, Lie. 1 Medgidia 10 p. 
Șc. sp. Fetești 9 p, Șc. sp. Focșani 
8 p, Lie. 5 Constanța 7 p.

★
Returul va avea loc între 26 ia

nuarie și 9 martie 1975.



A VI a EDIȚIE A CM. UNIVERSITAR DE HANDBAL

ft GRUPA 0, LA TIMIȘOARA, 
FORMAȚIA IUGOSLAVIEI ARE 

DRUM DESCHIS SPRE SEMIFINALE
Grupa D a preliminariilor 

campionatului mondial universi
tar de handbail — cu care în
cheiem suita prezentărilor echi
pelor participante la cea de a 
Vl-a ediție a competiției — ne 
interesează în mod deosebit, în
trucât primele două clasate din 
această serie urmează să se con
frunte probabil cu echipa Ro
mâniei, în grupa secundă a se
mifinalelor. Grupa D este com
pusă din reprezentativele Iugo
slaviei, Bulgariei și Japoniei, 
cărora li se va adăuga, hors- 
concours. divizionara A Politeh
nica Timișoara. Din punct de 
vedere al șanselor de calificare 
în faza următoare a întreceri
lor, această a patra serie are o 
favorită incontestabilă — selec
ționata Iugoslaviei. Teoretic, 
handbaliștii iugoslavi nu pot 
pierde nici un joc în faza pre
liminariilor în primul rînd da
torită valorii ridicate a echipei 
lor.

Handbaliștii din țara vecină 
și prietenă au debutat la Cam
pionatul mondial universitar a- 
bia la ediția a IV-a, desfășurată 
în Cehoslovacia, în 1971. După 
ce au fost învinși atunci de e- 
chipa României cu 12—9, stu
denții iugoslavi au câștigat jocul 
cu Suedia (28—23) pentru locu
rile 7—8. Tn ediția următoare, 
consumată în Suedia Ia finele 
anului 1972 și începutul lui 1973, 
handbaliștii români s-au aflat 
iarăși față în fată cu cei iugos
lavi. în grupa semifinală, victo
ria fiind din nou de partea ele
vilor antrenorului emerit Eugen 
Trofin, la un scor șî mai clar : 
11—6. în aceeași ediție, însă,

jucătorii iugoslavi și-au dovedit 
progresul, la nivelul echipei u- 
niversitare, întrecînd formația 
R.F. Germania cu 19—16 și o- 
cupînd locul III în ierarhia mon
dială a teamurilor studențești.

Dacă ar fi să urmărim această 
linie progresivă — la care se 
mai adaugă, așa cum aminteam, 
valoarea și tradițiile handbalu
lui iugoslav —, atunci formația 
nr. 1 din grupa D aspiră în e- 
diția a Vl-a a „mondialelor" u- 
niversitare la o poziție superi
oară.

Revenind la celelalte echipe 
din grupă, se pare că a doua 
șansă este de partea handbaliș- 
tilor bulgari, care practică un 
joc în forță, atletic, favorizat de 
robustețea lor fizică. în plus tre
buie să subliniem că handbalul 
bulgar se găsește în plin pro
gres.

Formația Japoniei — o echipă 
cu joc în viteză, în care com
binațiile rapide, pătrunderile 
fulgerătoare și contraatacurile 
în șarjă constituie arme ofensi
ve deloc neglijabile — poate 
deveni și ea semifinalistă ; cu 
atît mai mult cu cît, acum cîtiva 
ani, prima reprezentativă nipo
nă a înregistrat o victorie de 
senzație în fața primei selecți
onate a Iugoslaviei, pe terenul 
acesteia !

Jocurile grupei D sînt progra
mate la Timișoara, oraș cu vechi 
și temeinice tradiții în handba
lul românesc. Prezența forma
ției Politehnica în această serie 
va aduce publicului timișorean 
încă un argument pentru ocu
parea unui loc în tribuna sălii 
Olimpia, (al. h.).PE GHEAȚĂ

0 Concursuri de patinaj-vitezâ ți de schi •
ne" și „Spengler" la hochei

e La Inzell a început un con- 
curs de patinaj viteză. în proba fe
minină de 500 m a cîștigat campioa
na olimpică Monika Pflug-Holzner 
(R. F. Germania), cu 46.16. Ea a 
terminat învingătoare și în cursa de 
1 000 m, cu 1:31,51. y

G La Stockholm, In „Cupa Ahe- 
arne* la hochei. Sparta Fraga a 
dispus cu 9—4 (3—1, 4—0, 2—3) de 
echipa suedeză Djurgaarden.

$

PERFORMANTA 
CALCULATOARELOR

Institutele de cultură fi
zică din Leningrad și Taș- 
kent au desfășurat, timp 
de doi ani, experiențe pri
vind comportamentul spor
tivilor din echipele de 
jocuri eu mingea, la care 
alături de oameni de ști
ință și sportivi, au partici
pat șî... calculatoarele. Au 
fost folosite „stenogramele" 
a 200 de meciuri și 100 de 
antrenamente Ia care au 
participat 4 echipe de dife
rite categorii si s-au fixat 
acțiunile de joc ale unul 
grup de sportivi. în final, 
s-au obținut indicatori în 
ceea ce privește viteza, în- 
demînarea, iuțeala reacți
ilor. precizia si forța spor
tivilor. Pentru trierea 
„semnelor” recoltate au 
fost folosite calculatoarele 
care au realizat observarea 
„greutății specifice" a fie
cărui element al jocului. 
Astfel, s-a dovedit că un 
handbalist parcurge în me
die 4365 m în cursul unui 
meci. Datele ordonate de 
calculator exprimă si mo
dificările interne survenite 
la sportivi în cursul jocu
lui. stabilindu-se astfel in
terdependente interesante 
între condiția fizică, carac
terul antrenamentului și 
randamentul jucătorului. 
Astfel, calculatorul a elabo
rat recomandări concrete 
privind antrenamentele în 
diverse perioade ale pregă
tirii de sezon sau în tim
pul întrecerilor.

SPORTIVE ÎN RÎNG?
Televiziunea din Tokio a 
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a Început sezonul de tenis 1975!
• Connors a apărut la Melbourne...

MELBOURNE, 27 (Agerpres). — 
Pe terenurile gazonate de la 
„Kooyong Park" din Melbourne 
au început întrecerile campiona
telor internaționale de tenis ale 
Australiei, care se vor încheia în 
primele zile ale noului an, fiind 
primul mare turneu pe 1975. In 
cea mai disputată partidă din pri
mul tur al probei de simplu băr
bați, jucătorul sovietic Aleksandr 
Metreveli l-a eliminat în cinci 
seturi ’ 6—4, 5—7, 7—5, 4—6, 9—7 
pe australianul Syd Ball. Ameri
canul Jimmy Connors, favoritul 
principal al turneului, l-a învins 
cu 7—5, 6—2, 6—3 pe juniorul 
australian Kachel. iar australianul 
John Newcombe a dispus cu 6—2, 
6—1, 6—2 de compatriotul său 
Fancutt. Alte rezultate : Masters 
— Keldie 6—3, 6—4, 6—7, 7—5 ;

Borg: „VREAU SĂ ClȘTIG
WIMELEDCNUL ANUL VIITOR"

LONDRA. 27 (Agerpres). — în 
cadrul unui interviu acordat ziaru
lui „London Evening News", cunos
cutul tenisman suedez Bjorn Borg, 
în virstă de 18 ani, a declarat că 
In anul 1975 principalul său obiec
tiv este cîștigarea turneului inter
național de la Wimbledon. „îmi pla
ce să joc pe gazon, cu toate că 
majoritatea concursurilor din Euro
pa se desfășoară pe terenuri de 
zgură sau acoperite cu suprafețe 
din material plastic* — a spus 
Borg. In continuare. campionul 
suedez a declarat : „înainte de a
participa la Wimbledon, voi juca 
citeva săptămîni pe terenurile ga
zonate din Anglia nentru a mă a- 
comoda cit mai bine cu ele. în 
anul 1375 voi fi prezent la campio
natele internaționale ale Franței de 
la Paris și la cele ale Italiei, pro
gramate Ia Roma. De altfel, inten
ționez ca anul viitor să particip Ia 
toate marile turnee clasice. în total, 
in anul 1S75 voi juca tenis timp 
de opt luni".SI PE ZĂPADĂ

Start în cupele „Ahear-

• Proba feminină de 8 km. din 
concursul de schi . fond, desfășurat 
la Krasnogorsk, a revenit Raisei 
Smetanina în 77 16.4. In cursa mas
culină de 20 km. primul Ioc a fost 
ocupat de Vasili Kocev, în 58:34,0.

• La Davos au încenut întrece
rile de hochei pentru „Cupa Spen
gler-. Reprezentativa Elveției a în
trecut cu 5—3 (3—0, 0—2. 2—1) for
mația Olandei, iar Slovan Bratisla
va a terminat la egalitate : 3—3

(î—a. l—î, o—1) cu selecționata Fin
landei. La turneu mai participă și 
reprezentativa Poloniei.

• Concursul de sărituri cu ochiu
rile desfășurat la St. Moritz a fost 
cîștigat de sportivul vest-german 
Sepp Schwinghammer. core a tota
lizat 233,9 p și a realizat sărituri 
de 87 m și 86 m. Pe locurile urmă
toare s-au situat elvețianul Ernst 
Griiningen — 232.9 p și japonezul 
Koji Kakuta — 225.5 p. Campionul 
elvețian Hans Schmidt, unul dintre 
favoriții competiției, a ocupat lo
cul 10 cu 214,2 p.

Ptnner — Tanabe 6—1, 7—6, 6—3 ; 
Menon — Coghlan 7—6, 4—6, 7—6, 
6—1 ; Carmichael — Marten 6—7, 
6—2, 6—2, 6—3 ; Dent — Gauvain 
6—4, 6—2, 6—3 ; McNamara' — 
Stoiovici 6—1, 6—2, 7—5 ; Elschen- 
broich — Spear 7—6, 6—3, 6—3.

CEI MAI BUNI
SPORTIVI EUROPENI

Ai ANULUI
VARȘOVIA, 27 (Agerpres). — 

Ancheta întreprinsă de agenția 
poloneză de știri (P.A.P.), pentru 
desemnarea celor mai buni spor
tivi europeni ai anului 1974, s-a 
încheiat cu următoarele rezultate 1 
1. Irena Szewinska (Polonia) — 
atletism ; 2. Johan Cruyff (Olan
da) — fotbal : 3. Kornelia Ender 
(R. D. Germană) — natație ; 4. 
Eddy Merckx (Belgia) — ciclism ; 
5. Ludmila Turișceva (U.R.S.S.) — 
gimnastică ; 6. Vasili Alekseev
(U.R.S.S.) — haltere etc. La a- 
ceastă anchetă au participat 20 de 
agenții europene de știri.

SCRISOARE DIN INNSBRUCK

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 
SUB SEMNUL SIMPLITĂȚII

La Innsbruck, campania pre
gătitoare e în plin, întrucît capi
tala tiroleză are privilegiul de a 
fi cea mai apropiată gazdă a 
Jocurilor Olimpice din 1976. La 
drept vorbind, un singur sezon 
hivernal ne mai desparte de 
inaugurarea Olimpiadei albe, care 
va avea loc la 4 februarie 1976.

Potrivit unui obicei instaurat 
la ultimele ediții ale J.O., și or
ganizatorii Jocurilor de iarnă de 
la Innsbruck și-au ales o mas
cotă oficială. Este vorba de un 
„omuleț de zăpadă", nu tocmai 
modern, dar înzestrat cu toate 
atributele tradiționale : doi ochi 
de cărbune, un nas din morcov 
și pălărioară tiroleză.

De asemenea, vrînd să bene
ficieze de experiența pozitivă a 
colegilor de la Montreal, aus
triecii vor emite și ei patru sau 
cinci monede speciale, cu valoa
rea nominală de 100 de șilingi. 
Se scontează, prin vînzarea a- 
cestor monede, pe încasări de a- 
preximafiv 500 de milioane de 
șilingi.

în ciuda unor asemenea preo
cupări financiare, necesare, dato
rită imenselor cheltuieli de in
vestiții. Jocurile Olimnice de 
iarnă, programate în anul 1976 la 
Innsbruck, vor fi plasate „sub 
semnul simplității", organizatorii 
înțelegînd prin aceasta o econo
mie de mijloace tehnice și finan
ciare, fără a dăuna însă condi
țiilor cerute de o competiție de 
mare amploare.

„Perla Tirolului", orașul aus
triac Innsbruck, a mal găzduit 
Olimpiada albă în anul 1964, astfel 
că bazele sportive existente vor 
putea fi utilizate, procedîndu-se 
Ia unele corecțitini și reamena- 
jări. Trambulina de la Bergisel, 
centrul de probe nordice de la 
Seefeld, „Palatul de gheață" si 
pista- de patinaj viteză din 
Innsbruck, au fost supuse pri
melor revizuiri și modernizări.

O construcție complet novă va 
fi în schimb pista combinată de 
bob și săniuțe, care va costa circa

82 milioane șilingi. Pentru prima 
oară la J.O. de iarnă Întrecerile 
de bob și săniuțe se vor disputa 
pe o pistă comună, a cărei lun
gime totală este de 1 220 m (cu 
14 viraje).

într-o declarație recentă a șe
fului de presă al Jocurilor, Bertl 
Neumann, se spune că în ziua 
Anului Nou va fi pentru prima 
oară înghețată noua pistă. A- 
ceastă veste bucură în special pe 
boberi. care capătă astfel o nouă 
posibilitate (printre puține altele) 
de a se antrena în vederea ma
rilor competiții.

Deși proiectul noii piste a cos
tat cel mai mult — în bugetul 
Jocurilor — primarul orașului 
Innsbruck, dr. Lugger, consideră 
că crearea unei pîrtii unice pen
tru bob și săniuțe reprezintă un 
cnodel ce va fi urmat în viitor 
de organizatorii de Jocuri Olim
pice și nu în ultimul rînd din 
motive economice.
. Investiții importante necesită, 
de asemenea, infrastructura servi
ciilor de radio și televiziune, pre
cum și dotarea Satului olimpic.

LEO ROZ1NSKY
Innsbruck, decembrie

*

meilor (tenis de masă, vo
lei, tenis, gimnastică), sur
prinzător de multe răspun
suri au indicat sporturi 
practicate în mod curent 
exclusiv de către bărbați : 
box, lupte si judo. De alt
fel, în Japonia există 20 de 
sportive care susțin me
ciuri profesioniste de lup
te I

nunte nu se cunosc deo
camdată. Ziarele au rela
tat că ea a fost confecțio-- 
nată după indicațiile date 
de tatăl atletului în cauză. 
Atîta tot. Ba nu ! Ele au 
mai precizat că Steve este 
originar dintr-o parte a 

oameni cam

SCHIOARE 
ANTARCTICA

cum anunță ziarul 
Pravda*

Americii cu 
lăudăroși...

CĂSNICIE
„împreună, 

rău* 
a adoDtat-o doamna 
cole Pivetot atunci

CU FLUIER
la bine și la 

iată deviza pe care
Ni- 

cînd

preferă să fie tușierul pri
mei femei-arbitru din fot
balul francez 1

INTRE ARBITRI 
Șl APARATE

Cu ocazia unui turneu, 
la Dallas, pentru prima 
oară în istoria tenisului a 
fost utilizat un sistem elec
tronic de arbitraj, sistem 
menit să pună capăt frec
ventelor controverse pri
vind deciziile arbitrilor de 
linie. Sistemul constă în- 
tr-un detector (benzi meta-

TELEX
La Zagreb, în cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei campionilor euro
peni la tenis de masă feminin, e- 
chipa locală Mladost a învins cu 
5—3 formația engleză Gainsford. 
Cea mai bună jucătoare a echipei 
gazdă a fost Marta Resler. iar de 
la oaspete s-a remarcat Jill Ham- 
mersley, care a cîștigat toate cele 
trei partide susținute.
Rezultate înregistrate în etapa a 
24-a a campionatului englez de 
fotbal : Arsenal — Chelsea 1—2 ; 
Carlisle — Newcastle 1—2 ; Coventry
— Stoke 2—0; Derby — Birmingham 
2—1 : Ipswich — Luton 0—1; Leeds
— Burnley 2—2 ; Liverpool — Man
chester City 4—1 ; Middlesbrough — 
Sheffield United 1—0 ; Queen’s Park 
Rangers — Leicester 4—2 ; West 
Ham — Tottenham 1—1 : Wolver^^g 
hampton — Everton 2—0. In
ment conduce echipa' Liverpool, cu 
29 p (un joc mai puțin disputat), 
urmată de Middlesbrough — 29 p și 
Ipswich — 28 p.
După cum s-a mal anunțat, cea 
de-a 33-a ediție a campionatelor 
mondiale de tenis de masă se va 
desfășura, în luna februarie a anu
lui viitor, în India. Federația japo
neză de specialitate a anunțat că 
va deplasa o formație alcătuită din 
10 jucători șl jucătoare, în frunte 
cu cunoscuții internaționali Katsu- 
yukl Abe, Sachiko Yokota și Yukie 
Ozeki.
Seria concursurilor internaționale 
de cicîocros din Elveția a continuat 
cu o cursă desfășurată la Duedin- 
gen. Victoria a revenit campionului 
elvețian Peter Frischknecht, care, 
cu trei zile în urmă, ciștigase și 
concursul de la Cheyres. Frisch
knecht a fost cronometrat pe dis
tanța de 22 km cu timpul de 54:32, 
fiind secundat de compatriotul său 
Willy Lienhard — 54:42. Ciclistul 
cehoslovac Voitele Cervinek s-a cla
sat pe locul 3, în 54:47, iar polone
zul Cieslaw Polewiak a ocupat lo
cul 5, cu timpul de 55:21.
Turneul International masculin de 
baschet de la Madrid s-a încheiat 
cu victoria cunoscutei formații lo
cale Real, care, în partida decisivă, 
a învins cu 112—101 (50—37) echina
Universității din Carolina de Nord. 
Baschetbaliștit spanioli au jucat ex
celent în acest meci, din rîndurile 
lor evidențiindu-se în mod special 
Walter și Brabander, care au în
scris 33 și, respectiv, 30 de purcte. 
Coșgeterul formației americane a 
fost Ford, autorul a 21 de puncte, 
în partida pentru locurile 3—4, re- 
nrezentativa Cubei a întrecut cu 
96—75 (40—38) echipa spaniolă Estu- 
dipr fes.
în prima rundă a turneului feminin 
de șah de la Brno, Hoffmann (R.D. 
Germană) a cîștigat la Sukha (Ce
hoslovacia), iar Alehina (U.R.S.S.) 
a învins-o pe Prakharzova (Ceho
slovacia). Partida Work (R.D. Ger
mană) — Sedlva (Cehoslovacia) s-a 
încheiat remiză.

<

în cei 12 ani, „clubul fe
minin al celor swb un mi
nut" a crescut vertiginos. 
După Dawn Fraser, a ur
mat compatrioata ei Shane 
Gould, iar în prezent re
cordul lumii aparține Kor- 
neliei Ender (R.D.G.) cu 
56.69 ! In cei 12 ani nu 
mai puțin de 53 de înotă
toare se pot mîndri cu re
zultate de sub un minut 
în clasica probă de vite
ză. Numai în 1974 — 34 de 
sportive au parcurs distan
ța de 100 m sub un mi
nut ! Cile vor mai îmbo
găți „clubul* în 1975 ?

URECHI DELICATE
Pamela Marlborough, ur

mașă a celebrului condu
cător de oști și nepoata 
lui Churchill, este una din
tre puținele femei care ac
tivează ca arbitru în fot
balul britanic. De curînd, 
însă, ea și-a dat demisia, 
motivînd-o cu imposibilita
tea de a suporta, în conti
nuare, injuriile și epitetele 
cu care se gratulează pe 
gazon jucătorii.

„M-am convins că o a- 
semer.ea ocupație nu
potrivește unei femei, mai 
ales cînd ea este și mama 
a patru copii" — a declarat 
ea.

ÎN
După 

„Ko msom olskai a

echipă de sportiveo _ _ ___
vietice va întreprinde 
anul 1975 traversarea

a Antarcticei. 
Shioarele sovietice vor în
cerca să atingă Polul Sud 
între stațiile „Vostok" și 
„Amundsen-Scott". Tenta
tiva va dura circa 50 
zile și va fl închinată , 
nului internațional al 
meii"

ASPIRAȚII ÎNALTE...
Steve Smith, autorul pro

digioaselor sărituri cu 
jina de la Salt Lake 
(5,51 m) și Pocatello

* m), a declarat după reali
zarea celei de a doua per
formanțe : „Am, acum,
exact tipul de prăjină cu 
care sper să pot sări, în
tr-o zi. 20 de picioare". Mai 
întîi, ce înseamnă 20 de pi
cioare în sistemul metric ? 
Exact 6,10 metri... Un re
zultat, ar spline unii, pen
tru anul 2000, deși sndrtivii 
ne dovedesc, mereu, că 
sînt în stare să împingă 
tot mai sus „limita posi
bilităților omenești"'.

Cu ce fel de prăiină sare 
Steve ? Prea multe amă-

schiuri

de 
,A- 
fe-

(5.53

soțul el, Pierre Pivetot, 
contabil din orășelul fran
cez Saint-Sebastien, a ve
nit acasă destul de supă
rat, după o partidă de fot
bal pe care o 
într-o atmosferă 
cărcată. „Nu-mi 
soțul «dn«*ur în 
prlmejdilor. Trebuie 
fiu alături de dînsul. 
să-1 pot apăra" — a decla
rat Nicole. Si. fermă pe 
această poziție, doamna 
Pivetot a trecut trei exa
mene, obținînd calificarea 
de arbitru pentru divizia 
secundă. Deși are numai 
1,55 m înălțime, ea se do
vedește de o energie ine
puizabilă, fiind mereu „pe 
fază" și nesfiindu-se să 
dicteze cele mai aprige 
sancțiuni împotriva echipe
lor, snre disperarea „mi
crobiștilor" francezi, care
— galanți prin tradiție — 
nu știu ce atitudine să a- 
dopte față de o femeie, si
tuație în care, hotărît lu
cru. huiduielile nu merg...

Și — amănunt pitoresc
— domnul Pivetot, care 
pretinde că în căsnicie are 
ultimul cuvînt, pe teren

arbitrase 
cam în- 

pot lăsa 
miilocuț 

să 
ca

lice instalate teren),
care înregistrează mingile 
„out“ (în afara terenului), 
în acest caz, aparatul de
clanșează un semnal so
nor și simultan pe tabela 
de scor se aprinde un bec 
roșu. Aparatul, inventat de 
profesorul Geoff Grant, 
din Chicago, a fost achi
ziționat de WCT și spre 
satisfacția generală, a func
ționat bine la primele par
tide jucate la Dallas. Arbi
trii de linie au fost totuși 
prezenti la locurile lor 
obișnuite, pentru a „con
trola", la rîndul lor, deci
ziile aparatului.

CLUBUL CELOR 
SU3 UN MINUT

Au trecut 12 ani de cînd 
celebra înotătoare austra
liană Dawn Fraser a uimit 
lumea prin performanța ei 
la 100 m liber. Ea a fost 
prima femeie din lume ' 
care a coborît sub granița 
celor GO de secunde pe a- 
ceastă distanță. La 27 oc
tombrie 1962. Dawn Fraser 
(azi în virstă de 36 de ani) 
avea să înoate suta de 
metri în 5'9,9! Iată însă că,

se

FEMEI LA HENLEV
r' Pentru prima oară în is
toria celor 135 de ani, de 
cînd se desfășoară tradi
ționalele regate interna
ționale de canotaj acade
mic de Ia Henley, femeile 
vor fi admise la startul 
competiției. Pînă în pre
zent, regulamentul interzi
cea participarea canotoare
lor Ia această tradițională 
întrecere.

în programul proximei 
regate^ care se va disputa 
între 3 șl 6 iulie, au fost 
incluse și probe feminine !
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