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SEDINJA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV
AL C.C AL P.C.R.

fn ziua de 29 decembrie 1974 
avut loc ședința Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

1. In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat eșalo
narea pe ramuri și activități o 
celei de-a doua etape a acțiunii 
de majorare a retribuției oameni
lor muncii prevăzută pentru ac
tualul 
începută în anul 1974 pe baza 
hotăririr 
de stat și o Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii. 
Astfel, în perioada 1 martie — 1 
noiembrie T975 se va majora re
tribuția oamenilor muncii 
lucrează în : 
neferoase, 
știință și 
centre de 
vicultură, 
de 
tară, 
tiei, industria 
lucrării lemnului, industria 
ră, agricultură, transporturi 
lecomunicații, învățămint 
siv cadrele didactice din 
țămîntul primar a căror 
ție a fost majorată în 1974), in
dustria locală, gospodărirea co
munală, ocrotirea sănătății, in
dustria cooperatistă, circulația 
mărfurilor, cultură și artă, insti
tuții financiare și de asigurări, 
administrația de stat, precum și 
în celelalte activități din econo
mia națională unde retribuția nu 
o fost majorată în anul

Prin aceste măsuri 
muncii din sectoarele 
vor beneficia, pînă la 
anului 1975, de venituri 
mentare în valoare de 
miliarde și jumătate lei, 
ca la nivelul unui an, i 
suplimentare ale acestora să se 
ridice la 14 miliarde lei. Aceste 
sume se adaugă veniturilor su-
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plimentare obținute 
unui an de celelalte 
de oameni ai muncii 
de 23 miliarde iei.

Continuarea, acțiunii 
rare a veniturilor 
muncii a fost posibilă ca

la nivelul 
categorii 

în valoare
i

realizări 
sportivă, 
obținute 

avînt pe 
românesc 

al P.C.R. din fe-

de majo- 
oamenilor

ur
mare a rezultatelor bune — obți
nute în dezvoltarea generală a 
economiei, în creșterea neînce
tată a eficienței economice, în 
sporirea venitului național — te
melie sigură a ridicării neînce
tate a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

Comitetul Politic Executiv 
exprimă convingerea că 
măsuri de majorare a 
vor constitui pentru 
muncii din industrie, 
transporturi, din 
de activitate un 
îndemn de a acționa în conti
nuare cu toată hotărirea pentru 
a obține noi și importante rezul
tate în realizarea prevederilor ul
timului an al cincinalului, în fo
losirea cit mai judicioasă și chib
zuită a capacităților de produc
ție, a materiilor prime și materia
lelor, pentru înlăturarea risipei 
de orice fef, 
eficiența întregii 
mico-saciale și 
această cale la 
naționale, a venitului

Comitetul Politic Executiv chea
mă pe toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, să 
acționeze pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, pen
tru obținerea de beneficii peste 
plan, astfel Incit, pe această 
cale, să se acopere veniturile su
plimentare de care vor beneficia 
toți oamenii muncii în cursul anu
lui 1975.

2. Comitetul Politic Executiv a 
ascultat informarea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
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Marcat prin importante 
pentru mișcarea noastră 
prin prestigioase succese, 
ca urmare a puternicului 
care l-a det sportului 
Hotărirea C.C.
bruarie-martie 1973, anul sportiv 
1974 se încheie într-o atmosferă de 
viguroasă hotărîre, de ferm anga
jament al sportivilor noștri fruntași 
și a! conducerii C.N.E.F.S. de a fa
ce din 1975, anul preoiimpic, un 
an de noi afirmări prestigioase pe 
firmamentul sportului mondial, pen
tru gloria sportivă a patriei.

O serie de campioni mondiali și 
europeni ai țării noastre vorbesc 
azi, in paginile 4 și 5 ale ziarului, 
despre satisfacțiilor lor in 1974 și 
perspectivele in anul viitor. Desen de N. CLAUDIU

LA FINELE UNUI AN DEOSEBIT DE RODNIC
e împlinesc astăzi 27 de 
ani de cind — 
du-se un vechi 
vis al poporului 
— România a 
Republică. Ziua 
Decembrie 1947 

scris cu litere de aur în istoria 
țării, ca un moment hotărîtor 
pentru viitorul ei. Prin înlătura
rea monarhici și proclamarea Re
publicii, România a intrat într-o 
nouă etapă a dezvoltării sale. Cu
cerirea întregii puteri politice de 
către clasa muncitoare, în alianță 
cu țărănimea muncitoare și cele
lalte categorii de oameni ai mun
cii, și instaurarea regimului de 
democrație populară, au marcat 
trecerea Ia înlăptuirea sarcinilor 
revoluției socialiste, la edificarea 
cu succes a noii orînduiri sociale 
in patria noastră.

In perioada care a urmat, sub 
conducerea încercată și înțeleaptă 
a partidului comunist, societatea 
românească a cunoscut cele mai 
profunde schimbări structurale de 
ordin economic, social și politic 
din întreaga ei evoluție. Dintr-o 
țară cu un 
grar,. cu o 
tată și o 
România a 
trial-agrară, cu o 
ternîcă, în plină dezvoltare, înte

realizîn- 
și mare 

nostru 
devenit 
de 30 

s-a in-

ÎNTRECERI SPECTACULOASE IN
CUPEI 30 DECEMBRIE" LA

Așteptată cu interes, finala masculină din 
cadrul „Cupei 30 Decembrie" la tenis, in care 
s-au intilnit maestrul sportului Toma Ovici 
(■progresul) si Ion Sântei (Dinamo București), 
s-a încheiat cu victoria in două seturi a pri
mului jucător : 6—2, 6—0.

Duminică dimineața, in prezenta a numeroși 
spectatori, am văzut o reeditare a finalei cam
pionatului national. Cele două dinamoviste 
bucureștene, Virginia Ruzici si Mariana Simio- 
nescu au oferit un spectacol de tenis de bun 
nivel. Ca in mai toate meciurile in care cele 
două jucătoare se intilnesc pe terenul de te
nis ca adversare, lupta a fost strinsă. mai ales 
in primul set cind. de la 2—4, Mariana Simi- 
onescu reușește să egaleze : 4—4. Virginia Ru
zici a cîștigat cu 7—5 și apoi și al doilea set 
cu 6—3.

In finalele de dublu au terminat învingătoare 
perechile Virginia Ruzici — Florența Mihai 
care au dispus cu 6—1, 6—3 de Simona Nun- 
weiller — Mariana Hadgiu, precum și Toma 
Ovici — Dumitru Hărădău care au cîștigat cu 
6—3, 6—1 la Petre Mărmureanu — Gh. Boaghe. VIRGINIA RUZICI

meiată pe proryietatea socialistă 
și organizată pe baza cuceririlor 
științei și tehnicii moderne.

Marile realizări obținute în edi
ficarea socialismului au relevat 
forța unită a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, capacitatea creatoare a 
poporului nostru, care, stăpin pe 
destinele sale, își făurește viața 
în mod liber, corespunzător vo
inței și năzuințelor lui, au de
monstrat, de asemenea, pe deplin 
Justețea politicii partidului nostru 
de industrializare socialistă — 
factor determinant al lichidării 
înapoierii economice, dezvoltării 
susținute a întregii economii, creș
terii nivelului de trai al poporu
lui, întăririi independenței și su
veranității naționale, înaintării si
gure pe drumul progresului și ci
vilizației. ___

Cea de-a 27-a aniversare a Re
publicii este sărbătorită de po
porul nostru la finele unui an 
deosebit de rodnic în realizări și 
bogat în evenimente politice de 
importanță istorică, evenimente ce 
vor r^mîne nu numai în conștiința 
contemporaneității românești, ci și 
în aceea a generațiilor viitoare.

1974 este anul în care întreaga 
națiune — printr-o unanimă ma
nifestare de stimă și prețuire — 
l-a ales pe primul 
ședințe 
Nicolae 
fiu al 
țtonar 
tor de 
ternică 
neobosită activitate au determinat

ales pe primul pre- 
al României, tovarășul 

Ceaușescu, cel mai iubit 
poporului nostru, revolu- 

și patriot înflăcărat, zidi- 
nouă istorie, a cărui pu- 
personalitate creatoare și

o creștere fără precedent a pres
tigiului țării pe toate meridianele.

1974 este anul în care poporul 
nostru a sărbătorit Jubileul celor 
trei decenii de la eliberarea pa
triei de sub dominația fascistă, 
minunat prilej’ de bilanț al măre
ței opere istorice și naționale în
făptuite, al drumului plin de iz- 
binzi parcurs sub soarele deve
nirii socialiste.

1974 va intra cu deosebire în 
istoria vremii ca anul Congresu
lui al XI-lea al partidului, eve
niment de covîrșitoare semnifica
ție și importanță pentru destinele 
României socialiste. Precedat de 
o impresionantă suită de fapte de 
muncă, înscrise Ia loc de cinste în 
cronica realizării cincinalului îna
inte de termen, ca și de o am
plă dezbatere, la scară națională; 
a documentelor pe care urma să 
Ie adopte, marele forum al co
muniștilor a polarizat interesul 
întregii noastre națiuni, consti
tuind o nouă și strălucită ilus
trare a capacității partidului de 
a-și îndeplini misiunea de condu
cător al poporului spre împlinirea 
celor mai înalte aspirații ale salei 
Prin adoptarea Programului par
tidului — cartă fundamentală 
ideologică, teoretică si politică 
a Directivelor privind dezvoltare^ 
economică-socială a României în 
viitorul cincinal șl în perspectivă», 
a Codului principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, Con
gresul al XI-lea a trasat direc-

Noi perspective de dezvoltare activității 
de educație fizică și- sport a „maselor
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ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV
AL CC. AL P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele “ 
publiciî Socialiste România, 
legătură cu vizita oficială

adoptate 
Comitetul 

că a-

Re
in 

____ de 
prietenie a delegației F.R.E.L.I.M.O. 
ji guvernului de tranziție din 
Mozambic, condusă de Samora 
Moises Machel, președintele Fron
tului de Eliberare din Mozambic.

Comitetul Politic Executiv a a- 
probat în unanimitate rezultatele 
viatei și a dat o înaită apreciere 
activității desfășurate cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, modului strălucit în 
care a exprimat, în cadrul con
vorbirilor purtate, poziția parti
dului și statului nostru, în spiri
tul orientărilor și hotărîrilor adop
tate de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Expri mindu-și deplina aprobare 
față de documentele 
în încheierea viatei. 
Poli tic Executiv apreciază 
eestea pun bazele trainice unor 
relații 
solidarității și colaborării 
Partidul Comunist — 
Frontul de Eliberare 
bic, dintre popoarele celor două 
țări, corespund pe deplin atit in
tereselor lor, cit și cauzei gene
rale a luptei antiimperialiste, îm
potriva colonialismului și neoco- 
fonialismuluî, pentru o nouă 
dine politică și economică inter
națională, pentru progres și 
pace, pentru o lume mai bună 
ți mai dreaptă.

3. In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut conclu
ziile și propunerile Curții Supe
rioare de Control Financiar re
zultate din controlul și analiza 
activității de cercetare și produc
ție a Academiei 
cole și Silvice, 
control ui efectua t 
ițelor și 
consilii 
găturâ 
mitetul 
măsuri

noi, dezvoltării prieteniei, 
dintre 

Român șf 
din Mozam-

or-

de Științe Agri- 
precum și din 
asupra finan- 
locale ale unor 

județene. In le-
bugetelor 
populare 
cu aceste probleme, Co- 
Politic Executiv a adoptat 
corespunzătoare.

LA FINELE UNUI AN
DEOSEBIT DE RODNIC

(Urmare din pag. 1)

țiile principale ale activității prac
tice a partidului, statului, între
gului nostru popor pentru făuri
rea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea Romă- 
■iei spre comunism. împlinind vo- 
iata tuturor comuniștilor, a în
tregului popor. Congresul l-a 
reales pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de se
cretar general al partidului, ceea 
ce constituie o garanție a con ti- 
■uării neabătute și in viitor a po
liticii atit de fertile a partidului, 
• certitudine a înfăptuirii cu de
plin succes a istoricelor hotărîri 
adoptate de marele forum.

1974 rămine și pe plan spor
tiv un an remarcabil, de referință. 
Sub puternicul impuls dat de 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973, mișca
rea noastră sportivă a realizat cel 
mai substanțial bilanț anual al său

SEZONUL DE SCHI A FOST INAUGURAT PE PLOAIE

nimeni, cădea peste 
numeros public a ve- 
să participe la această 
inaugurală. Pe pîrtia

PREDEAL, 29 (prin telefon). Ca 
in fiecare iarnă, Predealul a fost 
gazda primitoare a deschiderii o- 
iiciale a sezonului. Și chiar dacă 
o ploaie măruntă și intensă, ne
dorită de 
pîrtii, un 
nit, totuși, 
^sărbătoare___ „_____  __ __
Clăbucet, la slalom paralel, după 
o întrecere palpitantă și deloc lip
sită de surprize, a învins experi
mentatul Dan Cristea (în finala 
cu Dorin Munteanu), care con
firmă încă din acest debut de 
sezon valoarea sa în această spe
cialitate.

Pe pîrtia Poliștoaca, în ciuda 
ploii care nu a contenit, fondiștii

a pro-
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activitate, 
condițiunt 
Congresul 
Națională 
revine în

I

Comitetul Politic Executiv a 
bat înființarea Departamentului co
operării economice internaționale 
în cadrul Ministerului Comerțului 
Exterior ți al Cooperării Economice 
Internaționale.

4. In încheierea ședinței Comi
tetului Politic Executiv — ultima pe 
acest an — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că în 1974 
Comitetul Politic Executiv a desfășu
rat a. intensă și rodnică 
îndeplînindu-și în bune 
sarcinile încredințate de 
al X-fea și Conferința 
ale partidului, rolul ce-i
îndeplinirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al Xl-fea al P.C.R. în a- 
cest context, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a felicitat călduros mem
brii Comitetului Politic Executiv 
pentru activitatea desfășurată, pre
cum și cu prilejul Anului Nou. ex- 
primînd convingerea că și în anul 
1975 Comitetul Politic Executiv va 
acționa in același spirit, cu fermi
tate și operativitate, în vederea a- 
plicării in viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al Partidului.

Comitetul Politic Executiv, secre
tarul qenerai al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, adresează 
cu prilejul Noului An —• 1975, tu
turor organizațiilor de partid, comi
tetelor județene, orășenești și co
munale ale partidului, tuturor co
muniștilor, oamenilor muncii — ro
mâni, maahiari, germani si de alte 
naționalități, bărbați și femei, ti
neri și virstnici — întregului popor 
cele mai calde felicitări pentru re
zultatele dobîndite în 1974 în con 
strucția societății socialiste, in < 
voltarea economică și socială a ță
rii și le urează noi și importante suc
cese în realizarea cincinalului îna
inte de termen, în înfăptuirea Pro
gramului Partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism, în traducerea în viață a 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XI-lea consacrate înfloririi pa
triei socialiste, înălțării națiunii ro
mâne pe noi trepte de civilizație 
și progres.

I
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I
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I
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dez- I
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de pină acum. Concurind cu o ma
re putere de luptă și dăruire, cu 
dorința fierbinte de a reprezenta cu 
cinste culorile patriei, sportivii 
noștri fruntași au cucerit în anul 
pe care-1 încheiem 45 de medalii 
numai la campionatele mondiale, 
dintre care 10 titluri de campioni 
ai lumii, dedicînd — în semn de 
fierbinte recunoștință — toate a- 
ceste frumoase succese ale lor 
Congresului al XI-lea al parti
dului.

Cu suportul atit de trainic al 
bogatului bilanț din 1974, sporti
vii țării pășesc cu deplină încre
dere hotarul noului an, care este 
de mare importanță în pregătirea 
participării la Jocurile Olimpice 
de la Montreal, angajîndu-se ca, 
alături de toți ceilalți oameni ai 
muncii de la orașe și sate, să-și 
aducă contribuția la marele efort 
național de ridicare a patriei, Re
publica Socialistă România, pe noi 
trepte de progres și civilizație.

au participat la un test public pe 
distanțe mai reduse decît cele 
clasice, în intenția unei de
monstrații de tehnică și vigoare. 
Pîrtia deteriorată de ploaie a îm
piedicat „galopul de sănătate" 
scontat de organizatori, dar a des
chis rivalități care așteaptă con
firmări, mai ales internaționale, 
de-a lungul sezonului.

Pe Cioplea, lingă cabana cu a- 
celași nume, pe trambulina reame- 
najată prin forțe locale, s-a dis
putat primul concurs de sărituri. 
Locul este bogat în tradiții. Cu 

numeroși 
dovedit 
lor de

mulți ani în urmă, 
schiori predeleni și-au 
aici măiestria. Urmașii 
acum, mai puțin numeroși,, au do-

Activitatea competitională la zi
FARUL CONSTANȚA A CUCERIT „CUPA F.R. BOX" 

în finală, 24 — 20 cu Box Club Brăila

s-a disputat ultima reu-

pînă la

pe cam-
Ibrabim 

Augustin 
în fi-

Gong final în activitatea pugi- 
listică internă pe 1974. Sîmbătă 
seara 
niune a anului. A avut loc fi
nala „Cupei F. R. Box“ între for
mațiile Farul Constanța și Box 
Club Brăila, care a atras în tri
bunele sălii Floreasca aproape 
2 000 de iubitori ai nobilei arte. 
Pornită fâvorită, încă, din startul 
competiției, formația Farul și-a 
confirmat valoarea, reușind să cu
cerească pentru a doua oară 
„■Cupa F. R. Box". Bine pregătiți 
de tînărul antrenor Adrian Teo- 
dorescu, boxerii constănțeni an 
demonstrat câ rămîn redutabili în 
orice fel de întreceri — pe e- 
chipe sau individual. In finala de 
sîmbătă seara. Farul a întîmpinat 
o dîrză rezistență din partea ad
versarilor lor de la Box Club 
Brăila. întrecerea dintre ei a stat 
sub semnul incertitudinii 
ultima partidă a galei.

Constănțenii s-au bazat 
pionul țării la muscă, 
Faredin, Iuseim Memet, 
Iacob, Alexandru Tîrboi și, 
nală, pe Ion Adam, care a înre
gistrat. un succes hotăritor în me
ciul său cu Ion Guță — un pu
gilist tenace. Nu același lucru pu
tem afirma despre campionul grei
lor, Ilie Dascălu. Rezultatul de 
egalitate obținut în meciul cu mai 
puțin experimentatul Gheorghe 
Bunea a făcut ca soarta întregii 
întîlniri să fie hotărîtă de Ion 
Adam.

De partea cealaltă, Box Club 
Brăila a prezentat o garnitură 
tînără, dornică de afirmare. An
trenorii Gheorghe Bobinaru și Ni- 
eolae Grigore au avut cei mai 
buni oameni în Costică Dafinoiu, 
Eugen Stoica, Constantin Cocîrlea 
și Irimia Coman.

Meciurile, în general, au fost 
de bună valoare, aplaudate cu 
căldură de spectatori, iar partida 
vedetă dintre Ion Adam și Ion 
Guță (hotărîtoare în stabilirea e- 
chipei învingătoare) a ținut asis-

NUMEROASE SURPRIZE ÎN
FEMININ DE

I
I
I depășită sîmbătă cu 9—8

î
i
i
I
I
I

GALAȚI, 29 (prin telefon). Pri
mul turneu de sală din actuala 
ediție a Diviziei A de handbal 
feminin și-a consumat ultimele 
două runde sîmbătă și duminică. 
Surprizele — rezultat al superfi
cialității eu care s-au pregătit 
formațiile învinse în mod nescon
tat — au continuat. In fruntea 
lor trebuie să plasăm cea de a 
doua înfrîngere consecutivă a e- 
chipei campioane, I.E.F.S. Bucu
rești, . ..............
(5—4) de Rapid București. Stu
dentele au dovedit și de această 
dată că se găsesc într-o acută 
criză de formă și de inspirație, 
evoluțiile lor actuale ridicînd un 
mare semn de întrebare în ceea 
ce privește buna reprezentare a 
handbalului nostru feminin în 
Cupa campionilor 'europeni.

Tot la capitolul surprizelor vom 
mai nota victoria Mureșului Tg. 
Mureș în fața Constructorului Ti
mișoara și a Confecției București 
în fața Universității Iași.

în acest timp lidera clasamen
tului, Universitatea Timișoara își 
continuă imperturbabilă șirul suc
ceselor, cîștigînd Ia diferențe

I ȘTAFETA A. S. A., LOCUL I
CUPA FEDERAȚIEI** LA BIATLONI ÎN „

29 (prin te-
vreme ex-I

I proba de șta 
startul căreia 
echipe : trei

î

POIANA BRAȘOV, 
lefon). Sîmbătă, pe o 
celentă, a continuat concursul de 
biatlon „Cupa Federației" cu 
proba de ștafetă 4x7,5 km, la 

i s-au prezentat șase 
trei ale A.S.A. Brașov, 

două ale clubului Dinamo Brașov 
și una a Institutului Pedagogie

vedit intenția de a reînnoda firul 
unor performanțe întrerupte.

Cîștigătorii probelor : slalom
paralel, seniori : Dan Crlstea (Di
namo), senioare : Minodora Mun- 
teanu (I. P. Oradea) ; juniori : 
Constantin Pană (L.E.S. Predeal) ; 
fond seniori 10 km: N. Dudu 
(I.E.F.S.) 49:52 ; senioare 5 km : 
1—2. Lucia Barabaș și Rodica 
Clinei (ambele de la Tractorul) 
24:40 ; juniori 5 km : Moise Gîr- 
bacea (L.E.S.P.) 19:22 ; junioare 3 
km: Cornelia ....................'
14:37 ; sărituri, 
rea (Dinamo) ;
(L.E.S.P.). 

Mititelu (L.E.S.P.) 
seniori : 1. N. Ge- 
juniori : I. Ducaru

Mihai BARA

tența încordată pînă la gongul 
final.

REZULTATE TEHNICE (Farul 
— Box Club Brăila 24—20) : Săli 
Adem p.p. (2—3) Irimia Coman, 
Ibrahim Faredin b.p. (5—0) Gheor- 
ghe Giol, Iuseim Memet b.p. (4—1) 
Marinei Gheorghe, Ion Adam b.p. 
(5—0) Ion Guță, Augustin Iacob 
b.p. (5—-0) Iordache Râduț, Con
stantin Lică p-p. (0—5) Eugen 
Stoica, Gheorghe Agapșa b.p. 
(4—1) Ionel Vlad, Alexandru 
Tîrboi b.p. (5/-0) Dumitru Staicu, 
Valeriu Filip p.p. (0—5> Constan
tin Cocîrlea, Petre Pîrvu p.ab. 1 
Costică Dafinoiu, Ilie Dascălu m.n. 
cu Gheorghe Bunea.

Paul IOVAN

PRIMELE REZULTATE
DE LA BALCANIADA DE BASCHET

SALONIC, 29 (prin telefon). In 
meciul vedfetă al zilei inaugurale 
a celei de a 16-a ediții a Balca
niadei masculine de baschet, re
prezentativa României a obținut 
un rezultat remarcabil, învingînd 
selecționata Greciei cu scorul de 
91—78 (45—34). Baschetbaliștii ro
mâni au practicat un joc precis 
și eficient în atac, iar în apărare 
s-au impus datorită plusului de 
agresivitate. Succesul a fost asi
gurat în mare măsură în prima 
repriză, cind formația română a 
obținut un avans de 11 puncte pe 
care l-a menținut și chiar l-a 
majorat. In aceeași zi, celebra 
selecționată a Iugoslaviei a făcut 
o demonstrație de baschet mo
dern și a surclasat echipa Bulga
riei cu scorul de 104—68 (52—38).

In ziua a doua, România a 
jucat cu Iugoslavia. Deși învinși, 
sportivii români au avut o com
portare bună în fața campionilor 
europeni, în același timp meda- 
liați la ultimele ediții ale Jocu-

TURNEUL DE HANDBAL

(7—3) ; Universi- 
— Voința Odor- 

; Confecția — U- 
16—14 (9—6) ; Ra- 
9—8 (5—4) ; Tex-

LA GALAȚI
clare, în ciuda faptului că bănă- 
țencele nu se prezintă într-o for
mă deosebită. în altă ordine de 
idei, se cuvin a fi subliniate e- 
forturile echipelor aflate în par
tea de jos a clasamentului —• 
Confecția București, Rapid Bucu
rești și Mureșul Tg. Mureș — a 
căror ofensivă determină un plus 
de echilibru în actualul cam
pionat.

Rezultate tehnice. SIMBATA : 
Mureșul — Constructorul 14—11 
(8—6) ; Universitatea București — 
Progresul 15—5 
tatea Timisoara 
hei 16—11 (7—4) 
niversitatea Iași 
pid — I.E.F.S.
tila Buhusi — Sparta Medias 25—8 
(14—4). DUMINICA : Voința O- 
dorhei — Constructorul 9—15 
(5—5) ; I.E.F.S. — Sparta Mediaș 
13—6 (6—5); Univ. Iași — Mureșul 
Tg. Mureș 13—11 (8—7) ; „U“ Tim. 
— Progresul 15—6 (6—3) ; Confec
ția — Textila 13—11 (7—5) ; „U“ 
Buc. — Rapid 20—10 (9—4).

H. ALEXANDRESCU
T. SIR1OPOL 

coresp. județean

a face 
obținui 
intense 
întregii 
mai di-

Oradea. Zăpada înghețată a ușu
rat sarcina alergării, oferind bi- 
atloniștilor prilejul de 
dovada saltului valoric 
ca urmare a pregătirii 
efectuată de-a lungul 
toamne. Proba a devenit 
ficllă tocmai din cauza timpului 
frumos, a soarelui strălucitor 
care a îngreunat considerabil 
tragerea la țintă. Cu toate aces
tea, se poate aprecia — la modul 
general — că membrii lotului 
național se află la nivelul 'de 
pregătire așteptat.

Rezultate : 1. A.S.A. I (N. Cris- 
toloveanu, V. Fontana, N. Veștea, 
Gh. Voicu) lh48:57 (total 6 pe
nalizări), 2. Dinamo I (St. Urs, 
Gh. Duca, I. Țeposu, Gh. Gîr- 
niță) lh53:57 (9 pen.), 3. A.S.A. 
II lh56:40 (5 pen.).

...........................................................................................................
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Numărul următor ai ziarului nostru va apărea vineri 3 ia- i --- ■- _>_■---- <------------------- <■ . — - ------ .j s£nuarie, la orele obișnuite. Corespondenții din țară sint rugați 
transmită redacției relatările de la evenimentele sportive ce au 
loc în ultimele zile ale Iui ’74 și în primele zile ale lui '75 — joi 
2 ianuarie, începind de Ia ora 10.

Cu prilejui Anului Nou, 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică ți Sport, Co
mitetul Olimpic Român, fede
rațiile sportive și ziarul „Spor
tul" adresează calde felici
tări, urări de sănătate, feri
cire, putere de muncă și noi 
victorii sportivilor fruntași, 
campioni mondiali și euro
peni, tuturor sportivilor, an
trenorilor, instructorilor și 
tehnicienilor, activului din 
consiliile județene, asoci
ații sportive și cluburi, acti
viștilor obștești, iubitorilor de 
sport.

1975 să aducă 
românesc succese 
mari, la înălțimea 
lor pe care poporul
obține, sub conducerea Par
tidului Comunist Român.

sportului 
ți mai 

realizări- 
nostru le

rilor Olimpice și campionatelor 
mondiale.

In primele 20 de minute, echipa 
română a jucat foarte bine, a- 
vînd în cîteva rinduri avantaj. 
Și în repriza secundă întrecerea 
a fost echilibrată, dar treptat Iu
goslavia s-a impus prin neta su
perioritate de talie care a „mă
cinat" tot mai mult forțele for
mației lotului României. Scor fi
nal : Iugoslavia — România 82—65 
(34—34). Cele mai multe puncte i 
Oczelak 12, Tarău 9 pentru Româ
nia, Kicianovici 16 și Ciosici 14 
pentru Iugoslavia. In cealaltă par
tidă : Grecia — Bulgaria 77—73 
(34—41).

Prin rezultatele de pînă acum. 
România are sanse apreciabile de 
a cuceri medalia de argint.

TURNEELE
DIVIZIONARE

DE VOLEI
Sîmbătă și duminică au conti

nuat la Bacău și Sibiu întrecerile 
celui de al treilea turneu divi
zionar la volei.

BACĂU (TURNEUL ECHIPELOR 
MASCULINE)

Spectatorii au asistat Ia jocuri 
atractive, de bun nivel tehnic. 
Partide interesante au fost, cele 
susținute de Viitorul Bacău 
C.S.M. Suceava si Steaua 
I.E.F.S.

cu 
cu

REZULTATE TEHNICE

7),
ZIUA a II-a: C.S.U. Galați 

Rapid București 3—0 (10, 7, 
Petrolul Ploiești — Politehnica 
Timișoara 0—3 (4, 9, 13), C.S.M. 
Suceava — Petrolul Ploiești 3—2.(8 
(12, 5, 6), Universitatea Cluj-Na- 
poca — Universitatea Craiova 
0—3 (8, 6, 9), I.E.F.S. — Steaua 
0—3 (5, 14. 13). Dinamo București 
— Explorări Baia Mare 3—1 (9, 
14, —10, 8). ZIUA a IlI-a : C.S.M. 
Suceava — Petrolul Ploiești 3—2 (8, 
9. —13, —6, 9), Steaua — Rapid 
București 3—0 (4, 2, 11), Dinamo 
București — Universitatea Craiova 
3—0 (6, “

Ilie
13, 13).
IANCU, coresp. județean

SIBIU (TURNEUL FORMAȚIILOR 
FEMININE)

surprizelor a continuat și 
a doua (sîmbătă) a com- 
cînd 

de 
ieșence.

Seria 
în ziua 
petiției, 
întrecute, 
tele 
jucat echipa 
struetorul, 
partida cu I.E.F.S., 
favorită.

rapidistele au fost 
către voleibalis- 
Foarte bine a 

bucureșteană Con- 
învingătoare clară în 

care pornea

REZULTATE TEHNICE

ZIUA a II-a : Farul Constanța 
Spartac București 3—0 (6, 2, 10), 
Dinamo București — C.S.U. Ga
lați 3—0 (5, 8, 10), Universitatea 
Timișoara — Medicina București 
3—0 (12, 13, 6), Constructorul
București — I.E.F.S. 3—1 (12, —6, 
7, 14), Penicilina Iași — Rapid 
București 3—1 (13, 12, —10, 13), 
C.S.M. Sibiu — Universitatea Cra
iova 3—0 (4, 8, 14). ZIUA a III-a : 
C.S.U. Galați — Penicilina Iași 
0—3 (10, 5, 8), Medicina București 
— Spartac București 3—0 (11, 4, 
7), Dinamo București — Universi
tatea Timisoara 3—0 (17, 11, 10). 
Rapid — I.E.F.S. 3—0 ; C.S.M. Si
biu — Farul 3—1.

Ilie IONESCU, coresp. județean



NOI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
ACTIVlUin DE EDUCAT» FfflCi

Șl SPORT A MASELOR
retrospectivă a activității sportive de 
masă în 1974 se poate bizui nu numai pe 
date statistice spectaculoase, dar și pe 

cîteva elemente de referință foarte solide. Desigur, 
un bilanț anual în care figurează 3 000 000 de con- 
curenți la întrecerile „Cupei tineretului" și 2 000 000 
la cele ale „Crosului tineretului", cifre de aseme
nea de ordinul milioanelor ale participanților con-

stanți la acțiunile turistice este elocvent și semni
ficativ. Putem afirma, deci, că acțiunea de relan
sare și revitalizare a sportului dc masă, declanșată 
după apariția Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie-martie 1973, a continuat și continuă, fiind 
privită cu toată răspunderea reclamată de înde
plinirea unei sarcini de 
dimensiune.

asemenea

Un aspect esențial al problemei 
îl constituie, după părerea noas
tră, faptul că, în desfășurarea 
vastului proces de educație fizi
că a cetățenilor, de pregătire a 
tinerelor generații pentru viață 
și muncă, s-au găsit modalități 
cu o eficiență mult mai mare. A 
fost, de bună seamă, meritul do
cumentului de partid care a im
primat o asemenea direcție mun
cii sportive de masă. Astăzi, ne 
convingem o dată în plus cît de 
judicios gîndită a fost orientarea 
acestei activități spre forme și 
mijloace mai simple, diversifica
rea și descentralizarea ei, deschi
derea pîrtiei inițiativelor și idei
lor novatoare, totul într-un ca
dru organizatoric superior.

Pe lingă acțiunile principale 
ale sportului de masă — Cupa 
și Crosul tineretului, complexul 
„Sport și sănătate", „înotul pen
tru toți", „Amicii drumeției" — 
s-au desfășurat nenumărate ac
tivități pe plan local, avînd ca 
centru de greutate secția, atelie
rul, clasa, anul de studiu, nucle
ele de bază ale mișcării sportive. 
Sînt de notat, de asemenea, nu
meroasele inițiative apărute în 
acest răstimp. In fiecare parte a 
țării, aproape în fiecare județ, 
s-au organizat activități cu ca
racter specific locului, punindu-se 
in valoare tradițiile, condițiile

I
I

pe care

Foto :
N. DRAGOȘ

imaginat ca 
și-ar putea 
în care să

Palatul sporturi
lor ți 
dificiu 
dobește
din acest 
dovedește 
care dată 
pător la 
competiții
le găzduiește.

culturii, e- 
care impo- 

Capitala 
an, se 

de fie- 
neincă- 

marile

greu 
Gerilă 
un sac 

încapă toate construcțiile 
și amenajările sportive ale unui 
an, chiar dacă, în virtutea obiș
nuinței, le-ar reduce la scara unor 
machete. Poate de aceea se și 
invocă faptul că în construcții 
termenele se... reportează, uneori, 
de la un an la altul, că unele 
obiective necesită un calendar sui- 
generis I Și, ca să fim obiectivi 
cu Moș Gerilă, să recunoaștem 
că-i și vine greu bătrînului să 
colinde meleagurile, de la Brăila 
la Satu Mare, de la Tulcea la 
Arad, avînd în desagă o pistă 
betonată pentru bob, tribune cu 
mii de locuri, pavilioane de caza
re pentru sute de sportivi, săli și 
stadioane...

Vom schița pentru cititorii noș
tri tabloul principalelor construc
ții și amenajări sportive ale anu
lui ce urmează, nominalizate în 
planul de investiții al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, prin Planul de

Ca punct de pornire 
derea din legea pentru 
Bugetului de stat pe 
privind investițiile pentru educa
ție fizică si sport : 262,4 MI
LIOANE LEI.

stat.
— preve- 
adoptarea 

anul 1975,

existente, respectindu-se dorințe
le și preferințele oamenilor. Iese 
în evidență caracterul de conti
nuitate care a fost dat activității, 
în sensul că tineretul, mai cu 
seamă, a fost angrenat în între
ceri ciclice, consecutive, opțiunea 
sportivă nemaifiind marcată de 
participarea sporadică la o com
petiție, cu foarte lungi intervale 
de pauză, cum se întîmplau lu
crurile într-un trecut nu prea 
îndepărtat.

O măsură deosebit de impor
tantă a constituit-o, în 1974, ace
ea legată de îmbunătățirea acti
vității sportive din mediul școlar. 
Ea a primit un puternic impuls 
prin adoptarea normelor unice de 
apreciere a gradului de pregătire 
fizică a elevilor, acțiune prece
dată de o amplă testare în rîn- 
durile populației școlare a țării.

în Capitală au fost investigări 
aproape 150 000 de copii, iar alte 
sute de mii în țară, concluzia la 
Care s-a ajuns fiind aceea că po
sibilitățile fizice și bio-motrice 
ale acestei categorii de cetățeni 
au fost adesea subestimate și, în 
orice caz, necunoscute la poten
țialul lor real. Deși nu există 
încă statistici care să poată con
duce la concluzii definitive, un 
prim aspect — de cea mai mare 
însemnătate — devine cert. Și 
anume că : gradul de pregătire

CONSTRUCȚIILE SPORTIVE
DIN „TRIBUNA LUI 1975...

Marea performanță, apropierea 
de un nou start olimpic : Mont
real ’76, se fac simțite din plin 
în consolidarea celor două nu
clee ale bazei materiale a spor
tului, de la Poiana Brașov și 
Complexul bucurcștean „23 Au
gust”. De pe orbita acestora se 
speră să se lanseze, în perioada 
proximă noilor dotări, rezultate 
de rezonanță internațională. Pre- 
lutnd ștafeta de la anul ce-și de
rulează acum ultimele secvențe — 
și în care pista din material sin
tetic pentru atletism de la Poiana 
Brașov este cea mai proaspătă — 
anul 1975 are trecut pe agenda 
sa de lucru, pentru această co
chetă stațiune montană, un pavi
lion de cazare (110 locuri) și un

copilului 
face față

fizică a 
sa de a 
ve etalon (repetăm 
sînt în raport direct cu calitatea 
lecțiilor de 
nivelul de 
și măiestrie 
sorului !

Poposind 
mea cifrei, să consemnăm că 

in anul 1974

educație fizică, cu 
pregătire, experiență 
pedagogică al profe-

încă o dată în lu-

• PESTE 80 000 DE COPII AU 
OBȚINUT BREVETUL DE ÎNO
TĂTORI ;

PIONIERI• 50 000 DE
LUAT PARTE LA EXPEDIȚIILE 
„CUTEZĂTORII ;

• GIMNASTICA ÎN PAUZA 
DE PRODUCȚIE S-A DESFĂȘU
RAT ÎN PESTE 400 DE ÎNTRE
PRINDERI ȘI INSTITUȚII PE 
ÎNTREG CUPRINSUL ȚARII, 
CU 200.000 DE PRACTICANȚI;

• COMPLEXUL „SPORT ȘI 
SĂNĂTATE" se organizea
ză ÎN APROAPE 5 000 DE UNI
TĂȚI ALE MIȘCĂRII SPORTI
VE-;

• AU AVUT LOC, LA SATE 
30 000 DE DUMINICI CULTU
RAL-SPORTIVE, CU UN PRO
GRAM VAST ȘI VARIAT.

2 000 locuri și o funcțio- 
de invidiat a spațiului de 
să ofere simultan — prin 
primelor șase rînduri de

grup de refacere după efort ; iar 
sala de sport din municipiul- 
matcă, Brașov, își va finaliza lu
crările începute printr-o capaci
tate de 
nalitate 
joc, apt 
pliarea 
gradene ale tribunei — trei tere
nuri de antrenament pentru vo
lei și baschet. Adăugind și fap
tul că este prevăzută pentru viitor 
realizarea unei săli de antrena
ment pentru 11 ramuri de sport 
(printre care handbal, volei, bas
chet, gimnastică, lupte, judo, te- 

" ' spune fără
nici o reticență că Poiana Bra- 
, _ _____ ___ ___________1 o _
tracție turistică, ci și una spor-

nis, scrimă) putem

șov va constitui nu numai a-

și capacitatea 
unor normati-
— accesibile)

importanță și

Crosul tineretului" 
participanți. Iată o imagine de la finala 
trec' 'Concurentele de la categoria 15—17

a angrenat, in actuala sa ediție, 
desfășurată in Capitală. Se in- 
ani.

Iîn aproape i 
le susținute

Dominat de evenimente politi
ce majore, care i-au conferit pe
cetea istoriei și greutatea pietrei 
de hotar, care au determinat o 
uriașă emulație și efervescență 
creatoare în toate domeniile vie
ții materiale și spirituale a pa
triei, anul 1974 se încheie, așa 
cum arătam, cu un bilanț pozi
tiv pentru activitatea sportivă de 
masă.

Dar, pornind dc la spiritul de 
exigență, asupra căruia a insis
tat deosebit de apăsat Congresul 
al XI-lea, pe care îl promovează 
cu atîta consecvență secretarul 
general al partidului, de la sar
cinile uriașe ale construcției so
cialismului și comunismului, și 
problematica vastă a educației fi
zice a maselor trebuie abordată 
de pe aceste poziții.

Nu poate scăpa atenției faptul 
că principalele acțiuni desfășu
rate pe acest tărîm, în perioada 
care a trecut de la apariția Ho- 
tărîrii de partid din 1973, au 
purtat un caracter experimental, 

doi ani, prin eforturi- 
• ale lucrătorilor miș

cării sportive, ale tehnicienilor și I specialiștilor, ale activului ob
ștesc, ele și-au demonstrat viabi
litatea, au cunoscut serioase a- 

Imeliorări, pe plan concepțional 
și practic. Putem afirma cu toa-

cadru 
labo- 
folo- 

olim- 
rece, 

un bac de 
caiac-canoe 

un bazin

tivă de prim rang. „Complexul 
sportiv 23 August" din București 
figurează de mult pe harta lăca- 
șelor puse la dispoziție cu gene
rozitate sportului. Din dorința de 
a oferi aici, în minunatul 
natural, un excelent dotat 
rator al marii performanțe, 
sîtor cît mai multor loturi 
pice și în timpul sezonului 
se va construi aici t— b: 
antrenament 
și canotaj

pentru 
academic, 

descoperit de înot 
(5<r25 m) și un 
grup de refacere 
după efort.

In anul 1975, bo
bul românesc — 
care are frumoase 
tradiții pe albiile 
înghețate din ce
lebre stațiuni al
pine — va 
în circuitul 
național prin 
betonată de 

înnaia, 
cu 
Iar 
plină

intra 
inter- 
pista 
la Si- 

realizată în colaborare
Ministerul Turismului, 

tenisul — această disci-
în care reverberațiile „Cu

pei Davis" au trezit energii și 
emulații în sportul alb din în
treaga țară — va avea în arena 
Progresul din Capitală, moderni
zată, o capacitate normală (circa 
6 000 locuri pe toate laturile 
dreptunghiului de zgură) de cu
prindere a unei mari competiții. 

Seva cu care tradiția unor ra
muri sportive se hrănește pe a- 
numite meleaguri ale țării se 
poate numi și atracția unei mo
derne baze în rîndul tineretului. 
Iată de ce tenisul de masă, acasă 
fiind la Cluj, scrima la Satu 
Mare, sau înotul și săriturile la

certitudinea că EXPERIENȚA 
REUȘIT. Vastul material do-

tă 
A 
cumentar acumulat îngăduie, a- 
șadar, ca în domeniul educației 
fizice și a sportului de masă 
anul 1975 să însemne abordarea 
cu curaj a unui nivel cantitativ 
și calitativ superior, trecerea, 
deci, de la stadiul de experiment 
la acela de generalizare.

Analiza multilaterală a activi
tății sportive, cu prilejul adună
rilor și conferințelor de dări de 
seamă și alegeri, în vederea Con
ferinței pe țară, care va avea loc 
în 1975, a scos Ia iveală o serie 
întreagă de lipsuri și de neajun
suri care persistă în domeniul 
sportului de masă, a stabilit căi 
concrete pentru înlăturarea lor.

Sportul românesc pășește în 
1975 sub semnul vastului program 
adoptat de Congresul al XI-lea 
al partidului, cu documentele 
marelui forum al comuniștilor. 
Rezolvarea importantelor sarcini 
care îi stau în față, atingerea 
obiectivelor trasate, îi vor per
mite — așa cum se arată în Pro
gramul partidului — să devină 
un element hotărîtor în dezvolta
rea capacității fizice a populației, 
ridicarea puterii de muncă și în
tărirea sănătății cetățenilor.

Vaieriu CHIOSE

Sibiu, vor beneficia de noi și 
adecvate spații de lucru, în spri
jinul „școlilor" existente aci. După 
cum Stadionul Republicii — tra
dițională gazdă a întrecerilor 
atletice de anvergură, martor al 
atîtor recorduri mondiale și eu
ropene din ultimul sfert de veao 
— îsi va moderniza pista, recor- 
tanu'l susținînd din vara anului 
ce vine lupta cu secundele șl 
centimetri a atleților.

Sălile de sport de la Craiova 
(2 000 locuri), Vaslui, Tulcea, Tg. 
Jiu (1 000 locuri), care vor fi date 
în funcțiune în 1975, sau cele care 
vor „debuta" în construcțiile a- 
cestui an la Oradea, Tîrgovlșțe, 
Tg. Mures, Arad, Buzău, Brăila 
(2 000 locuri), Rm. Vîlcea (1 500 
locuri), Focsani, Bistrița, Zalău, 
Alexandria (1000 locuri), comple
tează harta construcțiilor sportive 
în perspectiva urmărită de 
C.N.E.F.S., ca la sfîrșitul cincina
lului următor fiecare reședință de 
Județ să beneficieze de o sală 
modernă pentru sport.

Se împletește astfel, în cadrul 
fondurilor aprobate de forurile 
de resort, pe baza inițiativelor or-j 
ganclor locale și a valorificări»! 
economicoase a tuturor _ resurselogj 
umane și materiale, grija pentrv^ 
întărirea bazei materiale a marii 
performanțe în centrele recunos
cute ca atare, cu cea pentru do* 
tarea județelor mai slab dezvol
tate, pentru o repartizare Judi
cioasă pe întreg teritoriul țării.

Paul SLAVESCU



8 PALMARESUL ANULUI
CARE SE ÎNCHEIE

CAMPIONATE MONDIALE

I
I

1

10 MEDALII DE AUR H
Handbal i Echipa națională masculinii 
Popice i Echipa națională masculină 
Popice, perechii Aha Petrescu — Cornelia Petrușcă 
Lupte libere categ. 4- 100 kg i Ladislau Șimon 
Canotaj, 2 f.c. i Cornelia Neacșu — Marineia Ghiță 
Tir, pistol calibru mare t Dan luga 
Caiac 500 m i Vasile Dîba
Caiac 4x500 m 1

Vasile Dîba
Caiac dublu 10 000 
Gimnastică, inele i

Atanase Sciotnic, Erast Pavel, Mihai 

m i Ion Terente — Antrop Varabiex
Dan Grecu

14 MEDALII DE ARGINT

8

i

I
I
I

I

I

r

Zafiu»

‘ii

Biatlon, individual i Gheorghe Gîrniță
Popice, perechi i Margareta Bordei — Elisabeta Szilagy 
Popice, individual I Ana Petrescu 
Popice, individual i Iosif Tismănar 
Box, categ. semiușoară i Simion Cuțov 
Box, categ. mijlocie i Alee Năstac
Canotaj, 4 4- 1 vîsle i Ioana Tudoran, Elisabeta Lazăr, 

Bărdaș, Teodora Boicu, Elena Giurcă
Canotaj, 2 f.c. i Ilie Oanță — Dumitru Grumezescu 
Tir, pistol cu aer comprimat i Corneliu Ion 
Tir, pisțol cu aer comprimat t Anișoara Matei 
Lupte greco-romane, categ. 48 kg i Constantin Alexandru 
Caiac dublu 500 m i Viorica Dumitru — Maria Nichiforov 
Canoe dublu 500 m i Gheorghe Danilov — Gheorghe Simionov 
Șah i Elisabeta

dorescu

Doinsț

I

Polihroniade, Gertrude Baumstark, Margareta Te<k

21 MEDALII DE BRONZ
națională feminină
I Vasilica Pințea — Elena Trandafir

Popice 1 Echipa 
Popice perechi 
Popice perechi i Iosif Tismănar — Ilie Băi aș 
Popice individual i Ilie Băiaș
Scrimă i Echipa feminină de floretă 
Box, categ. muscă i Constantin Gruiescu 
Canotaj, 4 4-1 rame I Marlena Predescu, Marla Kabaiț Elea* 

Avram, Angelica Chertic, Elena Giurcă
Canotaj, 8 4- 1 > Echipajul național feminin 
Pentatlon modern i Echipa națională 
Lupte libere, categ. 82 kg i Vasile Iorga 
Tir, pistol viteză i Echipa națională masculină 
Lupte greco-romane, categ. 52 kg i Nicu Gingă 
Lupte greco-romane, categ. 82 kg i Ion Enache 
Lupte greco-romane, categ. 90 kg i Dumitru Manea 
Lupte greco-romane, categ. 100 kg 1 Nicolae Martinescu 
Caiac 500 m i Maria Cozma 
Canoe 500 m i Ivan Patzaichin 
Canoe dublu 1 000 m i Gherasim Munteanu — Vasile Serghel 
Canoe 1 000 m i Ivan Patzaichin
Caiac 4 i Viorica Dumitru, Maria Nichiforov, Marla Cozma, 

fia Orlov
Canoe 10 000 m i Ivan Patzaichin

CAMPIONATE MONDIALE DE TINERET

2 MEDALII DE AUR
Scrimă, floretă i Petru Kukl 
Scrimă, sabie ■ Ioan Pop

CAMPIONATE EUROPENE
.... ........... —< r

k
I
I

i

il

.!
AgS*

t 1 MEDALIE DE AUR
Lupte greco-romane, categ. 48 kg i Constantin Alexandra

6 MEDALII DE ARGINT
Tenis de masă, dublu femei i Maria Alexandru 
Lupte libere, categ. 62 kg i Petre Coman 
Lupte libere, categ. ■+• 100 kg i Ladislau Șimon 
Atletism, triplusalt i Carol Corbu 
Atletism, disc i Argentina Menis 
Rugby : Echipa națională

10 MEDALII DE BRONZ
Atletism (sală), lungime i Valeria Ștefănescu
Tenis de masă, dublu femei i Eleonora Vlaicov — Margareta 

Lesai
Tenis de masă, dublu mixt I Maria Alexandru Lupte . — . ... -- -
Lupte 
Lupte 
Lupte 
Lupte 
Lupte
Atletism. 800 m i Mariana Suman

categ. 52 kg i Nicu Gingă 
categ 57 kg i Ion Dulică 
categ. 62 kg i Ion Păun 
categ. 90 kg 1 Vasile Fodorpataki 
categ. 4-100 kg i Roman Codreanu

greco-romane, 
greco-romane, 
greco-romane, 
greco-romane, 
greco-romane, 
libere, categ. 82 kg i Vasile Iorga

CAMPIONATE EUROPENE DE TINERET Șl JUNIORI

2 MEDALII DE AUR
Box, categ. semigrea i Costică Dafinoiu
Lupte greco-romane, categ. 62 kg i ștefan Rusu

4 MEDALII DE ARGINT
Box, categ. mijlocie i Pavel Istrate
Lupte libere, categ. 52 kg i Petre Brîndușan
Lupte libere, categ. 57 kg i Gigei Anghel
Tir, armă standard 60 f culcat i Echipa națională de juniori

5 MEDALII DE BRONZ
Lupte greco-romane, categ. 74 kg i Victor Premțiu
Box, categ semimuscă : Paul Dragu
Box, categ. semiușoară I Florian Ghiță
Box, categ. ușoară i Carol Hajnal
Box, categ. mijlocie mică i Vasile Didea

COMPETIȚII EUROPENE
Volei C.C.E. (m) i Dinamo București — locul II
Volei, Cupa cupelor (f) i Dinamo București — locul III 
Scrimă, C.C.E. floretă feminin i Steaua — locul III 
Rugby, Cupa Europei juniori r Echipa României ■ 
Polo, C.C.E I Dinamo București — locul III

locul II

CAMPIONATE BALCANICE

Ia
I
B

I

g

I

I
I
I
g

I

I
1 y

Sportivii români au cucerit 104 medalii de aur, 101 de argint / 
de bronz. ’ ■ 1

O PREȚUIRE 
CARE MĂ STIMULEAZĂ

— Așadar, DAN GRECU, meda
lia de aur pe care ai cucerit-o 
la campionatele mondiale de la 
Vama a oferit reprezentanților A- 
sociației Presei Sportive din țara 
noastră un temeinic argument să 
desemneze un gimnast ca primul 
sportiv român al anului 1974. Cum 
ai • primit această știre 7

fiecare sportiv și incumbă o deo
sebită răspundere. Exercițiul meu 
la inele trebuie să se situeze _în 
orice concurs la un ridicat nivel 
de execuție. Dar, concomitent cu 
pregătirile pentru campionatele 
europene din Elveția, mă gîndesc 
de pe acum la noile elemente de 
mare dificultate pe care le voi in-

, se încheie cu un bogat bila,
1974 pentru sportul românesc. Preg;

tindu-se pentru Olimpiadă, reprezentanții d 
feritelor discipline au reușit să obțină 62 (
med-alii de aur, argint și bronz la campionate1 
mondiale și europene de seniori. Marile su. 
cese ale lor in anul care se încheie, sportii 
noștri le-au inchinat celor două mari eveniment
cea de-a 30-a aniversare a Eliberării și Coi 

greșul al Xl-lea al P.C.R., manifestîndu-și i 
acest fel dragostea și recunoștința față țj 
condițiile de pregătire ce le-au fost asigurați 

Totodată, aceste succese vin să cot
firme conștiinciozitatea, hărnicia și talentj 
„tricolorilor", dorința lor fermă de a îndepKf 
și depăși sarcinile trasate de partid. Condiți 
ilor tot mai bune de practicare a sportului, b 
neretul le răspunde printr-o înzecire a efort^ 
rilor, prin fructificarea la i . ’ . ’
prin abnegație și dăruire.

maximum a șansele^

Pur și simplu, vestea m-a co- 
, pleșit. Consider că mie și gimnas- 
i ticii românești, care a început sd 
‘ se afirme tot mai pregnant în a- 
’ rena mondială, ni s-a făcut o mare 
cinste. Această prețuire mă stimu- 

■ lează enorm în eforturile pe care 
le depun, împreună cu antrenorul 

' meu, Mircea Bădulescu, în aborda
rea competițiilor anului viitor.

— Ce-ți propui, de fapt, pentru 
1975 ?

— Am foarte multe planuri. 
Titlul de campion mondial este, 
realmente, o mare „povară" pentru

elude în exercițiul pe care-l voi 
prezenta la Montreal, marele exa
men al vieții mele de sportiv. 
Deci, 1975 va fi pentru mine un 
an de muncă intensă, de căutări, 
de pregătiri atit pentru o evoluție 
bună la inele, aparatul in care 
m-am consacrat, cit și înfăptuirea 
unei mai vechi dorințe — ridica
rea măiestriei și afirmarea pe plan 
mondial și la alte aparate. Pentru 
Că, după cum știți, medalii se a- 
cordă nu numai la inele, ci și la 
alte cinci probe...

E MAI GREU SĂ FII CÂMPIEI
CARE iSI APĂRĂ TITLUL...

VASILE DlBA. Una din marile și frurpoa 
surprize ale sportului românesc în acest ant. E 
medalii de aur la 20 de ani, la debutul In csam; 
natele lumii. Au trecut două luni de la Mohdia 
de la Xochimllco, caiacele vor ieși din nou , pe 
abia în aprilie... ,

.— Cum e în vacanță, Vasile ? i
— A trecut de mult vacanța. Parcă nici nu' ■ : 

Astăzi am tras trei ore la bac...
— Atunci, cum e cu două medalii de aur 

vitrină ?
— E frumos, dar e greu. Greu cînd „tragi* pei 

cclc pe care nu le ai încă. Frumos cind știi că 
cel mai bun, cînd ești mulțumit de ce ai făcut, < 
lumea te cunoaște și vorbește de tine. Atunci : 
devine și mai greu. In octombrie eram „m; 
revelație". La anul, la Belgrad, la campiona 
mondiale voi fi campionul care își apără titlul.

— Al și răspuns, de fapt, la întrebarea prh 
obiectivul pentru anul preolimpic...

— Da, vreau să-mi apăr titlul, vreau să confi 
Dar, cum spuneam, apoi va fi și mai greu. „A| 
înseamnă Olimpiada de la Montreal. Și 
Montreal să fie frumos, merită să iei in^^pî

greul, merită

„DESCHIZĂTORUL DE PlRTIE”
Pătrunderea lui ILIE FLOROIU — membru al clubului iportîv 

Farul Constanța — în aceste pagini nu se datorește in primul 
rînd performanțelor realizate în 1974 - deși de apariția >1 ver
tiginoasa lui ascensiune este legat cel mal spectaculos eveni
ment al atletismului masculin românesc în sezonul trecut. Chiar 
daca recordurile la 5 000 m și 10 C00 m nu se ridică deocamdată 
la înălțimea galoanelor colegilor de pagina, lliuțâ ciștigâ aces
te rîndurl datorita faptului câ este primul sportiv român care ia 
startul în anul competițlonal 1975. Totodată, Floroiu este șî cel 
care încheie sezonul competiționak 1974. Singura competiție care 
se desfășoară pe durata a... doi ani este — ați ghicit I — tradi
ționalul cros care se organizează în noaptea Anului Nou pe 
străzile orașului brazilian Sao Paolo, a cărui plecare se da cu 
cîteva minute înainte de trecerea anului, sosirea avînd loc după 
schimbarea calendarului. Floroiu este al doilea atlet român 
(dupâ Nicolae Mustață) care primește invitația de a participa 
la tradiționala Corrida. Cunoscîdu-I, avem convingerea că 1975 
va începe sub auspicii frumoase pentru sportul nostru. Succes. 
Ilie I

OBIECTIV: PREGĂTIREA!
Maestra emerită a 

sportului ARGENTINA 
MENIS (Dinamo), vice- 
campioană europeană la 
aruncarea discului : „A- 
nul preolimpic va re
prezenta, pentru mine, 
un sezon fără ...șocuri. 
N-am să caut recordul 
cu orice preț. Obiecti
vul principal al anului 
îl constituie... pregăti
rea. Vreau să fiu să
nătoasă să mă pot an
trena cît și cum mi-am 
planificat în 1974 am 
avut în primăvară, 
unele necazuri cu sănă

tatea, dar am reușit o 
medie a primelor 10 
concursuri de 65 m. 
Sper să reeditez aceas
tă medie în 1975, cu 
un vîrf la 66—67 m, 
performanță pe care 
mi-am propus-o în ju
rul datei la care va 
avea loc finala „Cupei 
Europei". Sper, alături 
de colegele din echipa 
reprezentativă, că vom 
reuși să ne calificăm 
a doua oară consecutiv 
în rîndul primelor șase 
țări ale continentului".

DE zz

IMI
CEL

VOI PĂSTRA TITLUL
MAI BUN GREU DIN LUME"

nu prea 
ce înseamaă 
canța...

nent
știe, 
tentativa țăr 
aduce șt în 1 
cînd program 
oficială, toate 
ropeni. Dorir 
țara noastră 
pe care ni-l c

LA «
Handbalul 1 

este angajat - 
în ultima Iun 
în întreceri 
întii, I.E.F.S. 
finală ale Cui 
ropeni, apoi 
în calificâr 
mondial (dubi 
Germania) și 
C.M., care esi 
și mijloc de < 
final al Jocur 
Montreal vor 
față exigenței 
de anvergură.

DOINA CO. 
nul echipei c 
mației Unived 
este optimistă.

— Anul 191 
reprezentativa 
gresat evideal

anulde activitateDupă _____ __ _________
și de participări Ia marile' com
petiții internaționale, anul 1974 a 
adus luptelor libere din Româ
nia primul titlu de campion 
mondial. Realizatorul acestui ma
re succes este sculerul matrițer 
din Tg. Mureș, LADISLAU 
MON, motiv pentru care 
considerat oportun un scurt 
ter.viu cu deținătorul titlului 
prem, acum în pragul unui 
an.

mulți ani
care

Ce gloduri al pentru 
vine ?

ȘI-
am
in- 
su- 
nou

— Cum îți apreciezi evoluția 
sportivă în anul care s-a scurs 7

— Ca orice sportiv care cuce
rește titlul de campion al lumii,' 
sînt nespus de fericit. ~ 
ce mă bucură cel mai 
faptul că mi-am dat 
pot să-l înving pe fostul campion 
mondial, sovieticul Seslan Andiev, 
care domina cu autoritate între
cerile greilor. Poate vi se pare 
curios, dar de acest r,pt m-am 
convins nu la Istanbul, unde 
l-am depășit clar, ci la Madrid, 
la C.E unde a ieșit el victorios. 
Cînd am simțit că pot să-l pun 
în dificultate cu un anumit pro
cedeu am înțeles ce am de făcut 
în perioada următoare. Trei luni 
mai tirziu, la Istanbul, cunoaș
teți rezultatul—

Dar, ceea 
mult este 
seama că

— In 1975, reprezentativa 
noastre va participa atât Ia 
pionatele europene, cît și la cele 
mondiale. Nu știu dacă antreno
rul Crîsnic va hotări să particip 
la ambele 
sînt 
o și 
a-mi 
greu 
este 
să te menții pe o poziție frun
tașă. De aceea, vă promit că mă

țărit
cam.

competiții. Oricum, 
hotărit să mă pregătesc cu 
mai mare ambiție pentru 
păstra titlul de cej mai bun 
din lume. Știu că in sport 
mai ușor să te afirmi, decît voi antrena cu toată seriozitatea 

pentru ca la Montreal să cuce
resc și titlul de campion olimpic.

ȚINTESC O MEDALIE ȘI LA PISTOL
Maestrul emerit al sportului DAN IUGA, 

campion mondial la pistol calibru mare : „Anul 
care vine este decisiv în pregătirea pentru 
Jocurile Olimpice. Pentru mine el va însemna 
poate și o afirmare la pistol viteză, „prima 
dragoste". Am ciștlgat pini acum un titlu mon
dial la pistol calibru mare și o medalie olim
pică de argint la pistol liber, am fost campion

al Europei la pistol cu aer corner 
viteză nu am reușit mai mult c 
„la mondiale" și un loc IV la 
continentale. De aceea aș dori t 
nat pentru J.O. și la pistol vitez 
însă, în toamnă, la Madrid rt 
campionatele europene la pistoal



pune in fața sportivilor noștri mi- 
siunea de onoare de a-și desă- 

R preparativele în vederea unei evoluții de 
|t nivel la J.O. Mulți dintre ei vor străbate 
Imul dificil al calificărilor, al obținerii bare- 
rilor, al selecției în formații. Alții vor trebui 
^realizeze performanțe care să 
ja valorii lor, posibilitatea de 

u succes în arena olimpică.
(*u ce ginduri intimpină sportivii 
Ge-ș< doresc ți care sint țelurile

»r lupta in ultimul an dinaintea J.O. ?
kjtă două întrebări pe care le-am adresat cî- 

dintre fruntașii sportului românesc. Răs- 
□ nsurile, în .................

publicăm în aceste pagini cu credința că la 
irșjtul lui 1975 bilanțul realizărilor va întrece 
>|jmul estimat de performeri.
Le urăm lor și colegilor lor, antrenorilor și 
hnicienilor mișcării noastre sportive noi suc- 
î;e în activitate, noi performanțe care să im- 
og^țească palmaresul sportiv, să sporească 
e.bgiul sportiv internațional ai României so-

ateste creș- 
a concura

anul 1975 ? 
pentru care

LA NOTTINGHAM,
Ct GlNDUL LA MONTREAL

§ n 
I1975, anul premergător Jocurilor Olimpice de la Montreal, 

va fi bogat în evenimente sportive de amploare. Zeci de. mii 
de sportivi se vor afla la startul întrecerilor pentru desem
narea campionilor lumii, ai continentelor sau ai unor zone, 
cu dorința de a proba selecționerilor talentul, sîrguința și șan
sele lor de a îmbrăca echipamentul olimpic.

Reprezentanții sportivi ai României se vor măsura cu cei 
mai buni cu gîndul de a izbîndl. Ei vor participa la 14 campi
onate mondiale, 20 ale Europei, 28 ale Balcanilor, la 12 întreceri 
pentru desemnarea campionilor europeni de tineret și juniori, 
la Universiadă, precum și la alte întreceri de amploare. Prac
tic, fiecare lună a anului care vine va fi marcată de eveni
mente sportive capabile să capteze atenția. Să parcurgem „ca
lendarul" și să punctăm principalele lui evenimente :

IANUARIE
Deși este 

de handbal. 
(Iași, Galați, 
campionatul 
șansă pornește (sperăm s-o și materializeze) echipa României 
care deține — la ora actuală ........ ' ... -----
în Elveția, campionatul 
pa Poiana" la biatlon. 
programul.

FEBRUARIE
O bogată paletă 

hochei, sanie, schi, 
lează virtuțile. La 
ternaționale indoor" ale României (22 și 23), la biatlon — cam
pionatul mondial in Italia (9—16), la bob, tot in Italia (3—9), 
„europenele" de tineret, la handbal feminin — meciul cu R. F. 
Germania (16.11 — calificări pentru C.M.), la hochei — jocuri 
cu Ungaria (16 și 17, în deplasare), ~ "
la sanie — campionatul european (20—26, 1 
campionatul balcanic (17—20, Turcia), la tenis 
pionatele ’mondiale (6—16, India); iar la tir — 
ropene la aer comprimat (21—23, Anglia).

MARTIE
Atletismul — cu campionatele europene de ,

Katowice) — marchează debutul. In Argentina (24—30), hand- 
baliștii își vor disputa „Cupa țărilor latine". în timp ce ho- 
cheiștii juniori vor lupta pe bătrînul continent, la „europene" 
(grupa B, în Elveția, 14—22), seniorii se vor deplasa în Japonia, 
la „mondiale" (grupa B, 14—23), Scrima se răspindește pe trei 
„fronturi" : „Cupa Europei" la floretă (m), in Franța (7—9), 
„Cupa Europei" la floretă (f), în Italia (14—16), și campionatele 
mondiale de tineret, în Mexic (27—31). Echipa de fotbal a Ro
mâniei joacă cu Turcia (19, la Istanbul) și cu Cehoslovacia (31, la 
Praga).

APRILIE
Patru competiții internaționale organizate la noi 1 „Gupa F.R. 

Baschet" la Constanța (8—13), „Centura de aur" la box, în 
București (12—22), campionatele internaționale de gimnastică. 
București (11—13) și cele, de sărițuri în apă — tot la București 
(15—18). La 27 aprilie, meciul de rugby România — Italia. Cam
pionatele europene de lupte greco-romane, în R F. Germania 
(27—29). Ciclismul, halterele, popicele, scrima, tenisul, tirul și vo
leiul se află și ele pe scena competițională. In ziua de 17, meci 
de fotbal cu Spania, la Madrid, în C.E.
MAI

Spre Katowice (29.V — 8.VI) își vor îndrepta atenția toți iu
bitorii boxului (C.E.), iar spre șoselele ce leagă R.D. Germană 
de Cehoslovacia și Polonia („Cursa Păcii", 8—22)' cei ai ciclismu
lui. Gimnastele (3 și 4, Norvegia) șl gimnaștii (31.V și 1. VI, El
veția) vor lupta nu numai pentru a obține medalii la „europene" 
ci și pentru un loc în formațiile olimpice naționale. „Serialul e- 
uropenelor" este completat de judoka (7—12, Franța) și luptători 
(liberele, In R. F. Germania). Un. turneu internațional tradițional 
de polo găzduiește piscina de la Dinamo între 20 și 24. La fotbal 
(11 mpi), meciul cu Danemarca în C.E. la București.

IUNIE
Nu mai puțin de 12 ramuri sportive își programează în aceas

tă lună întreceri de amploare. Dintre ele, amintim baschetul 
(C.E. masculin, Iugoslavia, 7—15), halterele (C E. juniori, Franța, 
1—8) și tirul (campionatul european de pușcă olimpică, la Bucu
rești). Trei meciuri ale echipei naționale de fotbal, în zilele de • 
1 (cu Scoția, la București în C.E.), 4 (cu Danemarca, la București, , 
în preliminariile J.O.), 18 (cu Danemarca, la Copenhaga J.O.)

IULIE
5 și 6, Regata Snagov la caiac-canoe, 31 .VII — 3. VIII campio

natele mondiale — la același sport — programate în Iugoslavia, 
10—20, campionatele mondiale de scrimă (Ungaria), 10—20, cam
pionatele europene de talere (Austria), 29.VII — 8.VIII, cam
pionatele europene de volei tineret (R.F. Germania) — iată „ca
petele de afiș" ale programului competițional.

AUGUST
Atletismul are trei mari competiții în care, sperăm, sportivii 

României vor fi bine reprezentat! i 8—10, Jocurile Balca
nice la București, 16 și 17, finaLa Cupei Europei (f) în Franța și 
23 și 24, campionatele europene pentru juniori în Grecia. Anglia 
găzduiește campionatele mondiale de canotaj (20—23, f și 26—30, 
m), iar Bulgaria (12—17) campionatele mondiale de juniori la 
lupte libere șl greco-romane. Campionatele mondiale de talere 
au loc în R.F. Germania, 
10 și 27 în Iugoslavia.

SEPTEMBRIE
în Uniunea Sovietică se 

tere (14—24). 'Campionatul 
în Spania (24—30).

OCTOMBRIE
Trei mari competiții : Campionatele mondiale de lupte

CORNELIA NEACȘU 
face parte din rindul 
marilor performere 
ale sportului româ
nesc in 1974. La nu
mai 20 de ani, ea are 
in palmares un titlu 
de campioană mondia
lă și o medalie de 
bronz la campionatele 
europene de canotaj. 
Strocul ambarcațiunii 
de 2 f.c. a României 
(din care face parte 
împreună cu Marinela 
Ghiță) a reușit la 
prima ediție a C.M. 
feminine, desfășurată 
anul acesta la Lucer
na, să surprindă pe 
specialiști prin ritmul 
susținut pe care l-a 
impus cursei. ,

In 1975, pe maestra 
sportului Cornelia 
Neacșu și pe coechi
piera sa le așteaptă o 
nouă confruntare cu 
elita schifului mon
dial — C.M. de la 
Nottingham. Acolo, e-

lentul și marile 
disponibilități, ci 
pentru seriozitatea, 
conștiinciozitatea ți 
rîvna in pregătire; 
trebuie să confirme 
încă o dată înalta ei 
clasă. Dincolo de vi
itoarea ediție a „mon
dialelor" se profilează 
o finală olimpică, in 
care dorim ca previ
ziunile specialiștilor 
să se adeverească. In 
legătură cu aceste 
previziuni, vom cita 
un fragment dintr-un 
articol apărut în zia
rul elvețian „Vater- 
land" din Lucerna, la 
citeva zile după 
cheierea 
1974 : 
Ghiță 
loare, 
lor le 
puțin 
piada 
poziție de lider, pur 
și simplu inataca
bilă l4"*'

1975 SA DEVINĂ ANUL

leva antrenorului Ste- 
lian Petrov, apreciată 
nu numai pentru ta-

fapt gîndurile lor pentru Noul An.

AP ARA MEDALIILE

ficarea la Jocurile Olimpice unde, 
este știut,
4 formații 
al C„M.

fami- 
jj el 

ma; bu-

O

C.M.
„..Neacșu 

au o mare 
iar tinerețea
asigură, cel 

pînă la Olim- 
canadiană, o

LOCUL III NE OBLIGĂ
Maestrul sportului DUMITRU SPlRLEĂ (Olimpia) ; „Faptul ci 

toceput preoâtmle pentru anul competițional 1975 incă din luna 
toasbne fcw» dă pa-eipa că rezultatele noastre vor putea fi anul 
tee nn bune decit in anul pe care-l încheiem acum. Medalia de bronz 
caeenzâ de echipa României la campionatele mondiale de la Moscova 
a stssulat tuturor componenților formației noastre ambiția și dorința 
de pe—'o—mnnțe mai bune. Firește, atenția principală o acordăm celor 
două probe deficitare, scnma și crosul, care ne-au oferit destule mo- 
ti re de emoții la ultimele intreceri. Avem condiții, dispunem de po- 
r. bdități ca in scurt timp lucrurile să meargă mai bine ți in aceste 
probe. Pentru anul viitor, îmi doresc ca echipa reprezentativă să se 
utenfir.ă pe poziția a treia in lume, iar eu voi lupta să-mi înscriu 
numele in rindurile elitei mondiale a pentatlonului modem".

MARILOR SUCCESE
LIXX. POP 

repre- 
r-gby i

Moria

a

r-âr-„-

am
a ■ iW A ■«upsfc.—

r-rr
*

âA
s—a ereat

i aa r-raat.
eîe

devenit o
iar noi,

ALE RUGBYULUI!
ne performanțe posibile, spre glo
ria sportului românesc.

Ce ne propunem pentru 1975 7 
Să terminăm cu bine treaba în
cepută în 1974, cu alte cuvinte 
să clștigăm campionatul Euro
pei. țel către care victoria asu- 

Franței ne-a deschis drumul, 
ca în continuare să reali- 

neu bun în Noua Zee-

toestrat că 
ei a pro- 
Fvoește un

I pistol 
I loc V 
fotele 
lecțio- 
|«tunci 
'amate 
te".

luna schiului și a bobului, „pirtia" vă fi deschisă 
Intre 4 și 12 ianuarie se desfășoară în țara noastră 
Timișoara, CIuj-Napoca, Ploiești, Pitești și București) 
mondial masculin universitar de handbaî. Cu prima

titlul. La 20.1. (pînă la 2.II), 
european de bob, iar la 25 și 26.1. „Cu- 
Schiul și hocheiul completează, firește,

sporturi (atletism, biatlon, bob, handbal,de .
scrimă, tenis, tenis de masă și tir) își eta- 
atletism — „Cupa de cristal", de fapt „in-

„Cupa . F.R H.“ (25.11—3.III), 
Italia), la schi — 
i de masă — cam- 

campionatele eu-

sală (9 și 10, la

$

assir de valori, a cistigat 
uitate și in maturitate, 
intense o vor ajuta sâ 
inuu pe scara valorilor, 
ret. ce șanse acordați 
otnâniei în 1975?

Ea se va califica la C.M. in 
echipei R. F. Germania, 

ți acest lucru nu este ușor. La 
■aeul final, găzduit de Uniunea 

Sovietică, ne vom apăra meda
liile de argint, cucerite la Belgrad 
in 1973, cu gîndul — firește — 
la cele de aur. împlinirea acestui 
obiectiv aduce după sine și cali-

vor participa primele 
din clasamentul final

— Echipei campioane, I.E.F.S., 
ce îi doriți ?

— Handbalistele antrenate de 
loan Bota au un culoar bun in 
această ediție a Cupei campio
nilor europeni. Le doresc să ajun
gă în finală și acolo să repete 
performanța lui S. C. Leipzig 
(n.n. învingătoarea ultimei ediții 
a C.C.E.).

— în fine, despre Universitatea 
Timișoara ce credeți ?

— Echipa noastră trebuie să-și 
confirme valoarea în acest an. 
Dorim să-i oferim antrenorului 
Constantin Lache nu numai sa
tisfacția cuceririi campionatului, 
ci și pe aceea a dobîndirii suc
cesului final în C.C.E

landa, cărei rugbyști
blacks" sînt socotiți cei mai buni 
din lume. în fine, am mai dori 
ca în toamna viitoare să jucăm 
în Franța într-o manieră care să 
confirme progresele rugbyului 
românesc. Am dori ca 1975 să 
fie anul marii consacrări".

iar Universiada este programată între

desfășoară campionatele lumii 
european la pistol olimpic se

Ia hal- 
dispută

Trei mari competiții : Campionatele mondiale de lupte se des
fășoară la Minsk (U.R.S.S.), greco-romanele între 9—12, iar libe
rele între 13—16 ; campionatele mondiale de judo în Aus
tria (21—27) și cele de pentatlon modern în Mexic, lîngă care s» 
situează și „europenele" de volei (m-f-f) ce vor 
slavia (18—30). In 12 și 29 echipa de fotbal a 
pe teren propriu, cu Turcia (amical) și Bulgaria

NOIEMBRIE
Lună de tranziție, în care doar balcaniadele

avea loc în Iugo- 
României joacă, 
(Camp. Balcanic).

ARGINTUL, „TRAMBULINA" SPRE AUR
Fără îndoială, cucerirea 

medaliei de argint (in 
proba de 20 km) de către 
GHEORGHE GÎRNIȚĂ 
(Dinamo Brașov) a con
stituit una dintre marile 
surprize ale campionate
lor mondiale de biatlon 
desfășurate in sezonul 
trecut ld nfrSifc. Intr-a
devăr, 
nostru 
unele 
marcabile, era 
presupus că

deși taleniătpl 
sportiv obținuse 

performanțe re- 
greu de 
va obține

„argintul" și va ceda lo
cul intii după o luptă a- ■ 
prigă cu finlandezul 
Juhani Sautarinen. Două 
zile mai tirziu, în proba 
de 10 km, Gheorghe Gîr- 
niță s-a clasat al patru
lea și a confirmat, astfel, 
rezultatul anterior.

Consecința ocupării locu
rilor 2 și 4 la campio
natele mondiale este les
ne fie prevăzut. Parte
nerii de întrecere nu-l 
vor mai privi pe Gîrniță

ca pe un necunoscut de 
care nu au teamă, ci ca 
pe un concurent de cer
tă valoare, cu șanse reale 
la pozițiile de elită ale 
ierarhiei mondiale. Aces
ta este și motivul pen
tru care ne manifestăm 
încrederea in talentul, 
hărnicia și seriozitatea 
lui Gheorghe Gîrniță și 
așteptăm 
1975 a 
găzduită 
italiană Anterselva, el să

ca la ediția 
„mondialelor", 
de stațiunea

se prezinte bine pregătit 
fizic, tehnic și tactic, dar 
să aibă și forța morală 
a marilor campioni, să-și 
domine psihic adversarii. 
In întrecerea cu marii 
favoriți ai campionatelor 
mondiale, biatloniștii din 
Finlanda, R.D. Germană, 
Norvegia, Polonia, Suedia 
și U.R.S.S., Gheorghe 
Gîrniță poate reedita 
performanța de la Minsk, 
ba chiar...

Lună de tranziție, în care doar balcaniadele de haltere (Iugo
slavia, 19—23) si cele de scrimă (Iugoslavia) se remarcă. în rest, 
competiții amicale, întîlniri interțări (la box, handbal, lupte). Una 
dintre aceste întîlniri valorează însă cit un întreg... campionat 
european. Este vorba de meciul de rugby Franța — România ce 
se desfășoară acasă la reprezentanții „cocoșului galic". în 16 și 
30, la fotbal, cu Spania (C.E.) și U.R.S S. (amical) ambele la Bucu
rești.

DECEMBRIE
Capul de afiș" îl deține campionatul mondial de handbal fe

minin ce se dispută între 4 și 14 în Uniunea Sovietică. Primele 
4 echipe clasate la C.M. primesc și dreptul de participare la 
J.O. de la Montreal. Campionatele balcanice de baschet (f+m) 
vor fi organizate în țara noastră. O serie de sporturi de sezon 
(hochei, patinaj) intră în actualitate. Ia 17 și 20, la fotbal, Româ
nia joacă cu Scoția la Glasgow (C.E.) și cu R.F.G. (amical, tot 
în deplasare). *



Simion

UVERTURA
Ninge,
ninge in Bucegi, 
peste creste și răspintii 
făurind, printre zăpezi, 
pentru... boburi repezi, 
pirtii.

Ninge — 
norii 
parcă-i tunzi.
Ninge
cu fulgi mari, rotunzi, 
parcă ninge, 
in e- '.remis,
cu...
mingi vesele 
de tenis !
Iepurii, 
fugind cu sete 
își fac din urechi... rachete.
Vulpi 
in codri 
nu au pace 
și „vislesc" printre nămeți 
repezi ca niște caiace.

Crivățul, 
de dimineață, 
se dă șuierind pe gheață, 
netezind
un derdeluș 
plin de 
larmă.

S'.niuș...
Cerbi
la înălțimi alpine 
bat cu

JOCURI DE APE
Deosebirea dintre 

spectatori și arbitrii 
constă in ’ aceea că 
fluieră oficial.

• Nu e suficient 
melcul pentru ca să 
el un bun alergător.

• După eșecul echipei de 
rugby, antrenorul 
spunîndu-și i „~ 
Ealonul e rotund"...

• Maidanele copilăriei 
paradisurile uitate ale bătrî- 
nfetii.

unii 
de fotbal 

ultimii

să critici 
faci din

se consolă 
,Ce să-i faci I

ALE- 
Fred 
MA- 
V.D. 
Nelu

echipei ie-

REVELION
cite-un salt fantastic
noi recorduri de... lungime. 
Eu
visez : 
goluri și 
șuturi, 
driblinguri 
amețitoare 
și portari 
plonjind 
in buturi...

Ninge. Iarnă.
Printre brazi 
sorb 
tăcerea
Și 
ozonul, 
și aud, 
promițător, 
cum 
sub nea 
crește gazonul. .

Și ghicesc, 
pe inserat, 
peste creste, 
peste Jiuri, 
cu obrazul bucălai 
Anul Nou 
venind...
.. .pe schiuri !

Mircea BONDA

Au colaborat : Barbu 
XANDRU, Jack BERARIU, 
FIREA, Victor HÎLMU, D C. 
ZILU, Giuseppe NAVARRA, 
POPA. Mircea POPESCU,
QUINTUS si Gheorghe STERIA-

Recomandare
minine de handbal după 
ce echipa masculină a 
cucerit campionatul
mondial

Nu băgați băieții-n seamă, 
Că-s, în general, șireți.
Doar la handbal, fără teamă, 
Luați-vă după băieți !

Lui Dan Grecu, cel mai 
bun sportiv român al 
anului 1974

toții ne mîndrim cu tine, 
te felicităm cu rost, 
pentru anul care-a fost 
pentru... acela care vine 1

Ilie Florolu, dublu me
daliat cu aur la Balca
niada de atletism, a co
rectat de mai multe ori 
recordurile naționale la 
5 000 și 10 000 metri

Deși nu-i loz în plic, cu spor, 
în drumul lui spre apogeu, 
Floroiu-a tras
5 000

Cuțov și 
Alee Năstac, medaliați cu 
argint la „Mondiale".

Drumul spre rivnitul laur 
Este-un aspru labirint, 
De aceea, și-un „argint" 

înscris în „cărți de aur".
Lui Dan Iuga, campion 
mondial la pistol cali
bru mare

Trase în incintă 
Excepțional.
Deh, avea drept țintă 
Titlul mondial.

Unui elev „alergător"
Sprinten, zici că-i o zvîrlugă, 
Nu se lasă prins nici mort, 
Cînd îsi pune-n 
De ' '

E

la orele de
Echipelor 
României

cap să fugă, 
sport !
de popice ale

Mulți 
După

,cîștigător“ 
și 10 000 mereu.
Unui sprinter 
colegi te-au depășit, 
cite țin eu minte,

înaintea lor mă-nclin
(Și-o să-mi dați cu toți 

dreptate).
Căci obțin succese-n „plin" 
Și ......................

Dar azi primul ai ieșit 
La plăcinte, înainte !

eșecuri... „izolate".
Elena Neacșu și Marine- 
la Ghiță, campioane 
mondiale la schif 2 
cîrmaci

întinsul apelor, 
gîndeau în felul lor, 
un antrenor dibaci 

Ține loc și de cîrmaci !
Unui înaintaș care 
marcat nici un gol 
prima parte a campio
natului

Cînd vin cometele, se știe 
Din timp și fără să greșim.
Doar golul lui cînd o să vie.
Aceasta... nu putem să știm 1

fără

n-a
î-n

CULESE DIN POMUL DE IARNA
• Desigur, sînteți un sen

timental : văd că rupeți pe
talele unei margarete. Proba
bil că la fiecare petală vă în
trebați : ea mă iubește, nu mă 
iubește... mă iubește, nu mă 
iubește....

— A, nu, la fiecare petală 
mă întreb : ea ține cu Dina
mo, ține cu Steaua... cu Dina
mo, cu Steaua... cu Dinamo, 
cu Steaua...

• Nu ne-am așezat prea 
bine la masă, aici, pe extre
mă. Văd că gazda a înghesuit 
tot jocul pe centru...

• Știi... cred că am obți
nut un record absolut, la tir: 
am tras zece focuri în 
zero.

— Cum așa ? Văd 
noul nu are decît o 
gaură.

— Exact : e de la

punctul

că pa- 
singură

primul 
foc. Celelalte nouă au trecut 
prin același loc.

Lui Spiridon Herghele
giu, primul 
român care a 
de 200 kg la

halterofil 
atins cifra 
stilul

La performanța ta, ca un ecou, 
Eu îți doresc în viitoarele 

dispute. 
Cum treci de pragul anului 

cel nou, 
Să treci și pragul celor două 

sute !
Tuturor șahiștilor

Pentru anul care vine, 
V-adresăm aici, urări :
Să învingeți pe oricine 
în doi timpi și trei mutări.

Unui șahist
De-Anul Nou, cînd te distrezi. 
Și pe străzi o iei agale,
E normal ca să-ți creezi 
Slăbiciuni... poziționale

De la începutul campio
natului, F. C. Galați a 
stat pe ultimul loc 
clasament

Nu s-au dus 
— Fapt curios — 
Nidi mai sus, 
Dar nici mai jos.

o Cînd adversa
rul prezintă o e- 
chipă solidă, 
reia apărătorii 
nu-i fac față, 
vine 
din...

să-mi 
bare !

ca
mei 
îmi 
ies

ori 
fis- 
fața

• De cite 
văd adversarul 
tîcindu-se în 
mea, îmi dau sea-

impresionanta !
• Surprind pe 

cite unul jucîn- 
du-se cu ocaziile 
de gol : jucător... 
de ocazie !

• Cînd 
mese nici 
tabela de 
se face... „< 
față de minie !

nu pri- 
un gol, 
marcaj 

,albă“ la

t*► v*— - —*c. -’c o'c -- o'c —’»

Pericolul 
a Il-a este 

mai perfid,mult
pentru că e... mas
cat de atacanții de 
meserie !

o Numai 
apărătorii se 
calează în 
simt că am o apă
rare înaintată !

cînd 
inter- 
atac,

VLADIMIR KATAEV

CEL MÂJ, CEA MAI.,
JUCĂTORUL CEL MAI...
Vîrstnic

Tîrgu Mureș) ; în 
COCA (Universitatea 
Napoca) ; Călătorit : 
LUNGA (Universitatea Cra
iova) ; Greu : CATONA (Poli
tehnica Timișoara).

ECHIPA CEA MAI...
Pricepută în șut : MINERUL 

(Baia Mare) ; Rezervată : RA
PID (București) ; Valoroasă : 
AURUL (Brad) : Tare : GRA
NITUL (Babadag) .

UNCHIAȘ (A.S.A. 
formă : 

Clui- 
ȚARA-

ȘAHUL VĂZUT DE
nearabile, 
ți nici o

lipsite de

Agronom : Cîmpuri
Căruțaș : Patru cai 
căruță.
Dramaturg : Piese 
tantieme.
Medic : Ocazie de-a te baza 
pe nebuni.
Ospătar : Remiză nebăr.oasă. 
Pictor : Sport în două culori. 
Șofer : Getax sportiv.

Contradicțiile antrenorului Mîșkin->
(Mkrofoileton in trei citate și o conferință de presă)

Jucătorii mei au jucat în lun- 
așa cum procedăm la antre- 
aici terenul a fost așezat în 
de atac cu care sîntem obiș-

voastre se mișcă foarte 
se lasă „străpunși", 
că subapreciați posi-

...Atacanții echipei 
puțin, iar apărătorii 
Toate acestea pentru 
bilitățile de intensificare a solicitărilor, la 
antrenament..."

(Din discuția 
nor Mîșkin, cu

purtată de eminentul antre- 
un coleg începător).

*

„...Cauzele care au dus la pierderea me
ciului 7 După profunda mea convingere, una 
din ele rezidă în insuficienta atenție acor
dată în cursul procesului de antrenament 
exercițiilor speciale pentru dezvoltarea agi
lității și coordonării...".

(Din raportul scris prezentat de 
norul Mîșkin asupra unui meci la 
funcționat ca observator).

★

antre- 
care a

se da„...Toate carențele fotbalului nostru 
toresc faptului că nu respectăm indicațiile 
științifice și nu acordăm cuvenita atenție in
troducerii acestor indicații în practica jocu
lui. Nici concepțiile tactice nu rezistă cri
ticii. Majoritatea echipelor nu știu cum să 
impună adversarului un ritm de joc mobil, 
alea variante de apărare învechite, nu folo-

sesc in întregime suprafața utilă a terenului 
de joc...".

(Din cuvîntarea rostită, de Mîșkin la con
ferința pentru probleme științifice și me
todice).

★
Conferința de presă organizată de antre

norul Mîșkin, după un meci pierdut de 
echipa sa.

întrebare : De ce s-au lăsat mereu 
punși" apărătorii echipei pe care o 
nați 7

RĂSPUNS : Păi teren e ăsta ? 
gropi, hîrtoape și șanțuri. Nu-i de 
că te poticnești și lași adversarul să 
Pe urmă, și terenul a fost marcat astfel 
încît jucătorii noștri să se împiedice mereu 
de linia careului de șaisprezece metri...

întrebare : Oare nu proasta pregătire a 
provocat înfringerea echipei pe care o con
duceți 7

RĂSPUNS : Ba da, proasta pregătire. Dar 
a cui ? A arbitrului ! Sini convins că din 
pregătirea sa au lipsit exercițiile speciale, 
pentru dezvoltarea capacității de a fluiera 
la timp. Un rol important l-a avut și slaba

„stră- 
antre-

Numai 
mirare 
treacă.

frecvența de fluturare a stegulețelor dove
dită de arbitrii de margine.

întrebare : Cum se explică faptul că ju
cătorii dv. și-au desfășurat jocul exclusiv in 
latul terenului, nu în lung 7

RĂSPUNS: 
gul terenului, 
nament. însă 
latul direcției 
nuiți acasă.

întrebare : Ați scris că deviza echipei dv. 
este atacul. Atunci de ce în meciul de astăzi 
ați folosit o nouă variantă de apărare 7

RĂSPUNS : Am optat pentru „tactica ar
cului". Cu cit e mai adunat, cu atit mai 
puternică e forța sa de izbire. Dar am avut 
peste tot parte de adversari slabi, incapabili 
să stringă cum se cuvine arcul nostru.

întrebare : Jucătorii au urmat indicațiile 
pe care le-ați dat 7

RĂSPUNS : Da. Am reușit să-i impunem 
adversarului un ritm de joc lent, care l-a 
dezavantajat, iar victoria obținută de el, cu 
trei la zero, se datorește, precum bine știți, 
faptului că balonul e rotund.

întrebare : Care sint, pe scurt, principa
lele concluzii pe care le-ați tras după jocul 
de azi 7

RĂSPUNS : Terenul, arbitrul și ghinionul 
ne-au împiedicat să învingem.

întrebare : O ultimă întrebare. Ce ne 
puteți spune despre rămânerea in urmă din 
punct de vedere științific 7

RĂSPUNS : Ah, lăsați...

fin românește de DRAGOȘ VACARIUC)



LA „CUMPĂNA11 ANILOR '74 Șl '75

IN FATA PROPRIILOR LOR PLANURI
* cum, în preajma hotarului dintre doi 

ZX ani, bilanțurile apar mai clare, chiar 
X *■ dacă ele se întrepătrund cu veșnicele 

planuri, cu eternele dorinți de ascensiune. Și în 
fotbal, se trag tot mai multe linii între ce a fost 
și ce va fi, și centrul de greutate rațional, dar, mai 
ales, afectiv al tuturor analizelor cade pe speran- 
ța viitorului imediat. Acum, ca anul trecut, se

zămislesc alte gînduri, mai îndrăznețe, mai mature. 
Ele au ca punct de pornire realizările din '74.

Și pentru că și în sfera Diviziei A se fac bilan
țuri și atîtea planuri de viitor, am încercat să des
cifrăm cîteva din gîndurile antrenorilor prin
cipali care ne-au răspuns la întrebările: CE V-AȚ1 
PROPUS - — -------------------— ------------------------
TAȚI DE

ȘI 
LA

CE ATI REALIZAT IN TUR, CE ASTEP- 
RETURUL ACTUALULUI CAMPIONAT?

ANTRENORILOR
A

25

D. N1COLAE NICUȘOR 
(Dinamo)

Nu-mi aduc aminte ca în ultimii, 
de ani Dinamo să-și fi propus mai puțin
decît locul 1. După cum vedeți, la termi
narea acestui tur, planul a fost îndeplinit. 
Punctajul realizat este, de asemenea, 
conform cu antici păți «ie noastre. Nu m-am 
așteptat, însă, ca F.C.M. Reșița să rea
lizeze un număr de puncte atit de ma
re... Pentru retur, sper ca Dinamo să con
firme poziția sa de lider și sâ servească 
la maximum interesele echipei naționale, 
așa cum a făcut-o, de altfel, in ultimii 
ani. Gîndindu-mă la echipa națională 
regret mai puțin eliminarea noastră din 
Cupă. Urmărirea a trei ^obiective conco
mitent ar fi fost o sarcină realmente 
peste puteri și ar fi putut să le afecteze 
pe toate trei, ceea ce nu ar fi fost de 
dorit, in nici un caz.

ION REINHARDT 
(F.C.M. Reșița)

Ne-a preocupat din totdeauna fot
balul in mișcare și în viteză. Asta, 
în linii mari spus. Ca detalii, pentru 
jocul echipei ne-am propus ca mij
locul ei să fie un adevărat laborator 
de organizare a jocului și a contra
atacului. Ne-am propus să pregătim 
patru jucători pentru diferitele lo
turi, pe Beldeanu, Atodiresei. Bora și 
Filipes cu, să dăm dovadă de disci
plină. să ocupăm un loc onorabil in 
clasament. Un loc pină la poziția a 
9-a. Ce-am realizat ? S-a putut vedea 
din comportarea echipei, concretizată 
în locul 2 din clasament, as a cum 
rezultă, un loc nesperat. Pentru re- 
tvr, prevăd cd In ansamblul disputei 
Diviziei A spectacolul va cădea pe 
planul secund, lăssnd locul luptei 
pentru puncte. In ceea ce ne priveș
te, insă, vom rămîne adepta 
deec*tis. ofensit. Cred cd £n 

rom ocupa un tec
primele 4

jocului

pnnsre

ne situăm pe un locla accidentări) sâ 
lipsit de griji.

Pot să-mi permit 
pășit proiectele. •_ 
muncii intense desfășurată pe 
cursul turului de către toți factorii 
concură, jucători, conducători, 
Un cuvint bun, in plus, pentru acel jucă
tori cu state mai vechi de serviciu, care, 
în ciuda anilor mai mulțî, nu și-au pre
cupețit eforturile, la antrenamente Ș» 
jocuri. Pentru sezonul de primăvară ne 
propunem o comportare 
să, prin care, pe iingâ 
„liniștei**, să asigurăm 
nloti

: sâ 
Și

de
dat otită 

tot par
care 

antrenori.

afirm câ ne-am 
aceasta,

antrenamente 
s primăvară 
la fel de serioa- 

punctele necesare 
și calitatea jocu-

TEAȘCĂ

llficarea pînâ în sferturile de finală ale 
„Cupei României" ; 3. titularizarea cîtor- 
va jucători foarte tineri ; 4. pregătirea a 
3—4 jucători pentru loturile reprezentative 
(juniori, tineret). Cu foarte mici excepții 
ne.-am îndeplinit aceste obiective. Am ocu
pat locul 9, am ajuns în ,,sferturile" Cu
pei, l-am titularizat pe Cîmpeanu II, iar 
la loturi au fost chemați Bichescu, Cîmpea
nu II, Porațchi, Lăzâreanu, Hurloi, Ba- 
tacliu, V. Mureșan. Cum din Cupă am 
fost eliminați, rămîne să ne îmbunătățim 
— în retur — poziția din campionat. E- 
chipa are suficiente posibilități să mai 
urce — ca urmare a unui joc în continuă 
mișcare — tineresc aș spune — ci te va trep
te în clasament.

T1BERIU BONE 
(ASJL Tg. Mure?) 

As» reunit «o r» situăm pe un 
tos in eîasament. superior 
nostm propus ta începutul

loc frun- 
obiectivului 

_  __ . compionatu- 
Ui general, jucătorii au rezolvat mul- 

sarcinile avute. Mai cu seamă în 
pe^ea a doua a turului s-a observat o 

a jocului coîectiv-construcfiv, 
e»w s-a bazat pe acțiuni efensive desfă- 
jureft» variat și in viteză. Ne propunem 
ni ©eo-'dâm o mai mare atenție fazelor 
O» c - T rare, momente in care înaintașii 

ne permis de ușor situații extrem 
r* i_____ bile. Pentr* retur. intenționăm
vi șj part'dele din deplasare

•>= —.«t curaj, practici nd un fotbal
'-“v* 5 spectaculos care să ne aducă, 
te rf’rv’twl campionatului, satisfacția ocu- 
z : _-î loc care să ne dea dreptul de

intr-o competiție europeană

CONSTANTIN 
(Steaua)

în intenția mea a fost să apropii 
jocul echipei Steaua de cerințele ac
tuale ale fotbalului modern, 
nei perioade de bază, cît și 
mare de absențe, chiar în 
pregătitoare, din vară, ca și 
țările și îmbolnăvirile unor 
pe parcursul campionatului, 
dănescu, Iordache. Sameș, 
și Pantea, m-au împiedicat să lucrez 
în ideea construcției unei echipe de 
valoare. Din ceea ce gîndeam inițial, 
am realizat numai 30 la sută și asta, 
din cauza mentalității antifotbalistice 
a unora dintre jucători care nu sînt 
dispuși să se pregătească corespunză
tor. Cu toate aceste minusuri de 
fond, obiectivul nostru rămîne cali
ficarea în finala „Cupei României". 
Voi încerca să remediez greșelile 
flagrante manifestate de comparti
mentul defenisiv și să îmbunătățesc 
activitatea atacului în situații de fina
lizare. Nutresc speranța că, în retu
rul campionatului, echipa Steaua va 
reuși să joace la fel de bine acasă 
și in deplasare.

VASILE BĂLUȚIU 
t.U" Cluj-Napoca)

Ne-am propus : 
campionatului pe 
prima jumătate a

TITUS OZON
Uiul)

I
i
i

Lipsa u- 
numărul 
perioada 
acciden- 
jucători, 
ca Ior- 
Dumitru

La începutul ediției de campionat 
1974/75, într-o discuție purtată cu ju
cătorii, ne propusesem ca la sfîrșitul 
turului să acumulăm 15—17 
Am 
tru 
rim 
de

puncte.
realizat 16 puncte. Pen- 

sezonul de primăvară, do- 
să îmbunătățim activitatea 

ansamblu a formației, an- 
trenîndu-ne cu conștiinciozitate, 
chiar din primele zile ale lunii ianua
rie. Sperăm să ne completăm lotul 
cu cîțiva jucători tineri de perspecti
vă, ceea ce ar aduce un suflu nou, 
ceea ce ar conduce la o concurentă 
continuă pentru ocuparea unui loc in 
formația de bază. Sperăm să ridicăm 
ștacheta calitativă a jocurilor în așa 
fel incit, la sfîrșitul campionatului. 
Jiul să fie una dintre echipele, 
prima jumătate a clasamentului.

CLASAMENTUL
DE DIVIZIA

1. Dinu (Dinamo)
2. Lucescu (Dinamo)

3—4. Dumitru (Steaua) 
Nunweiller (Dinamo) 
Beldeanu (F.C.M.)
CLASAMENTUL ARBITRILOR
Dinu (Dinamo) 
Dumitru (Steaua) 
Lucescu (Dinamo) 
Bcl/eanu (F.C.M. Reșița) 
Iorgulescu (U.T.A.)

NOTELE ÎN CAMPIONAT
Iorgulescu (U.T.A.) 
Boc („U“ Craiova) 
Dinu (Dinamo) 
Gh. Constantin (F.C.M.)

5. Jenei (St. roșu)
NOTELE ÎN ECHIPA
1. Dinu (Dinamo)
2. Răducanu (Rapid)
3. Antonescu (F. C. C-ța)
4. Lucescu (Dinamo)
5. Anghelini (Steaua)

CLASAMENTUL GENERAL
1. CORNEL DINU
2. MIRCEA LUCESCU
3. ION DUMITRU
4.

5—6.
5—6.

7.
Sk R.
2 P,

5.

1. 
2.
3.
4.
5.

1. 
2.
3.
4.

I. .

LIViU COMAN 
(U.T.A.)

Pentru ediția de camobnat 1974.4475 
»e-axn proous ca, în final, să oeu- 
JBmi tron] din locurile 1—6. La ora bi- 
Ucnzlui tu-ului poziția ocupată de 
echipă sr înscrie în limitele obiecti- 
veior st^biHte. Faptul că noi contăm 
pe o echîoă tinără. care a ctetirat 
si o anumită experiență competițio- 
nall în meciurile din sezonul recent 
toc^ciat. ne inspiră sentimentul în
crederii în ascensiunea valorică a e- 
chipei. în comportarea ei pe linia 
exiemteîor pe care le impune marea 
performanță. în aceste condiții, sper 
ca la primăvară. U.T.A. să concureze 
eu bune șanse de reușită la ocuparea 
anui loc care sâ-i dea dreptul a 
participa Ia una dintre competițiile 
europene.

CONSTANTIN CERNĂIANU 
(Universitatea Craiova)

Ne-am propus să ocupăm unul din pri
mele patru locuri. La sfîrșitul turului 
ne-am clasat pe locul 5. Indiscutabil, pu
team realiza mai mult. Cel puțin patru 
puncte am pierdut cu mare ușurință, din 
cauza unor mari ratări și greșeli copilă
rești de portar. Au fost și cîțiva jucători 
indisponibili • Oblemenco, Țarălungă, 
Strîmbeanu, Marcu. Dar, ce-a fost a fost, 
în retur avem obligația de a etala un 
joc mult îmbunătățit, care să răsplătească 
pe toți cei care ne susțin, spectatorii din 
tribunele ..Centralului". Și, sg ne înde
plinim obiectivul ; un loc 1—4. Mai tre
buie spus că, după mulți ani, Universita
tea a ajuns și in semifinalele Cupei.

GHEORGHE STAICU 
(Olimpia Satu Mare)

Este de la sine înțeles că o echîvă 
promovată pentru prima dată în Di
vizia A nu-și poate propune niște 
obiective prea îndrăznețe. Ne-am zis 
că va fi foarte bine dacă vom reuși 
să ne menținem pe la mijlocul clasa
mentului Iată-ne însă pe locul 6, un 
loc bun, care răsplătește eforturile 
întregii echipe, strădaniile jucătorilor 
de a nu se face de rîs, în compania 
unor adversari prestigioși. Sperăm 
ca și în partea a doua a campionatu
lui să obținem rezultate satisfăcătoa
re, ca urmare a unui randament mult 
mai bun al formației, a unui ioc care 
să întrunească sufragiile iubitorilor 
fotbalului.

NICOLAE SABASLĂU 
(C.F.R. Cluj-Napoca)

Ne-am pronus să ocolim emoțiile... tra
diționale nr*ntr-o compor'are corespun-ă- 
toare și, în pofida pierderilor (mâ refer

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l

în 1975 
de club 
inlerno- 

mare 
fruntași

mari 
su-' 
din 

' în-

pu- 
!ără 
rîn-

NAȚIONALA

SILVIU IORGULESCU 
ALEXANDRU BOC 
NECULA RĂDUCANU
A. Beldeanu 3 p, 8. D. Antonescu 3 
Nunweiller 2,5 p, 10. Gh. Constantin

11—12. T. Anghelini, Iuliu Jenei 1 p.

1974 fotba
lul nostru nu a reușit o a- 
firmare pe plan internațio
nal, evenimentul acesta 
țin dorit nu a rămas 
ecoul corespunzător în 
durile fotbaliștilor, antreno
rilor, oficialilor, tuturor ce
lor ce iubesc fotbalul. Un e- 
cou de regret dar și de 
căutări, angajamente și de
cizii pentru ca in anul 1975, 
fotbalul să ne ofere sa
tisfacții, chiar dacă programul 
echipei naționale, in cam
pionatul european și preli
minariile olimpice, este pe 
cit de aglomerat pe atît de 
dificil. Cîțiva cititori, i 
iubitori ai fotbalului, 
parați însă pe fotbal 
cauza rezultatelor, ne-au 
trebat de ce a fost nevoie să’ 
întocmim un clasament al ce-, 
lor mai buni fotbaliști ai anu
lui 1974, din moment ce reu
șitele lor au fost minimale. 
Repețind clasamentul întoc
mit de ziarul nostru pe baza 
opiniilor cele mai autoriza
te, antrenori, arbitri și note
le din campionat și echipa 
națională, răspundem câ am 
înțeles să publicăm asemenea 
clasamente pentru câ ' 
echipele naționale și 
vor susține jocurile 
Eionaie cu cea mai 
parte din fotbaliștii 
care au evoluat in anul 1974. 
Am publicat clasamentele pen
tru a nu da uitării pe fot- 

pentru mișcarea sportivă, și am 
înscrie cit mai grabnic în pri-

baliști în contextul unui an, 1974, atit de prodigios 
făcut-o pentru a stimula pe jucătorii mai tineri să se 
mele locuri ale ierarhiei fotbalistice din țara noastră.

Am realizat aceste clasamente cu contribuția personajelor cele mai competente ale 
fotbalul nostru, cu cei 18 antrenori ai echipelor divizionare A, cu 17 dintre arbitrii di
vizionari A și adăugind media notelor obținute de fotbaliști în campionatul 1974 (re
tur 73 74 și tur 74 75). Prin urmare, un asemenea clasament are o bază reală, un 
mare procent de specialitate, o autoritate tehnică si de aceea are o audiență deplina 
printre fotbaliști și iubitorii fotbalului. Așa cum a fost ani de zile cazul cu Trofeul 
Fotbal.

Desigur că pentru staoilirea unor clasamente ale celor mai buni fotbaliști ai anu
lui pot fi găsite și cite criterii, interesante, așa cum a procedat ziarul „România Li
beră" consultînd un număr de ziariști și scriitori, finalizînd o ordine : 1. Lucescu, 2. 
Dinu, etc., sau chiar criterii excentrice, cum ar fi, de oildă, un clasament rezultat din 
consultarea unor „mari" sufletiștî, noutate oferită duminică de o revistă. Otice clasa
ment produce curiozitate și poate fi apreciat, desigur, numai în măsura în care ser
vește fotbalul. în ultimii ani, s-au realizat, de către ziare și publicații mai multe cla
samente, dar, din păcate, în unele cazuri, s-a trecut la exagerări, uneori la fracționări 
și chiar dirijări de anchete, ceea ce a dus ia deformări și, surprinzător, chiar la scene 
de circ, în cadrul unui spectacol revuistic recent.

Cu cît vom trata mai serios, mai echilibrat și mai atent problemele fotbalului, cu 
atît vom ojula mai bine pe fotbaliști și antrenori să găsească mai repede d ?ul care 
duce la satisfacțiile pe care ni le dorim în acest sport ce pare atît de simplu, dar 
atît de greu în fapt, mai cu seamă cînd este vorba de pătrunderea in eșalonul 
rior al fotbalului european și mondial.

in contextul unui an, 1974, atit de prodigios

CORNEL DINU
AȘ VREA CA FOTBALUL

SA CAPETE ÎNCREDEREA
CA POATE FACE

LUCRURI MARI
denigreze

ai primit vestea.

1. terminarea turului 
unul din locurile 
clasamentului :

în numărul viitor vom 
continua publicarea răspun
surilor primite de la antre
norii de Divizia A la a- 
ceastă anchetă.

LAUREATUL ANULUI FOTBALISTIC 1974,

Cornel Dinu,
întotdeauna,

jovial 
nu

; gînduri 
El spune 

e gata să 
întrebare, 

ca asta, de

ca 
stă

prea, mult pe 
reporterului.

locului că i 
la orice 
într-o zi 
an, cînd antrenorii de 
arbitrii, notele în cam- 
cele la echipa națio- 
conferă titlul de cel

în fața 
din capul 
răspundă 
mai aîes 
sfîrșit de 
Divizia A, 
pionat și 
nală îi 
mai bun jucător al anului 1974.

Rep. : Cum 
Dinule ?

D. : M-au 
M-au sunat 
inamicii.

Rep. : A fost o surpriză ?
D. : Nu-mi place falsa modes

tie. Mă consideram favorit. îmi 
spuneam că aș putea să fiu e- 
ventual bătut „la fotografie* de 
Lucică sau de Radu, ceea ce 
n-ar fi fost o tragedie, pentru 
că titlul ar fi rămas în familie. 
Mă consideram, însă, favorit, 
pentru că eu apar mai mult în 
joc, „din 16 în 16", iar acest 
amănunt, pe care-1 apreciază în 
primul rînd antrenorii, cîntărește în 
balanță. In afară de asta, deși 
nu sînt superstițios, mi-am pro
pus să cred că anii mei cei mal 
buni sînt cei cu soț. Am cîști- 
gat în ’70, am cîștigat în 
iată că acum cîștig și în ’74. 
ca să vă demonstrez că nu 
superstițios, am să cîștig și în... 
’75 !

Rep. : Ce 
Dinu ’70 și Dinu

D. : Din punct de vedere fizic, 
mă simt la fel. Din punct de ve
dere tehnic, cred că am făcut 
un pas înainte. Diferența e câ 
Dinu ’74 e ceva mai uzat de gîn
durile care nu pot ocoli un fot
balist lovit deseori sub centură, 
deși n-a făcut niciodată rabat 
hotărîrii de a da totul atît pen
tru Dinamo cît și pentru echipa 
națională. In afară d* asta, 
uzura de care vorbesc mi-o pro
voacă deseori înfrîngerile. Eu 
sînt un tip de om care urcă mai 
ales la victorie. în ’74, însă, am 
avut dese momente de suferință. 
Am suferit pentru cele întîmpla- 
te la Bacău. Am suferit pentru 
faptul că nu am fost la Mondiale, 
suferință mărită și de gîndul că 
am fi putut face mai mult, noi, 
românii decît a reușit să facă

sunat telefoanele, 
prietenii și chiar

’72,
Și 

sînt

diferență este între 
74?

Bransch sau Buschner. In sfîrșit, 
am suferit la Koln, unde nu m-a 
durut atit faptul 
arătat cartonașul 
că l-am avut pe 
scor la care cred 
bitrul, ar fi avut 
dificultăți în formidabilul lui 
efort de „întoarcere" a unui re
zultat care ar fi trebuit să răs
plătească munca antrenorilor 
noștri, Nicușor și Nunweiller.

Rep. : Spui că n-ai fost prea 
afectat de cartonașul roșu.

D. : îmi pare rău că meciul 
fost televizat. Cred că 99% 
cei care mă condamnă astăzi 

fi comis aceeași „crimă". La 
moment dat, Cullman, 

i“ pe Lucescu, în stilul

că mi-a fost 
roșu, cit gîndul 

3-—0 în picior, 
că Jelinek, ar- 

mult mai multe 
în formidabilul 

„întoarcere" a unui

publicului.
aflu că în __ _  ___
dat cartonașul roșu pentru câ 
aș fi refuzat să părăsesc tere
nul. Vă asigur, însă, că un ar
bitru care poate da cartonașe gal
bene unor jucători ca Nunweiller 
și Lucescu ar fi întors pînă la 
urmă meciul, indiferent de 
fășurarea lui. Dar să lăsăm 
pentru că și 
mult.

Ulterior aveam 
foaie a scris că

așa am vorbit

mi-a

des- 
esta, 
prea

Rep. : De 
meciul viitor

de

n-a 
din 
ar : 
un 
„ras1
Stiles. Dar asta nu i-a fost 
tul. în întoarcere, văzîndu-1 
Lucescu la pămînt, l-a călcat cu 
crampoanele pe piept și apoi pe 
mină. In acest moment, m-am 
aruncat spre el și l-am imp.ns 
cu amîndouă mîinile. Nici vorbă 

lovitură. Nici vorbă de revan- 
reacție de 

își vede coechipierul

1-a 
lui 

des- 
pe

de
șă. A fost o simplă 
om care 
călcat în picioare. Oricine ar fi 
făcut la
că are o placiditate pe care eu, 
din păcate, nu o am. După 
ceasta „fază", arbitrul Jelinek a 
scos cartonașul roșu. Eu am por
nit imediat spre banca noastră. 
Dar arbitrul mi-a însoțit drumul 
cu gesturi teatrale, mareîndu-mi 
pașii cu cartonașul sus, ca să 
stîrnească și mai mult aplauzele

fel. în afară de cazul

a-

acord. Ce zici 
cu Spania ?

D. : Se joacă ! Nu mă intere
sează calculele. Nu-mi pasă dacă 
Spania va bate Scoția. Meciul se 
joacă. Grupa se joacă. Dacă aș 
avea un aparat de citit gîndurile, 
i-aș scoate din echipa națională 
pe toți cei care au o ezitare.

Rep. : Apropo... Ce echipă ai
prezenta, dacă ai avea calitatea ?

D. : Răducanu sau Iorgulescu. 
Fundași : Cheran, G. Sandu, Sa
meș, Deleanu. Mijlocași : Dumi
tru, eu și Dudu Georgescu. înain
tași : Nunweiller, Kun, Lucescu. 
Bineînțeles că asta este o simplă 
părere...

Rep. : De ce crozi că fotbalul 
românesc obține atît de puține 
victorii ?

D. : în fotbalul nostru există 
prea multe interese meschine. 
Unul trage într-o direcție, altul 
într-alta. Unul vrea să intre în 
A. cu orice preț. Altul vrea să-l 
curate pe antrenorul X, cu orice

preț. Altul vrea sa-1 
pe arbitrul V, cu orice preț. Al
tul vrea să distrugă o echipă, ca 
să și-o întărească pe a sa. 7' 
așa mai departe, la infinit. Am 
auzit că la handbal antrenorul 
stelist Oțelea lucrează cu hand- 
baliștii dinamoviști, cînd e ne
voie, și că Vlase lucrează cu cei 
steliști, cînd e nevoie. Dacă fot
balul ar putea capta asemenea 
resurse de energie, toate celelal
te probleme ar deveni minore.

Rep. : Ce-ți dorești pentru ’75?
D. i 

mai 
sport. Aș vrea să 
seli. Aș vrea, de pildă, să joc o 
partidă de dublu, alături de Ti
riac, împotriva cuplului 
Nunweiller, ca să pot 

măcar o dată, așa 
pe

Și
I
I
I
I

bucurăm 
că facem 

ve-
Aș vrea să ne 
mult de faptul 

fim mai

Nâstase— 
fi 

cum 
cînd

vesel 
l-am 
juca 
fără

Beckenbauer, 
la Olympia Halle, 

picioare. Aș vrea, în 
mai joc un mare meci 

• Steaua. Revăzînd la 
cîteva secvențe din

in 
să

și eu, 
văzut 
hochei 
patine 
sfîrșit,
Dinamo 
televizor 
meciurile noastre pe ’74, mi-am 
dat seama că sînt mai frumoase 
decît se scrie în ziare. Cîi pri
vește fotbalul, vă rog să nu mă 
întrebați. Nu-mi plac angaja
mentele. Aș vrea, în sfîrșit, ca 
fotbalul să capete încrederea că 
poate face lucruri mari. Nici nu 
știți ce efort imens fac mereu 
ca sâ cred și eu asta.

loan CHIRILÂ
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% SPORTUL ROMANESC Ancheta internațională a ziarului

PE MERIDIANELE GLOBULUI i
peste hotare, se pune 
i ce explicație se

Adesea, 
întrebarea 
poate da tabloului atî* de pozitiv 
al prezenței sportului românesc' 
în arena internațională ? Ei bine, 
există un răspuns clar i organi
zațiile sportive din România ac
ționează — pe târîmul relațiilor 
sportive internaționale — în spi
ritul politicii externe a 
lui și statului nostru.

Liniile directoare ale. 
externe a României sînt 
tă claritate înfățișate în 
mul Partidului Comunist 
mâr. de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltata și 
înaintare a României spre comu
nism. In acest document de mare 
însemnătate pentru poporul nos
tru sînt din nou subliniate prin
cipiile care stau neabătut la te
melia relațiilor internaționale ale 
României ! egalitatea în drepturi, 
respectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în 
treburile interne, avantajul reci
proc. Cu un ghid de. o asemenea 
limpezime și fermitate, relațiile 
externe ale sportului românescau 
toți sorții favorabili pentru a ob
ține respectul lumii sportive. -

In centrul activității noastre 
sportive internaționa'e stă colabo
rarea cu 
lare din 
Acțiunile 
Consiliul 
ție Fizică . . . . _ .
sportive din țările socialiste s-au 
dezvoltat, în timp, cu succes și s-au 
diversificat. Planurile anuaie de 
schimburi încheiate de C.N.E.F.S. 
cu organizațiile sportive din ță
rile socialiste — care au cuprins 
circa 80 la sută din totalul com
petițiilor internaționale ale spor
tivilor români, precum și nume
roase schimburi de experiență 
între antrenori, cercetători știin
țifici. medici sportivi, specialiști 
în diferite domenii ale educației 
fizice sau sportului — s-au reali
zat in bune condiții, contribuind 
la creșterea măiestriei sportivilor, 
la mai buna cunoaștere recipro
că, la consolidarea relațiilor de 
prietenie. Toate acestea sînt a- 
cum prevăzute în înțelegeri de 
colaborare pe termen lung înche
iate cu organizații sportive simi
lare din țările socialiste.

Sportul românesc a amplificat 
cu consecvență relațiile de co
laborare și solidaritate cu orga
nizațiile sportive din țările în 
curs de dezvoltare. Unora dintre 
aceste țări 
Zair, Togo, 
ria etc.) li 
dezvoltarea 
sportului prin formarea de cadre 
și prin trimiterea unor antrenori 
români.

Concomitent, au fost lărgite re
lațiile bilaterale sau multilatera
le cu organizațiile sportive

partidu-

politicii 
cu mul*
Progra-

Ro-

mișcările sportive simi- 
toate țările socialiste, 
de cooperare dintre 
Național pentru Educa
și Sport și organizațiile

(Volta Superioară, 
Ghana, Maroc, Alge- 

s-a acordat sprijin în 
educației fizice. și

numeroase țări ale lumii, indife
rent de orînduirea lor socială, con
tribuind astfel la promovarea 
principiilor coexistenței pașnice, 
Ia adîncirea procesului de înțele
gere între tineri, între popoarele 
din întreaga lume, la instaurarea 
unui climat de destindere și în
tărire a păcii.

Îmbogățirea tot mai evidentă a 
sistemelor competiționale in lume 
a determinat și un extraordinar 
trafic sportiv.^ Cuprinși în marile 
întreceri olimpice, mondiale, euro
pene, balcanice, invitați la impor
tante evenimente de pretutindeni, 
sportivii români au intrat in con
tact competitiv sau schimb de ex
periență cu colegi de-ai lor de 
sport din lumea întreagă. O statisti
că recentă arată că intr-un singur 
an sportivii români au fost pre- 
zenți în aproape 1 500 de intîlniri 
bilaterale, în concursuri interna
ționale, amicale sau oficiale, pe 
toate continentele.

Teza transformării Europei în
tr-o zonă a colaborării și a. pă
cii își găsește transpunerea prac
tică, în domeniul nostru, în par
ticiparea sportivilor români la 
marea majoritate a competițiilor 
continentale. Mai mult. partici
parea țării noastre la prima Con
ferință sportivă europeană de la 
Viena (1973) — care a constituit 
un prim pas util în direcția gru
pării organizațiilor sportive națio
nale europene — reprezintă o 
contribuție specifică a mișcării 
sportive românești Ia înfăptuirea 
securității și cooperării în Europa. 
Pe aceeași linie se înscrie acti
vitatea Comitetului Olimpic Ro
mân în cadrul Asociației Comite
telor Naționale Olimpice Europe
ne, recent

Mișcarea 
sprijină 
rală 
tru transformarea Balcanilor în 
tr-o
Numai în anul 1974, sportivii ro
mâni au participat la aproape 30 
de campionate balcanice, iar fede
rațiile noastre au fost adesea pro
motoarele unor noi întreceri bal
canice.

Mișcarea noastră sportivă 
trivit tezei din — 
care „socialismul și 
indisolubil legate 
dialectică" — recunoaște de mul
tă vreme că o viață sportivă in
ternațională normală nu este po
sibilă decît intr-un 
pace, pentru a cărui asigurare va 
depune în continuare toate efor
turile necesare.

Astfel, sportul românesc se în
scrie în contextul general al po
liticii externe active, principiale 
și pașnice, a partidului și statului 
nostru.

i 
între

LAUREAȚI! ANULUI SPORTIV 1974
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VAZUTI DE PRESA STRĂINĂ DE SPECIALITATE

• Birtalan, Great, Dîbâ printre cei mai populari sportivi români» Evenimentul major:

alegerea Moscovei ca gazoa a J. 0. • Handbalistelor noastre, șanse la viitoarele CM

Continuind tradiția anchetelor sale internaționale de sfîrșit de an, 
redacția noastră a adresat cîteva întrebări unor ziare sportive și re
genții de presă din 12 țări europene.

AM ÎNTREBAT

1 Care esîe sportivul român a cărui performanță v-a impre
sionat ce! mai mult in 1974?

Indicați-ne cel mai bun sportiv al anului 1974 în lume.

2 
lui

Care credeți că a fost evenimentul sportiv major al anu- 
1974 ?

3 . ,
mai frumos in 1974.

Menționați exemplul de fair-play care vi s-a părut cel

1.

„MARCA" — MADRID
Ștefan Birtalan - handbal.
Vasili Alekseev (U.R.S.S.) - 
Victoria echipei masculine 
la campionatele mondiale

haltere, 
a Polo- 

de volei
2.

niei 
de la Mexico.

3. In Turul Italiei, ciclistul
lose Manuel Fuente (deși bun 
a cedat victoria într-o etapă ' __ _____
colegului său larme Lazcano. recunoscind 
astfel ^sprijinul substonțial pe care aces
ta i l-a~iisr i'.’-TtrpXa ig favoritul Merckx. .

4. C.M. handbal (I) Ftomal'nrî'șu.-C.M-. 
baschet (f) U.R S S. ; C.c. volei (m) : 
Polonia șl (f) ■: U.R.S.S.; . FILT : limmy 
Connors (S.U.A.).

spaniol 
cățărător) 
de- munte

„SOVIETSK! SPORT" — MOSCOVA

creată.
sportivă românească 
colaborarea multilate- 

statele balcanice, pen-

zonă a păcii și colaborării.

po-
Program, după 

pacea sînt 
într-o unitate

climat de

i
I
I
I
I I
I
I

4 Indicați favoriții 
anul viitor : C.M. de 
minin, C. E. de volei 
F.I.L.T." la tenis.

AU

dv. la următoarele mari competiții 
handbal feminin, C.M. de baschet 
masculin și feminin, „Marele premiu

de 
fe-

1. Cristian Galu - handbal. 
Vasili Alekseev (U.R.S.S.)

2. Acordarea organizării J.O de 
1980 orașului Moscova.

3 -
4. C.M. handbal (f) : U.R.S.S. ; 

baschet (f) : U.R.S S. ; C.E. volei 
Po'onia și (f) : U.R.S.S. ; FILT: 
Năstase.

i

„L’EQUIPE"

haltere, 
vară

PARIS

RĂSPUNS:
„SPORT" — BELGRAD „STADÎO" — BOLOGNA

1.

C.M.
(m) :

Ilie

Radu Durbac - rugby.
Franz Beckenbauer (R.F.G.) — fotbal. 
Campionatul mondial de fotbal.

Ștefan Birtalan - handbal.
Ano toi i Karpov (U.R.S.S.) — șah.

2. Acordarea organizării J.O. de vară 
1980 orașului Moscova.

3. Săritorul cu schiurile Walter Steiner 
(Elveția), pentru curajul manifestat la 
concursul de pe trambjlina uriașă de la 
Pîanica unde a cedat adversarilor soi a- 
vantajul unei piste de elan moi lungi.

4. C.M. handbal (f) : Iugoslavia ; C.M. 
baschet (f) : U.R.S.S. ; C.E. volei (m) t 
România și (f) : România ; FILT : Ilie 
Năstase.

1.

„DEUTSCHES SPORTECHO"
BERLIN

1. Dan Grecu — gimnastică.
Vasili Alekseev (U.R.S.S.) — hoîtere.

2. Acordarea organizării J.O. 
1980 orajuiui Moscova.

3. -
4. C.M. hond'ool (f) : România ;

Losthet (f) : U.R.S.S. ; C.E. volei 
Polonia ți U.R.S.S.;
Năstase.

1. Constantin Alexandru lupte greco-
romane. *

Johan Cruyff (Olanda) — fotbal.
2. Campionatul mondial de fotbal.
3. Motociclistul italian Roberto Galli

na, care a tenuntat la victorie in circui
tul de la Santa Monica, pentru o 
in ajutorul concurentului său Guido 
dracci. căzut în timpul întrecerii.

4. C.M. handbal (f) ; 
baschet (f) : U.R.S.S. ; 
Polonia și (f) : U.R.S.S. 
Connors (S.U.A.).

2.
3.
4. C.M. handbal (f) : LI R.S.S. ; 

boschet (I) ; U.R.S.S. ; C.E. velei 
Polonia și (() : U.R.S.S.; FILT : 
Connors (S.U.A.).

C.M. 
Cm) : 

Jimmy

„CESKOSLOVENSKY SPORT"
PRAGA

„NERSPORT"

sări 
Man-

România ;
C.E. volei 
; FILT :

C.M. 
(m) ; 

Jimmy

BUDAPESTA

1. Vasile Diba - caiac.
Brendan Foster (Analia) — atletism.

2. Acordarea organizării J.O. de 
1980 orașului Moscova.

3. -
4. C.M. handbal ff) : România :

baschet (f) : U.R.S.S : C.E. volei 
Polonia și (f): U.R.S.S.; FILT:
Năstase.

C.M. 
(m) :
Ilie

HANDBAL : La turneu! inter
național masculin de la Tunis 
sînt prezente primele reprezenta
tive ale Cehoslovaciei și Iugo
slaviei, o selecționată a României 
și formația țării gazdă. în primul 
meci, handbaliștii români au tre
buit să se întrebuințeze serios 
pentru a întrece echipa Tunisiei, 
aflată în mare progres i 16—14 
(8—10). Golurile echipei române au 
fost realizate de i Marinescu 4, 
Dan Marin 4, Gațu 2, Lieu, Sa- 
mungi, Grabovski și Gunesch 3. 
In cel de al doilea meci, selecțio
nata română a fost întrecută de 
prima reprezentativă a Cehoslova
ciei cu 14—12 (7—7), iar Iugo
slavia a învins formația Tunisiei 
CU 28—16 (12—7).

I
I

1. Vasile Diba — caiac.
Vasili Alekseev (U.R.S.S.) — haltere.

2. Campionatul mondial de fotbal.
3. Delegcția maghiară a ajuns Io cam

pionatele mondiale de caiac-canoe de la 
Ciudad de Mexico cu ambarcațiunile de
teriorate în urma transportului, fn ase
menea condiții, socrtivii unauri nu sa 
puteou antrena. Delegația de caiac-ca- 
nce a României, sesizînd dificultatea în 
care se afla lotul maghiar (valoros ad
versar), în Imposibilitate 
antrenamentele, a oferit 
canoe sportivilor unguri.
Ungariei și-a putut continua Dregătirile, 
pîqp ’o sosirea oltor ambarcațiuni de 
acasă.

4. C.M. handbal ff) : România ; C.M. 
baschet (f) : U.R.S.S.; C.E. volei (m) : 
Polonia și (f) : U.R.S.S. ; FILT: Ilie 
Nâstase.

„NARODEN SPORT" — SOFIA

de a efectua 
3—4 caiace șl 

Astfel, echioa

1. Dan Grecu — aimnastică.
Eddy Merckx (Belqic) — ciclism.

2. Campionatul mondial de fotbal.
3. Echipa de teni$ a Indiei care a re

nunțat la șansa ce a cîștiaa Cu or» Do
ris, refuzînd să joace cu echipa Africii 
de Sud, manifestîndu și astfel opoziția 
față de politico de apartheid în sport.

4. C.M. handbal (f) : R. D. Germană : 
C.M. hnsrhM (f) : U.R.S S • C r- -iei 
(m) : Cehcs’ovaria si (f) : U.R.S.S. ; 
FILT ■'

Fnc-hM (f) ; U.R.S S ; 
. ‘ ‘ Șl <f) :
Jimmy Connors (S.U.A.).

„PRZECLAD SPORTOWY"
VARȘOVIA

1. Mariana Suman - atletism.
Johan Cruyrt (Olanda) — fotbal.
Noul record mondial pe 400 m oi

FOTRAL : In campionatul en
glez Ipswich Town, cu toate că a 
(jucat în deplasare, a obținut vic
toria cu 1—0 în meciul cu Bir
mingham City. Alte rezultate i 
Burnley—Carlisle 2—1 ; Chelsea— 
Queens Park Rangers 0—3 ; Ever
ton-Middlesborough 1—1; Luton 
—Wolverhampton 3—1 ; Manches
ter City—Derby 1—2 ; Sheffield— 
Arsenal 1—1. Meciul Liverpool— 
Newcastle United a fost aminat 
din cauza timpului nefavorabil. în 
clasament, pe primul loc se află 
ia egalitate 
Town si 
30 p. • 
a •circa 
disputat 
amicală 
liei și Bulgariei. Partida s-a în
cheiat la egalitate ; 0—0.

TENIS : Campionatele interna
ți .r.ale ale Australiei au continuat 
cu disputarea 
din primul tur 
piu bărbați.
Bowrey—Kato 
RafHeis—Case 
•—2 ; Crealy—Kuki 7—5, 2—6, 7—5, 
6 3 t Singh—Dawon 6—2, 7——6,

echipele Ipswich 
Middlesborough cu cîte 
La Genova, în prezența 

So 000 de spectatori, s-a 
întîlnirea internațională 
dintre selecționatele Ita-

ultimelor partide 
al probei de sim- 

rezultatele i 
6—0, 6—3; 
6—3, 6—4,

Iată
6-3,

4—6,

6—0 ; McNamara—Loyo Mayo 3—6, 
6—3, 6—2, 6—1. în concursul fe
minin, favoritele au obținut vic
torii i Evonne Goolagong—O’Neill 
6—1, 6—1 ; Olga Morozova—Thi
bault 6—2, 6—0 ; Margaret Court 
—Mappin 6—2, 7—5. In primele 
partide din turul doi, principalii 
favoriți au obținut victorii sconta
te. Jimmy Connors l-a învins cu 
6—3, 6—3, 6—2 pe vest-germanul 
Uli Pinner, John Newcombe a 
'dispus cu 6—7, 6—4, 3—6, 6—2,
6—4 de Rolf Gehring (R. F. Ger
mania), iar Aleksandr Metreveli 
a cîștigat cu 6—3, 6—1, 6—0 me
ciul cu englezul Martin Robinson. 
Alte rezultate i Giltinan—Beust
6—0, 6—3, 6—2 ; Carmichael—Me- 
nnon 6—4, 6—2, 6—2 ; Alexander 
—Edmondson 6—3, 4—6, 6—4, 6—Ij 
Reid—Singh 7—6, 4—6, 6—3, 
Elschenbroich — Dent 4—6, 
6—4, 6—3; Crealy—Ruffels 
6—4. 7—6.

HOCHEI : în localitatea 
jdiană Brandon a început campio
natul mondial de hochei pe ghea
ță rezervat echipelor de tineret, 
în partida inaugurală, selecționa
ta U.R.S.S. a învins cu scorul de 
4—1 (1—1, 0—0, 3—0) formația 
Finlandei, iar Canada a dispus cu 
9—3 de echipa S.U.A. • Repre
zentativa Danemarcei a întrecut 
cu 2—1 (0—0, 2—1, 0—0) formația 
Franței. Echipa Bulgariei a cîști
gat cu scorul de 8—4 (2—1, 2—2, 
4—1) partida susținută cu Elveția 
B • La Davos, în „Cupa_ Spen
gler", la hochei pe gheață, Slo
van Bratislava a învins cu 6—3 
(3—1, 1—0, 2—2) reprezentativa
Olandei. a Echipa „Aripile Sovie
telor" și-a început turneul în

S.U.A., jucînd cu formația orașu
lui New “ 
cut-o cu
1-1).

AGENȚIA S.I.D. — DUSSELDORF
Haven, pe care a între- 
scorul de 6—4 (2—3, 3—0,

Primul concurs din ca-SCHI :
drul competiției internaționale de 
sărituri cu schiurile „Turneul ce
lor patru trambuline" s-a desfă
șurat la Oberstdorf și a fost 
cîștigat, în mod surprinzător, de 
tînărul sportiv austriac Willi 
Puerstl. învingătorul, în vîrstă 
de 19 ani, a totalizat 217,4 puncte 
(sărituri de 99 m și 97 m), fiind 
urmat de Stanislaw Bobak (Po
lonia) — 210,9 puncte și Rainer 
Schmidt (R. D. Germană) 210,6 
puncte. Următorul concurs va a- 
vea loc, în ziua de 1 ianuarie, la 
Garmisch Partenkirchen.

1. Hie Nâstase - tenis.
Franz Beckenbauer (R.F G.1 — r->tbal.

2. Campionatul mondial de fotbal.
3. Cu prilejul campionatelor mondiale 

de hochei pe rotile, de la Coruna (Spa
nia), echipa Uruguayului și-a rătăcit toa
te bagajele la aeroport ; echipa R.F.G. 
a făcut o colectă pentru a permite uru- 
guayenilor să-și cumpere un nou echi
pament și a putea participa la competi
ție.

4. C.M. handbal (f) : Iugoslavia ; C.M.
baschet (f) î U.R.S.S. ; C.E. volei (m): 
Polonia, și (f) ; U.R.S.S.; FILT : Bjorn
Borg (Suedia).

2.
atletei poloneze Irena Szewinska.

3. Nu găsim exemple deosebite de fair
play în 1974, on în* care șî-au făcut loc, 
din păcate, mai curînd încălcări ale re
gulamentelor la acest capitol.

4. C.M. handbal (f) " ' * — - -
baschet (f) t U.R.S.S.
Cehoslovacia $1 (f)
Bjorn Borg (Suedia).

AGENȚIA S.I.Z.

Centralizînd răspunsurile primite, 
duzii i

Iugoslavia ; 
C.E. volei 
U.R.S.S. ;

C.M. 
(m) : 
FILT:

— ZURICH
1. Stefan Birtalan — handbal.

Eddy Merckx (Belgia) — ciclism.
2. Campionatul mondial de fotbal.
3. -n
4. C.M. handbal (f) : iugoslavia ; 

boschet (f) : U.R S.S. ; C.E. volei 
U.R.S.S. Si (f) : U.R.S.S. ; FILT : 
Borg (Suedia).

se pot trage cîteva interesante

C.M. 
(m) : 
Bjom

con-

6—3 ;
6—4,
6—3,

cana-

LUPTE : Pentru a doua oară 
consecutiv, echipa ȚSKA Sofia a 
cîștigat „Cupa campionilor euro
peni" la „libere". în finală, lup
tătorii bulgari au obținut victoria, 
cu 10—0, în fața formației iugo
slave „Balkaneț". Pe locul doi s-a 
clasat echipa „Balkaneț", învingă
toare cu 8—2 în meciul susținut 
cu formația suedeză Linkoeping.

TENIS DE MASA : La Havana 
s-a disputat dubla înțîlnire din
tre selecționatele feminine și 
masculine ale Cubei și Cehoslova
ciei. în ambele meciuri sportivii 
cehoslovaci au terminat învingă
tori î la 
feminin

BOX : 
Franței 
Hamburg. Pugiliștii 
repurtat victoria cu 
6-2.

masculin cu 5—1, iar la 
cu 3—0.

La Massy, selecționata 
a întîlnit echipa B. 

francezi 
scorul

c. 
au 
de

. Sportivii români continuă să
I ciați peste hotare. Dincolo _ ___ ,,___ __________

consacrată a lui Ilie Năstase, acum sînt evidențiați sportivi fruntași 
din numeroase discipline t handbal (Ștefan Birtalan și Cristian Gătii), 
gimnastică (Dan Grecu), caiac-canoe (Vasile Diba), atletism (Mariana Su
man), rugby (Radu Durbac) sau lupte (Constantin Alexandru)

Pe plan mondial, sufragiile cele mai multe le-a obținut „cel mai pu
ternic om din lume", halterofilul sovietic Vasili Alekseev, urmat (firesc, 
în anul campionatelor mondiale) de fotbaliștii Franz Beckenbauer și Jo

han Cruyff, ca și de „monopolizatorul" tururilor cicliste, Eddy Merckx.

fie cunoscuți, simpatizați și apre- 
de celebritatea mondială de mult

2 Moscova olimpică (1980) și campionatul mondial de fotbal și-au 
împărțit onorurile celui mai important eveniment sportiv al a- 

nului 1974.
~ Redacțiile solicitate au găsit cu greu exemple deosebite de fair-
i play în anul 1974. Majoritatea celor menționate se referă la ca

zuri de întrajutorare sportivă și ne bucură că printre nobilele gesturi 
de solidaritate sportivă se află și unul râportat la reprezentanții noștri.

. Pentru marile competiții sportive ale anului _ 1973, un singur
4 răspuns a întrunit unanimitatea i echipa feminină de baschet a 

Uniunii Sovietice. Cu majoritate covîrșitoare au fost preferate și echi
pele do volei ale Poloniei (masculin) și U.R.S.S. (feminin). Două între
ceri au divizat părerile 1 pentru campionatul mondial de handbal femi
nin favorite sînt echipele României (5) și Iugoslaviei (4), iar pentru 
șefia în clasamentul „Marelui Premiu F.I.L.T." candidează Ilie Năstase 
(5), Jimmy Connors (4) și Bjorn Borg (3).
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