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Trecind pragul Noului An, sportivii țării,
antrenorii și tehnicienii, activiștii mișcării

sportive se angajează să muncească din toate

puterile, cu devotament și abnegație, pentru
ca 1975 să fie un an de noi și neintrerupte

succese in sportul de masă și de performanță,

pentru a transpune integral in viață sarcinile
trasate de partid educației fizice și sportului

!

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
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Handbalul inaugurează noul sezon internațional

ROSTITA LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE I
cu o competiție de mare interes

cu PRILEJUL ANULUI NOU
I
I Mllt PRIMELE PARIIOE

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii Socia

liste România,

încheiem anul 1974 cu rezul
tate remarcabile în dezvoltarea 
economico-socială, în ridicarea 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor, în 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia socialistă.

Oamenii muncii, 
fără deosebire de 
naționalitate, 
întimpinat a 
aniversare a 
berării patriei 
Congresul al 
lea cu strălucite 
succese în reali
zarea planului pro
ducției industriale 
și agricole, în 
toate domeniile de 
activitate. Rezul
tatele obținute în 
creșterea produc
ției materiale, spo
rirea 
țional 
mis 
acest 
rarea 
tuturor 
muncii, 
pînă 
anului 1975 o creș
tere mai mare a 
veniturilor față de 
prevederile planu
lui cincinal. Pu
tem deci spune cu 
îndreptățită mîn- 
drie că anul 1974, 
cu toate greutățile 
care s-au niai 
dus la creșterea avuției națio
nale, demonstrînd încă o dată 
justețea politicii marxist-leni- 
niMe a partidului nostru. A- 
cum, Ia încheierea unui an de 
muncă încordată, dar plină de 
satisfacții, adresez, în numele 
conducerii de partid și de 
stat, precum și al meu per
sonal, calde felicitări cla
sei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întregului nostru 
popor — făuritorul conștient 
al viitorului nou, liber, al 
României.

Anul acesta va rămîne în
scris cu litere de aur în istoria 
României ca anul în care Con
gresul al XI-lea a adoptat pri
mul Program al Partidului Co
munist Român, precum și Di
rectivele noului cincinal și 
prognozele de dezvoltare eco- 
nomico-socială pînă în 1990. 
Aceste documente prefigurează 
în mod minunat viitorul pa
triei noastre, înarmează între-

gul partid și popor cu orien
tare clară, teoretică și practi
că, în munca și lupta pentru 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea spre comunism a Româ
niei. Planul dezvoltării econo- 
mico-socîale pentru 1975, adop
tat recent de Marea Adunare 
Națională, prevede un ritm 
înalt de dezvoltare a economi
ei naționale, asigură condițiile

lui viitor, vor constitui un im
portant eveniment politic, în
tregul popor manifestând, prin 
votul pe care îl va da candi- 
daților Frontului Unității So
cialiste, adeziunea deplină la 
hotărîrile Congresului al XI-lea, 
la politica internă și externă a 
partidului 
hotărirea 
neabătut 
Comunist
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venitului na- 
au per- 

trecerea în 
an la ma.țo- 

retribuției 
oamenilor 
asigurînd 

la sfîrșitul

și statului nostru, 
fermă de a înfăptui 

Programul Partidului 
Român de ridicare a 

țării pe noi culmi 
de progres și civi
lizație. Totodată, 
alegerile vor con
stitui și o puter
nică afirmare a
democrației noas
tre socialiste, a
participării mase
lor largi populare 
la conducerea 
tregiî vieți 
nomîco-sociale, 
făurirea în 
conștient a 
priului lor

în- 
eco- 

la 
mod 
pro- 

viitor.

Dragi tovarăși 
și prieteni,

și lipsurile 
manifestat, a

tehnico-materiale pentru reali
zarea cincinalului înainte de 
termen.

Datorită situației grele eco
nomice internaționale, îndeo
sebi a crizei energetice, se 
impune să luăm toate măsu
rile pentru ca aceste situații 
să influențeze cît mai puțin 
asupra dezvoltării economiei 
noastre naționale, să asigurăm 
înfăptuirea neabătută a sarci
nilor privind 
nomico-socială 
rea nivelului 
și spiritual al

Datoria de onoare a fiecărui 
cetățean al patriei noastre este 
de a face totul pentru a con
tribui Ia realizarea cu succes 
a planului pe anul 1975, si 
deci a întregului cincinal, 
croind astfel condiții mai bune 
pentru trecerea la realizarea 
hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Alegerile de deputați 
Marea Adunare Națională 
în consiliile populare, care vor 
avea loc în luna martie a anu-

dezvoltarea cco- 
a țării, ridica- 

de trai material 
întregului popor.

în
Ș>
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handbal. Este, de fapt, întrecerea care inaugurează anul competițional pe 
care îl începem, dînd in acest fel startul intr-o suită de mari și impor
tante dispute internaționale. Momentul este, am putea spune, mai mult 
decît festiv, deoarece anul 1975, fiind un an preolimpic, decisiv, deci, în 
ceea ce privește conturarea aspirațiilor olimpice ale tuturor țărilor, clipa 
startului îmbracă și o semnificație aparte, insemnind începutul unei lungi 
și sperăm rodnice perioade de muncă.

In aceste zile de început de an, la CLUJ-NAPOCA, GALAȚI, IAȘI 
și TIMIȘOARA, mari centre universitare din țara noastră unde vor avea 
loc partidele din grupele preliminare, s-au făcut pregătiri intense în 
vederea unei cit mai călduroase primiri a oaspeților sportivi, dar și pen
tru a se asigura întrecerilor cit mai bune condițiuni de participare. îna
inte de a face un tur de orizont al orașelor unde au loc meciurile preli
minare, să facem loc azi unui scurt istoric al competiției, programului 
general și ultimelor vești primite de la organizatori.

PALMARESUL ÎNTRECERII
România o medalie de aur, o medalie de argint și două de bronz

Evenimentele in
ternaționale din a- 
nul 1974 au dus la 
accentuarea schim
bării raportului de 
forțe pe arena 
mondială. Pe toa
te continentele se 
intensifică lupta 
forțelor progresiste 
și antiimperialiste, 
a maselor largi 
populare împotri- 

imperialiste de 
:, a colonia- 

neocolonialismului. 
cu putere voința 

de a fi pe deplin

politicii 
dominație și dictat, 
lismului și 
Se afirmă 
popoarelor 
stăpîne pe bogățiile naționale 
și de a le folosi în scopul 
dezvoltării lor economico-so- 
clale independente, hotărirea 
lor de a lupta pentru o po
litică de pace și colaborare 
internațională.

Au fost înregistrați noi 
pași pe calea destinderii, 
a soluționării problemelor 
complexe ale vieții inter
naționale pe calea tratativelor 
pașnice între state. In același 
timp, s-au produs evenimente 
grave — cum au fost cele din 
Cipru — care au pus în pri
mejdie pacea. Desfășurarea 
evenimentelor internaționale 
din anul care a trecut demon
strează cu putere că procesul 
destinderii este încă fragil, că 
se află abia la început, că în 
lume mai sînt încă puternice

(Continuare în pag. a 4-a)
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Chiar în prima zi a anului 1563, 
mai multe orașe din Suedia erau 
gazdele unor partide de handual 
masculin care marcau inaugurarea 
unei competiții de 
campionatul mondial

amploare :
...... .............. universitar. 

De atunci, la intervale de doi sau 
trei ani, în funcție de programul 
altor mari întreceri ale handbalu
lui, selecționate naționale studen-

țești și-au disputat cu ardoare în- 
tiietatea, conferind acestei con
fruntări alături de atributul tinere
ții și pe cel al valorii.

Atunci, în primele zile (1—6) ala 
lui ianuarie 1963, s-a consumat pri
ma ediție a C.M. universitar de

(Continuare in pag. 2-3)

k\\\\\\\W5O fază din meciul România — Ce
hoslovacia, disputat cu prilejul e- 
diției a IV-a. Skara din echipa 
cehoslovacă încearcă să pătrundă 
printre Cîrlan (nr. 14) ți Gunesch.
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PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN CADRUL GRUPELOR 

PRELIMINARE 1

GÎNDURI LA INTRAREA ÎN NOUL AN

GRUPA A, Cluj-Napoca : Ceho
slovacia — ,,U“ Cluj-Napoca; R.F. 
Germania — Tunisia ; R.F. Germa
nia — ,.U" Cluj-Napoca; Ceho
slovacia — Tunisia ; Tunisia — ».U" 
Cluj-Napoca; R. F. Germania - 
Cehoslovacia.

Întimpinat cu bucurie, 1975 a sosit ! Sportivii, tehnicienii, activul 
mișcării sportive — aidoma tuturor oamenilor muncii — l-au întîmpinat 
cu hotărirea de a munci intens pentru obținerea unor noi și importante 
succese, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate de partid.

In rîndurile care urmează publicăm gindurile, năzuințele, opiniile cu 
care o serie de activiști, tehnicieni și sportivi au intimpinat Noul An.

în competițiiclnd am debutat 
constituie un imbold în plus pen-

tru a încerca să obțin o nouă 
performanță internațională”.

UN NOU TITLU SUPREM PENTRU
0 PREZENTA ONORABILA LA C. M. HANDBALUL ROMANESC

Maestra emerită a sportului 
MARIA ALEXANDRU (Progresul 
București), campioană mondială la 
dublu femei și medaliată cu ar
gint la C.E. (dublu fete) : „1975 
este anul celei de a 33-a ediții a 
competiției supreme, programată 
peste cîteva săptămîni (6—16 fe
bruarie) la Calcutta, în India. Tn 
consecință, este lesne de înțeles

că pregătirile intense pe care le 
efectuăm au ca obiectiv prioritar 
o prezență onorabilă la C.M. în 
acest scop, nu vom precupeți nici 
un efort și sînt decisă ca evoluția 
mea în India să răspundă încre
derii acordate, să se situeze la 
prestigiul cucerit de tenisul de 
masă românesc. Faptul că împli
nesc aproape un sfert de veac de

Maestrul emerit al sportului 
WERNER STOCKL (Steaua), com
ponent al echipei României, cam
pioană mondială de handbal : 
„După dificilul dar frumosul se
zon internațional 1974, aștept de Ia 
Noul An alte cîteva satisfacții 
mari. Cea dinții este legată de 
Campionatul mondial universitar, 
găzduit de țara noastră în aceste

zile. Doresc ca echipa României 
să reediteze performanța de la 
ediția anterioară, rămînînd în po
sesia prețiosului titlu suprem. A- 
poi, urmează C.C.E., unde vreau 
ca împreună cu coechipierii mei 
de la Steaua să ajungem în finală.

GRUPA B, GALATI : Spania - 
C.S.U. Galați: U.R.S.S. - Italia: 
U.R.S.S. — C.S.U. Galați; Spania
— Italia: italia — C.S.U. Galați; 
U.R.S.S. — Spania.

GRUPA C, lași: Polonia - Agro
nomia lași; România — Franța ; 
România — Agronomia lași; Polo
nia — Franța ; Franța - Agrono
mia lași; România - Polonia.

GRUPA D, Timișoara : Bulgaria
- Politehnica Timișoara; Iugosla
via — Japonia; Iugoslavia — Poli
tehnica Titnișcara; Japonia — Bul
garia; Japonia — Politehnica Ti
mișoara; Iugoslavia — Bulgaria.

Meciurile se vor desfășură în 
aceasta ordine in zilele de 4, 5 
și 7 ianuarie> în toate orașele 
prima parlidâ începind la ora 17, 
Iar cea de a doua la ora 18,15*

(Continuare în pag. 2-3)



După turneele Diviziei A de vohi

AU FOST DEFINITIVATE
GRUPELE VALORICE

Cu turneele desfășurate în ulti
mele zile ale anului trecut, cam
pionatele de volei ale Diviziei A 
și-au încheiat prima fază, aceea 
menită să stabilească grupele va
lorice în care vor evolua în con
tinuare cele 24 de formații mas
culine șl feminine. în grupele va
lorice superioare au obținut cali
ficarea echipele Dinamo, C.S.U. 
Galați, Steaua și Explorări B. 
Mare (masculin) și Dinamo, Peni
cilina Iași, Rapid și Farul Con
stanța (feminin). Acestea urmează 
să-și dispute titlurile de campioa
ne ale țării.

Celelalte 8 echipe masculine și 
tot atitea feminine vor susține 
o întrecere tur-retur cu etape 
săptămînale.

înainte de a vă prezenta clasa
mentele după prima fază a cam
pionatelor, să consemnăm ultime
le rezultate din cele două turnee : 
masculin : Politehnica Timișoara
— „U“ Cluj-Napoca 3—2 (—15, 
—12, 11, 3, 13), Explorări B. Mare
— I.E.F.S. București 3—0 (9, 13, 
11), Viitorul Bacău — C.S.U. Ga
lați 3—1 (9, —14, 11, 8) ; feminin : 
Constructorul București — Uni
versitatea Craiova 3—0 (9, 13, 7), 
C.S.M. Sibiu Farul Constanța 
3-1 (10, 16, —16, 11).

CLASAMENTE 

MASCULIN
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11

Rapidista Marta 
Szekely in dispută 
cu blocajul Penici
linei Iași in tim
pul meciului de Ia 
Sibiu dintre cele 
două formații frun

tașe.

V.
Foto :

CÎRDEI — Sibiu

n-a

MELANIA PETRESCU. CISTIGATOAREA
„CUPEI ROMÂNIEI"

Noila și frumoasa sală de Șir 
din parcul sportiv Dinamo din 
Capitală a găzduit în ulti
mele zile ale anului trecut 
ediția a II-a a „Cupei României" 
la arme cu aer comprimat. între
cerile, care au încheiat sezonul 
competițional ’74, au fost intere
sante, viu disputate. Ele s-au în
cheiat cu cîteva rezultate bune și 
cu unele surprize. Trofeul a re
venit trăgătoarei dinamoviste Me
lania Petrescu, care a obținut cel 
mai valoros rezultat al competi
ției — 383 p, din 400 posibile, la 
proba de pușcă cu aer compri
mat, cifră echivalentă cu recor
dul oficial al țării la senioare. 
Dintre surprize subliniem : ocu
parea primului loc Ia pușcă de 
către outsiderul Ion Stoicescu 
(Petrolul Ploiești), care a lăsat în 
urma lui cîțiva componenți ai lo
tului național.

Rezultate tehnice — pușcă (40 
alice) senioare : 1. Melania Pe
trescu — cîștigătoarea „Cupei 
României" — 383 p — record e- 
galat, 2. Mariana Feodot 381 p,

LA TIR ÎN SALA I 

3. Veronica Stroe 380 p (toate deJ 
la Dinamo) ; seniori : 1. L. Stoi-B 
cescu (Petrolul Ploiești) 378 p 2 ■
1. Codreanu 377 p. 3. P. Sandor V
376 p (ambii de la Steaua) ; Ju- 1 
moare : J. Margareta Vochin II
(C.S.M.B.) 374 p, 2. Niculina Iosif j 
(Șc. sp. 1 Buc.) >385 p, 3. Elena Da- U 
vid (Olimpia Buc.) 363 p; Ju- 1 
niori : 1. M. Ilea (C.F.R. Arad) II
378 p ; 2. T. llovici (Activul Bra- H 
șov) 375 p, 3. D. Pantazi (Șc. sp. 1 1 
Buc.) 374 p ; pistol (40 alice) — i 
senioare : 1. Ana Buțu 374 p, 2. J 
Olimpia Demetriade 369 p (ambele | 
de ia Dinamo), 3. Silvia Kaposztai s 
(U.T.A.) 366 p ; seniori : 1. D. j
Iuga (Dinamo) 382 p, 2. C. Ion i 
(Steaua) 381 p, 3. D. Popescu a 
(IJE.F.S.) 380 p ; Junioare : 1. Ș 
Mioara Gheciov (Steaua) 352 p,
2. Doina Stoleru (Lelea Bacău) 
349 p, 3. Alina Jerca (Olimpia 
Buc.) 348 p ; Juniori : 1. E. Ciu- 
tea (Olimpia Buc.) 373 p, 2. L. J 
Pop 370 p, 3. Gb. MacoVei 370 p 
(ambii de la Dinamo).

T. RABȘAN

5.

1. Steaua
2. Dinamo
3. C.S.U. Galați
4. Explorări B. M. 

_,Poll“ Timiș.
6. Univ. Craiova 

,U“ Cluj-Napoca
8. I.E.F.S.
9. Rapid

10. Viitorul
11. C.S.M. Suceava
12. Petrolul

7.

1
1
2
3
5
5
7
7
7
8
9

11
cele două

17
17
15
15
15
14
13
11

10
10

9
8
6
6
4
4
4
3
2 
0

Campionatul continuă în 
grupe valorice, de la următoarea si
tuație (se iau în considerare doar 
rezultatele dintre echipele calificate în 
aceeași grupă) :

GRUPA
1. Dinamo
2. C.S.U. Galați
3. Steaua
4. Explorări

I
3
3
3
3

2 1
2 1
2 1
0 3

5
5
5
3

GRUPA A
1. „Poli” Timișoara 7 6 1 20: 9 13
2. Univ. Craiova 7 6 1 20:12 i:>
3. „U‘‘ Cluj-Napoca 743 15:11 11
4. Rapid 7 4 3 16:13 11
5. I.E.F.S. 7 4 3 15:13 11
6. Viitorul Bc. 7 2 5 13:15 9
7. C.S.M. Suceava 7 2 5 11:19 9
«. Petrolul 7 0 7 3:21 7

FEMININ
1. Dinamo 11 10 1 32: 6 21
2. Penicilina 11 9 2 30: 9 20
3. Rapid 11 9 2 30:12 20
4. Farul 11 7 4 22:18 18
5. C.S.M. Sibiu 11 7 4 26:22 18
6. Univ. Timiș. 11 6 5 23:20 17
7. I.E.F.S. 11 6 5 22:21 17
8. Constructorul 11 5 6 18:23 16
9. Univ. Craiova 11 4 7 14:27 15

10. Medicina Buc. 11 2 9 15:28 13
11. C.S.U. Galați 11 1 10 12:31 12
12. Spartac Buc. 11 0 11 7:33 11

Campionatul continuă de la urmă-
toarea situație :

GRUPA I
1. Dinamo 3 2 1 8:4 5
2. Penicilina 3 2 1 7:4 5
3. Rapid 3 2 1 7:5 5
4. Farul 3 0 3 0:9 3

GRUPA A II-a
1. C.S.M. Sibiu 7 6 1 20:12 13
2. Univ. Timișoara 7 5 217:9 12
3. I.E.F.S. 7 5 2 18:10 1£
4. Constructorul 152 16:12 12
5. Univ. Craiova 7 4 3 12:15 11
6. Medicina 7 2 5 14:16 9
7. C.S.U. Qalați 7 1 6 11:19 8
8. Spartac 7 0 7 6:24 7

PALMARESUL C. M. UNIVERSITAR DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

handbal, la competiția inaugurală 
luînd parte 7 reprezentative na
ționale, printre care și cea a țării 
noastre. Clasamentul final a fost 
următorul : 1. Suedia ; 2. R. F. 
Germania ; 3. ROMÂNIA ; 4. Da
nemarca ; 5. Norvegia ; 6. Spania; 
7. Japonia. Formația română, pre
gătită de un antrenor tinăr, dar 
plin de ambiție, Eugen Trofin, cu
prindea multe elemente de pers
pectivă, dintre care unele au și fă
cut, un an mai tirziu, parte din 
lotul reprezentativ care, la Praga, 
a confirmat în mod strălucit pri
mul titlu mondial cucerit în 1961 
la Dortmund. Portarii Bogolea și 
Tale, jucătorii Samungi, Oțetea, Po
pescu, Paraschiv și Marinescu și-au 
afirmat atunci deplin valoarea pe 
plan internațional.

După trei ani (1966), în Spania, 
10 selecționate studențești se în
trec la a II-a ediție, victoria rotie- 
nind reprezentativei R. F. Gerjaa- 
nia, urmată in ordine de : 2. fya-

GÎNDUR1 LA INTRAREA ÎN NOUL
(Urmare din pag. 1) se 

să

Dacă reușim, nu va mal fi deplt 
un pas pînă la trofeul conții,__
tal ! în sfîrșit, ultima dorință dste 
ca in ziua de 18 mai 1975, cînd

încheie campionatul național, 
îmbrac încă o dată tricoul de 

campion. După cum vedeți, sînt 
extrem de pretențioase, 

" înfăp- 
muncd

decit dorințe 
inen- dar nu irealizabile. Pentru 

tuirea lor muncesc și voi 
cit pot de mult“.

IN PRIM-PLAN TURNEUL OLIMPIC
GHEORGHE GURIEV — pre

ședintele Federației române de 
box : „Noul an este de o deose
bită importanță pentru pugilismul 
din România, dacă ne gîndim că 
este ultimul care ne mai desparte 
de cel olimpic. Este anul în care 
trebuie să efectuăm o selecție cit 
mai bună a sportivilor, antrenori- 

_____ i lotul 
creăm condițiile 
o pregătire la 
exigente cerințe 

Mă gîndesc 
dăruire, cu 

responsabilitate.

partea tuturor sportivilor, 
norilor, activiștilor pe 
boxului, astfel ca sportul cu ihă-

antre- 
tărîmul

nuși din țara noastră să obțină 
rezultate valoroase pe plan inter
național. La campionatele europe
ne de la Katowice ne propunem 
să aliniem o formație în care să 
figureze elemente 
evolueze la nivelai 
boxului românesc în arena inter
națională, dar și tineri pe care 
intenționăm să-i testăm în vede
rea includerii lor în lotul pentru 
J.O. de la Montreal. De fapt, în 
acest an, toate glodurile noastre 
zboară mai departe, către marea 
confruntare internațională 
Canada, de anul viitor".

capabile să 
prestigiului

din

nia ; 3. Suedia ; 4. Franța 5. Fin
landa ; 6. Olanda ; 7. Tunisia ; 8. 
Maroc ; 9. Portugalia ; 10. Belgia. 
Handbaliștii români nu au luat 
parte la această ediție. în schimb 
au fost prezenți la cea 
re (4—12 ianuarie, 1968, 
Germania), unde s-au 
printre protagoniști, fiind 
finală de reprezentativa 
Deci, clasamentul primelor 6 din 
cele 15 echipe participante (un ve
ritabil record I) a fost la ediția a
III- a următorul : 1. Uniunea So
vietică ; 2. ROMANIA ; 3. Ceho
slovacia ; 4. Suedia ; 5. R. F. Ger
mania ; 6. Norvegia. Să subliniem 
faptul că și atunci formația ro
mână a prezentat o serie de hand- 
baliști care nu peste multă vre
me au devenit blnecunoscuți pe 
plan mondial ; Penu, Licu, Gu- 
nesch, Nica, Moldovan, Kicsid, 
Gațu și alții.

S-au scurs trei ani și in 1971, 
la o dată neobișnuit de tirzie, în 
primăvară (3—10 aprilie), 16 for
mații și-au dat rendez-vous în Ce
hoslovacia, unde are loc cea de a
IV- a ediție a C.M. Echipa româ
nă face parte din grupa B, în ca
drul căreia învinge pe rînd : Iu
goslavia (12—9), Austria (21—11) și 
Danemarca (25—10). în prima gru
pă semifinală, selecționata noastră 
cîștigă prima intllnire, cu Polonia 
(15—12), dar pierde la limită pe 
cea următoare cu echipa țării gaz
dă, Cehoslovacia (13—14). în me
ciul pentru locurile III—IV hand
baliștii români înving Spania 
(24—14) și obțin medaliile de 
bronz. Și din nou, nu vom uita să 
subliniem că și de această dată 
handbalul românesc a prezentat un 
buchet de jucători care nu peste 
multă vreme au urcat pe treptele 
confirmării. De pildă, golgeterul 
grupei B a fost Birtalan (11 goluri

jocuri !), iar printre cei mai 
jucători ai echipei noastre 

numărat Voina și Ștef.
sfîrșit, ediția a V-a, progra- 
intre 27 decembrie 1972 și

următoa- 
in R. F.
numărat 

învinși în 
U.R.S.S.

zație, opărind toate cele 7 aruncări 
de la 7 m de care au beneficiat' 
handbaliștii iugoslavi. A urmat fi
nala cu reprezentativa Uniunii So
vietice, acea finală care a rămas 
în istoria handbalului, prin faptul 
că cele două echipe erau egale și 
după două prelungiri a cite două 
reprize fiecare : 18—18 (9—8,
15—15, 16—16). S-a acordat, atunci, 
minge de arbitru și s-a jucat pină 
la primul gol. Jucătorii sovietici 
au cîștigat mingea, dar au ratat 
atacul, după care handbaliștii ro
mâni *u înscris golul victoriei fi
nale prin Birtalan : 19—18. Selec
ționata României ciștigă astfel tit
lul mondial la cea de a V-a edi
ție !

Și acum, ediția a Vl-a, in mai 
multe orașe din țara noastră, la 
sfirșitul căreia sperăm să consem
năm o nouă victorie a handbalului 
românesc...

BLOC-NOTES

RUGBYUL ROMÂNESC POATE CONFIRMA

n
dl
C(

ii 
Ș?

MUHU O blVflUf, CUll

lor și tehnicienilor pentru 
olimpie și să le 
necesare pentru 
nivelul celor mai 
pe plan mondial, 
muncă plină de 
siune și

DRUMUL SAU ASCENDENT

ECHIPA MEA

SĂ CiȘTIGE
CAMPIONATUL

DIVIZIONAR

la o 
pa- 
ctin

Maestrul sportului RADU DUB- 
BAC (Steaua), fundașul echipei 
reprezentative de rugby : „Acum, 
cînti ne-am despărțit de un an 
frumos, poate cel mai frumos din 
cariera mea de sportiv (am îmbră
cat tricoul de campion, ar» făcut 
parte din „XV“-le care a învins 
Franța) gîndurile mele »e în
dreaptă optimiste spre 1875. 
Rngbyul românesc va susține pr®- 
be de maturitate : primul turneu 
în Noua Zeelandâ, adică se va 
produce acolo unde sportul cu 
balonul oval este ridicat la rang 
de artă, apoi o nouă confruntare

cu reprezentanții „cocoșului galic", 
de această dată în Franța, cele
lalte meciuri din 
european. Cred în 
drumului ascendent 
înscris, prin joc mai curajos, e- 
chipa României. Personal, îmi 
doresc un an în care lovitarile 
mele de picior să nu-și greșească 
ținta. Mai sper ca Steaua, echipa 
ale cărei culori le port, să se 
califice in turneul final de elită 
și... să-și păstreze titlul de' cam
pioană. Deci, 1975 poate fi și mai 
frumos decît anul care s-a în
cheiat !“.

Campionatul 
confirmarea 

pe oare s-a 
prin joc mai curajos, 

Personal,

in 2 
buni 
s-au

în 
mată 
6 ianuarie 1973 în mai multe ora
șe din Suedia. A fost cea mai dis
putată ediție, echilibrul de forțe 
determinînd ca multe dintre me
ciuri să se încheie cu scoruri strîn- 
se. Selecționata 
tigă grupa D 
marca, Polonia 
care, în grupele 
făcut față unor 
bili. Jucătorii români își dovedesc 
insă valoarea, întrecînd, in prima 
grupă semifinală, Cehoslovacia 
(14—11) și Iugoslavia (11—6). în a- 
cest ultim meci, celebrul nostru 
portar Cornel Penu a produs sen-

• Primii paxticipanți sosiți in țara 
noastră au lost handbaliștii francezi, 
eare au ajuns la București în ziua de 
28 decembrie. Ei au plecat imediat 
la Iași, unde și-au început antrena
mentele. Selecționata Japoniei a so
sit chiar in ajunul Anului Nou. pe 
care sportivii niponi l-au petrecut în 
Capitală.
• Fiecare delegație va cuprinde în 

componența sa și un cuplu de arbi
tri care va oficia la C.M. alături de 
cavalerii fluierului din România și de 
cele două cupluri din țări ale căror 
echipe r.u iau parte la intrecerij 
R. D. Germană (Henschel și Rauch- 
fuss) șl Elveția (Brosaard și Frit
sch!). Iată și un cuplu celebru aflat 
în componența delegației R.F.G. : 
Otto Falk și Hans Rosmanith.
• Unele echipe vor cuprinde re- 

putațl jucători, cunoscuți pe plan in
ternațional. Din veștile sosite în ul
timele zile notăm in selecționata 
U.R.S.S. pe Maliorin, Oganezov, La
gutin, Kravțov, Cikalaev, Rezauov, 
portarul Iscenko, Plahotin și^alții. Și 
în reprezentativa Iugoslaviei sînt 
mulți internaționali : portarul Zorko, 
Pavlcevici, Fejzula, Krivokapici, 
Nims, Vidalcovici, Scrdarusici, Gazi- 
voda, Bajevici.

1

«s

țării noastre cîș- 
(victorii la Dane- 
și Italia), după 

semifinale, are de 
adversari reduta-

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL 
A FRANȚEI EVOLUEAZĂ IN ȚARA 

NOASTRĂ

■' H
■ : ••

și
s
P

Er 
cobi) la I 
Miliuț, îl 
renezi, I 
la fete.I 
moașă a 
vom me 
toare 1 
FerencziJ 
la Arad, 

d 
rd

Selecționata feminină de handbal a 
Franței, prezentă în țara noastră, a 
susținut două partide amicale, înche
iate cu următoarele rezultate : 14—13 
(7—7) cu Selecționata divizionară a 
Bucureștiului și 14—13 (6—8) cu Pro
gresul București.

CLASAMENTUL DIVIZIEI A DE HANDBAL FEMININ

Maestra emeritA a sportului, 
ANA PETRESCU (Gloria Bucu
rești), componentă a reprezentati- 
vei României la popice, campioa
nă mondială la proba de perechi : 
„Dorințele mele pentru ’75 se si
tuează pe mai multe planuri. Ca 
soție și mamă îmi doresc fericire 
și sănătate. La locul 
muncă, la 
de lucrez 
apreciată, 
primească 
sportul pe 
în așa fel _________ _
se. Mă refer, de pildă, la menține
rea titlurilor naționale cîștigate în 
1974 (n.r. la individual si pe
rechi), la o buna comportare in 
reprezentativa țării și la realiza
rea unui vechi deziderat al echi
pei In eare joc, Gloria București, 
de a cîștiga pentru prima oară 
campionatul divizlonasg,

meu
Uzinele Republica, uu- 
din 1968, doresc să fiu 
iar comuniștii să 
tn rlnduriie lor.

de 
un-

mă 
___ In 

care-1 practic voi munci 
ca să am din nou succe-

IN ACTUALITATE, SCHIUL PE MICUL ECRAN

După primul turneu de sală din 
Divizia A la handbal feminin, tur
neu consumat la Galați în ultime
le zile ale lui 1974, configurația 

. clasamentului este următoarea :

1. „U* TIMIȘ. 14 11 2 1 225—125 24
2. „U*‘ Buc. 14 10 2 2 202—124 22
3. Text. Buhuși 14 8 2 4 182—154 13
4. I.E.F.S. 14 8 1 5 172—136 17
5. Progr. Buc. 14 7 1 6 152—139 15
6. Confecția 14 7 0 7 175—171 14
7. „U“ Iași 14 6 2 6 208—204 14
8. Constr. Timiș. .14 5 4 5 146—164 11
9. Rapid Buc. 14 5 1 8 144—171 11

10. Voința Odorh. 14 4 2 8 130—162 10
11. Mureș. Tg. M. 14 3 1 10 140—188 1
12. Sparta Mediaș 14 1 0 13 115—243 2

Clasain 
1. P rog il 
structord 
C.S.M. d 
sp. Craid 
Craiova I 
18 P, 7. 
Galați 1 
Oradea I 
sate pe I 
gradat. I 
Arad 27 
26 p, 3.
4. Șc. sd 
Craiova I 
giu de 1 
Cluj-Nap 
Petroșani 
chipele " 
rin și Sj

Intre □ 
pută caii

PRIMELE COMPETITH 
ALE ANULUI

Debutul competițional pe anul în 
curs va avea loc sîmbătă și dumi
nică, prin concursurile de fond și 
sărituri care se vor desfășura la 
Predeal. Mai precis, este vorba de 
„Cupa Predealului" la fond pentru 
juniori și copii (sîmbătă cursele 
individuale, dumimoă ștafetele) și 
de „Cupa Brașovia" la sărituri 

.pentru juniori și copii.
întrecerile alpine „Cupa Brașo- 

via“ (juniori) și „Cupa orașului 
naia“, programate inițial să 
dispute sîmbătă și duminică, 
fost aminate pentru marți 7 
miercuri 8 ianuarie.

BULETINUL ZĂPEZII
Serviciul Prevederi de scurtă durată 
din cadrul Institutului Meteorologic 
«e-ți coniuiiicai joi dimlne^jă că stra-

Si-
se 
au

tul de zăpadă din stațiunile monta
ne avea următoarele: grosimi : Seme- 
nlc 112 cm, Paring 55 cm, Predeal 35 
cm, Sinaia — Cota 1 500 54 cm, Pălti- 
niș-Sibiu 39 cm, Fundata 33 cm, Cun- 
tu 100 cm, Țarcu-Muntele Mic 76 cm, 
Rarău 37 cril, YJâdeașa 23 cm, Iezer - 
39 cm, Lăcăufi 24 cm.

DAN CRISTEA — LOCUL 20 
LA PARDIEL BAD RAGAZ 

(ELVEȚIA)
tn cadrul unui recent concurs In

ternațional de schi, în stațiunea el
vețiană Pardiel-Bad Ragaz, In proba 
de slalom special campionul român 
Dan Cristei a oțupat locul w, Men
ționăm că la intrâcăfă aii participa* 

c,onci;renti (54 clasați), la staff 
rH?’ S-V-Af ^Spaniei și
Cehoslovaciei. întrecerea a revenit 
campionului blimpic Francisco Fer- 
nandez-ochoa. In lumina acestor 
date, rezultatul schiorului roman ni 
se >are merituos, ■ -■

Simbâtâ 4 ianuarie : Ora 15,1*: 
Ultima emisiune din retrospectiva 
în imagini „Anul sportiv 1974"; 
Ora 19,00; Campionatul Mondial 
universitar de handbal masculin : 
România — 
Transmisie

Franța (repriza a H-a) 
de la Ipși.

LOTO PRONOSPORT I

fiind echipele naționale complete ale -TT.lvoflrai o tt - .. .

Duminică
Din marile __ _ _
secolului ; Battling Nelson — Ad 
Wolgasi- (disputat în anul 1910), 
Primo Camera — Ernie Schaaf 
(1933) și Jack La Motta — Danny 
Nardico (1952); Ora 15,30: Rugby: 
Marea Britanie — Noua Zeelandâ. 
Șelecțiuni înregistrate de ia Lon
dra.

5 ianuarie: Ora 15,00*. 
meciuri de box ale

Marț! 7 ianuarie : Ora 
Campionatul Mondial 
de handbal masculin : 
— Polonia (repriza a ll-a). Trans
misie directă de la lași.

19,00: 
universitar 

România

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES A REVELIONULUI 

DIN 1 IANUARIE 1975

Fond de cîștiguri : 4 091 971 lei

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 

24 32
EXTRAGEREA

1 7
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

I : 5 25 23 34 45 
a II-a: 17 26 36 45 
a in-a 20 6 41 38 
a IV-a: 3 30 18

a V-a : 13 10

a Vl-a: 3 27 7 2 
a VH-a: 38 19 35

la 1 mart 
date poșu

ciș
PRONOEX

28
15
39

8

21 15
31 23

Ca-Plata cîștigurilor va începe în 
pitală de ia 15 ianuarie pînă la 1 
martie; in țară de la 20 ianuarie pini

Extrager
50 000 lei;
3: 13,85 a 
748 lei ; C 
6: 3 671,45;

Report j|
Extrag1®

nS'ii;.-
.•io;
D: Niofl

iei M
R'poiW



CA Șl JOCURILE I
Retrospectiva turului
'DIVIZIEI

OAMENILOR l 8. STEAUA F 0 TUNA L
prospectivă reali- 
ian Țopcscu mi 
pin cele mai in- 
intru slava vieții 
prieteni cu totul 

pin afara armatei 
portive, 
pinica la ora cea 
pilor, mi-au con- 
|ul sportiv 1974“ 
[ Umanistică, un 
i care încă mai 
| sufletul pregă- 
Lacă pe ape, pe 
f. Am fi pierduti 
pcă, printre dra- 
Eăduit 
[joacă, 
[port 
| în- 
I Cit 
pistă 
[rale, 
Linte 
fc la 
por", 
ți la 
I un 
1:32,2 
pian- 
bului 
I
Iii- Wpimmte). 
Irului „u dreptul 
Itoafc cele patru 
fiva tuturor tai- 
I vestească tutu- 
Inu e încă pier- 
I poate face cite 
I se mai pot face

oameni

ale lumii, 
de jocul

padă și alăturați-1 maratonului 
nautic de pc Nil, combinați 
coborîrea de vis din cer pe pă- 
mintul alb al lui Collombin cu 
eseul „leului" J. O. Williams, 
„lipiți" mai departe întrecerea 
pe Tamisa dintre Oxford și 
Cambridge — eveniment care 
parcă ne însoțește viața, de 
cînd ne-am născut — de steeple- 
chaseul de la Liverpool în care 
învinge din nou superbul nos
tru Red Run, luați caii aceștia 
de foc, ăl de-a cîștigat derbyul 
de la Epsom, dînd 50 contra 1 
lingă „Allez France" care nu 
se poate odihni 
la ureche (!),

cu

care
Mozart 

mîngiiați-i 
Mo- 

care o 
incredibil
King la

I
I COMPORTARE OSCILANTA

I

nostru sportiv — 
[al — nu există 
ie. Legați pe 

mai exalta n-
ntatc cu o reală 
Ltică de regizor 
ri subiectul unui 
mai prejos de o 
b mie și una de 
miraculosul ma
le ski, cu oameni 
Ide ani, a cărui 
păstrează chiar 
Irîs ale mulțimii 
lunecarea pe ză-

fără 
Și 
privirea 

rozovei 
învinge 
pe B. J. 
Wimbledon; treceți 
de la privirea a- 
cestei femei feri
cite la disperarea 
din ochii lui Ca
rillo, înmărmurit 
de acest Costică 
Dafinoiu, și de a- 
colo la lacrimile lui 
Pele pentru a ajun

ge la fețele românilor în timpul 
imnului național, după triumful 
fără precedent la mondialele 
de handbal (unul din marile 
momente ale retrospectivei) — 
faceți totalul acestor clipe de 
extaz și durere, de pace și fre
nezie, de nebunie" și realism 
și veți simți, dacă știți să des
lușiți ce-i întotdeauna în adîn- 
cul „vieții sportive", acea sacră 
înfiorare în fața inflexibilei 
hotărîri omenești de a nu ne 
preda, „noi nu, niciodată, noi 
nu...", cum scria Labiș, pentru 
care — dacă revistele literare 
n-au spus-o, la 18 ani de la 
dispariția lui — să găsim noi 
spațiu], aici, a aprinde un gînd 
întru onoarea poeziei fără de 
care joaca omului n-ar mai fi 
minunea care este.

BELPHEGOR

JUNIORI PROGRESUL BUCUREȘTI (b)
(f), CAMPIOANE LA TENIS DE MASĂ
telefon). Re- 

r republicane 
huniori la tenis 
kt timp de pa- 
ctoria din ora- 
Lheiat. Au luat 
nații masculine 

de campioane 
Iștigato de echi- 
uresti (Alexan- 

kn Moraru, So- 
forentin Hcnț, 
renor Emil Ia- 
I.S. Arad (Liana 
ligyosi, Eva Fe- 
[Emil Procopeț) 
■ evoluția fru- 
Ir campioane, 
I tinerele 
Ingyosi și 
■pregătesc 
I la școala 
nani

jucă- 
Eva

acum 
spor- 

'antrenor

Sfipe juniori : 
128 p, 2. Con- 
bara 25 p, 3. 
I 24 p, 4. Șc. 
b Universitatea 
Rovine Craiova
16 p, 8. Oțelul 
itațiile Sinteza 
[Buzău II (cla- 
1—14) au retro- 
lioare : 1. C.S. 
11. Cluj-Napoca 
lui Cugir 23 p, 
I) p, 5. Șc. sp. 
l’oința Sîngior- 
b p, 7. C.S.M. 
I p, 8. Șc. sp. 
I retrogradat e- 
Ibeta-Tr. Seve- 
lirești.
Brie se va dis- 
I de calificare

eaza
isiv, prin man- 
iapuarie 1975.

AGERII
25 DECEMBRIE

1: 1 variantă a 
i 21 302 lei; Cat. 
Cat. 4: 55,50 a 
a 431 lei; Cat.

440 512 lei.
Cat: A : 1 

ii; Cat. B: 
a 1116 lei;

Sat. E: 104,

vă
ii a 
Cat.

40 a
ii a 40 lei.
; 501 «04 lei.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

pentru echipele de juniori, iar în
tre 9 și 12 ianuarie, campionatul 
de calificare al echipelor de se
niori. Ambele competiții sînt 
programate la Hunedoara. (I. Tă- 
năsescu-coresp.)

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

I
I
I
I

oziția în clasament a echi
pei Steaua 
departe 
așteptat 
i general, 

de la
de toamnă, echipa bucu- 

a arătat destule lucruri 
nu puține au fost mo- 

în care fotbalul practicat 
fost apreciat. Cîteva din 

înscris prin-

e destul 
de ceea ce 

suporterii 
iubitorii 

noi. în

de 
au 
ei 

fot- 
se-

al detașării din partidele 
Chimia (4—0) și Politehnica Iași 

excedentar. în rest, 
la cota medie, adică

cu

balului 
zonul 
reșteană 
bune și 
mentele 
de ea a 
partidele sale s-au 
tre cele mai bune în turul cam
pionatului. Echipa a încercat să 
îmbrace în haine noi jocul său, 
să-și însușească o concepție mo
dernă. Atunci, cînd jucătorii săi 
s-au concentrat și și-au pus în 
valoare toate posibilitățile de care 
dispun, au reușit 
ciate. Eforturile 
evidente, precum 
mulări 
ca și 
echipei, 
șit să

prestații «pre
făcute au fost 
Și 
de

unele aeu- 
ansamblu, 

sportivă a 
i n-a reu-

pozitive 
comportarea i
Dar, Steaua 

se situeze la o valoare 
constant bună pe parcursul celor 
17 etape. în prima jumătate 
campionatului s-a comportat 
cilant, Steaua evoluînd în 
samblu la nivelul unei echipe 
cu realizări de la o extremă la 
alta. In acest sens, bilanțul din 
turul campionatului este edifica
tor : 7 victorii, 7 înfrîngeri, 3 me
ciuri egale, 17 puncte din 34 po
sibile. Doar golaverajul

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

• PUNCTE REALIZATE :
— acasă :
-- în deplasare :
• JUCĂTORI FOLOSIȚI

a 
OS- 
an-

rezultat

(5—0) este 
realizări 
50*/e-

Sub raportul 
și eficacității, 
âli fost de <Sub raportul randamentului 
și eficacității, cîteva ‘jocuri 
aii fost de excepție : cu 
Chimia, cu Politehnică 

Iași, cu F.C. Constanța, Politeh
nica Timișoara și F.C. Argeș și 
în oarecare măsură cu „U“ Cluj- 
Napoca. Șub raportul prestării 
unui fotbal de calitate s-au mai 
adăugat evoluțiile de la Tg. Mu
reș și Craiova. In alte meciuri, 
însă, randament modest, evolu
ții uneori anonime. în partidele 
de Ia Craiova și Arad a ieșit în 
evidență o neașteptată carență — 
neputința de a menține un avan
taj. După ce a condus cu 
1—0, în ambele oariide, Steaua 
a pierdut, la Arad, chiar în ul
timele minute. Greu de crezut că 
e vorba de lipsă 
Argumentul îl pot invoca doar 
Moraru și Ion Ion. Mai curînd 
poate fi vorba de momente de 
cădere, de o insuficientă pregă
tire fizică, de oscilații care s-au 
făcut remarcate pe parcursul a- 
celuiași joc. Pentru Steaua, „pia
tra de încercare" au constituit-o 
jocurile susținute în deplasai». 
Este printre puținele formații

care n-au reușit să ciștige o par
tidă de terenul adversarilor. 
Doar patru goluri marcate în de
plasare, dintre care trei aparțin 
lui lordănescu, este edificator în 
acest sens. In afara Bucureștiului, 
Nâstase, care amenința poziția 
de fruntaș al golgeterilbr, a 
avut o evoluție ștearsă. La fel, 
Fl. Dumitrescu, Ion Ion, Aelenei, 
Pantea. Dumitru și Vigu (care 
împreună cu Dumitriu IV au 
format compartimentul cu cel 
mai bun randament, linia de mij
locași, după care, ca evoluție, se 
situează, apărarea imediată) n-ău 
mai îndrăznit să-și etaleze forța 
șutului. Privind lista marcatori
lor, ne dăm seama că, de fapt, 
Steaua, practic, a evoluat în de
plasare... fără înaintași !

de experiență.

FIȘIER
17 (procentaj 50%).

9
8

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

I
0 2 23- 8 14 (77%)
3 5 4-12 3 (18%) 

media note-

7
0

, _ (18) : Vigu (totalul meciurilor : 17
lor : 7,05), Sâtmărear.u (17—6,76), Fl. Dumitrescu (17—6,70) Anghelini (17—6,47), 
Năslcse (17-6,26), Ion Ion (16—6,30), Dumitriu IV (14—7,38), Smarandache 
(14—6,71), Dumitru (12—7.41), lordănescu (11-6,72), Sameș (10—7,60), Moraru 
(10—7,331, Pantea (10—6,11), fordache (9—7,77), Aelenei (9—6,14), N. lonescu 
(6—5,75), Roducanu (3—6), Enescu (1—6).

• MEDIA NOTF.LOR ECHIPEI : 6,76.
• FORMAȚIA DE BAZA : lordache (Moraru) — Sătmâreanu, Smarandache. 

Sameș, Anghelini — Dumitru, Vigu, lordănescu (Dumitriu IV) — Pantea, Nâstase. 
Fl. Dumitrescu.

• GOLGETERII ECHIPEI : lordănescu 9 (6 acasă .
Lase 9 (9-{-0), Vigu 3 (3-f-O), Dumitriu IV 2 (14-1), Dumitru 2 (2~|-0), Sătmă- 
reanu 1 (1-1-0), Ion Ion I (1-j-0).

® CARTONAȘE GALBENE : Smarandache - 4, 
Dumitru și Angherlni — cîte 1. 
CARTONAȘE ROȘII : nici unul.
JUCĂTORI ------------------ “ ■ •
cartonașe
FAULTURI

4- 3 în deplasare) Nas

Vigu,
Nâstase — 2, lordănescu,

aspiră la acest obiectiv. Cîteva 
din cauzele care au dereglat atît 
de mult evoluția Stelei le-a făcut 
cunoscute la finele sezonului an
trenorul C. Teașcă, dintre care am 
reținut i întrerupere de campio
nat și mul(i jucători plecați la 
loturi ; simulări de accidente, 
lipsuri nemotivate, îmbolnăviri 
dese; refuzul unor jucători de a 
lucra Ia nivelul cerințelor, de a 
se angaja Ia efort.

Desigur, in această situație, se 
pune o întrebare firească : Ce s-a 
întreprins pentru remedierea si
tuației ? Care a fost contribuția 
conducerii tehnice, a secției de 
fotbal, la aducerea echipei și a 
jucătorilor la nivelul corespun
zător condițiilor pe care le au ? 
însăși conducerea clubului putea 
— și așteptăm de la ea — să facă 
mai mult pentru readucerea echi
pei de fotbal Steaua printre for
mațiile de mîna întîi ale fotbalu
lui nostru, acolo unde îi este lo
cul. Desigur, pentru o echipă lo
cul 8 ocupat in clasament poate 
fi satisfăcător, dar de la Steaua 
se așteaptă cu totul altceva. Acea
stă echipă trebuie să se afle cit 
mai sus în piramida soccerului 
nostru, cit mai aproape de stan
dardul european. Iată ce se aș
teaptă de la Steaua în sezonul de 
primăvară.

Constantin ALEXE

tu-u existat pe parcursul
i une-ze tndisponi- 
care au diminuat 

randamentul echipei, dar 
cauze au fost de natură să 

creeze discuții. Fondul bun pe 
care-1 are nucleul său de jucă
tori a fost uneori ros de frămîn- 
tări, mai mult sau mai puțin cu
noscute, dar care au diminuat ran
damentul și, implicit, realizările de 
care Steaua e capabilă, fără nici 
un dubiu, de vreme ce patru ju
cători de ai săi fac pxarte din e- 
chipa națională (Dumitru, Sameș, 
lordănescu,

Arului și 
bilități

alte

Anghelini), iar alții

etapă, pentru acumulareaSUSPENDAȚI : Smarandache — o 
galbene.
COMISE : 179 (cele mai multe —
- în etapa a XV-a).
DE ȘUTURI: total: 279 (cele mai

trei«
mai puține — 6

• NUMĂRUL
Vlt-a, cele mai puține — 6 — in prima etapă) : pe spațiul porții 
mai multe — 17 — în etapa a Vll-a, cele moi puține — cite 2 — în prima etapă 
și in a X-a).

• A BENEFICIAT de o lovitură de la 11 m, transformată de lordănescu: 
fost sancționată cu un penally, transformat de Oblemenco.
• LA MECIURILE susținute acasă au asistat 150 000 de spectatori.

a

a

16 — în etapa a X-a, cele

multe — 29 — în etapa a
139 (cele

Apărătorii universitari stopează un atac al golgeierului echipei mili
tare, Nâstase, care doar in meciurile de la București și-a dovedit efica

citatea. (Fază din intilnirea Steaua — „U“ Cuj-Napoca)
Foto : Dragoș NEAGU

PROGRAMUL PRIMĂVERII '75

ANTRENORII PRIMEI DIVIZII
ÎN FAJA PROPRIILOR LOR PLANURI

Programul fotbalului românesc in prima Jumătate a anului 1975 este 
cel mai încurcat din întreaga istorie a soccerului nostru • din cele 157 de 
zile ale sezonului (9 februarie — 15 iulie), nu mai puțin de 75 sînt ocu
pate aht de competițiile interne cit și de participările diferitelor echipa 
reprezentative la întreceri internaționale.

Din tabloul de mai jos lipsesc datele etapelor preliminare și finale 
ale campionatului republican al tineretului și școlarilor, pentru motivul că 
ele nu au fost încă definitivate, datorită unor modificări ce se preconi
zează în desfășurarea competiției.

Dar iată mal jos programul 1

Azi publicăm răspunsurile celorlalți 8 antrenori 
echipelor de Divizia A la întrebările : CE V-AȚI 
REALIZAT ÎN TUR, CE ’
NATULUI?

EMANOIL HAȘOTI
(F.C. Constanța)

linii mari, ne-am gindit, ca 
sezonului să ne situăm in

AȘTEPTAȚI DE LA

principali ai 
PROPUS ȘI CE AȚI 

RETURUL CAMPIO-

In privința punctajului

sfir-fn 
șitul 
patru locuri ale clasamentului și să ajun
gem într-o fază avansată a Cupei Româ
niei. Cauzele nerealizării obiective
lor rezidă, printre altele, în slăbirea 
valorică a lotului, în nerespectarea întoc
mai a programului inițial fixat, de pregă
tire a echipei, in deteriorarea, pe alocuri, 
a bunei ambianțe de muncă. Pentru la 
primăvară ne-am propus : muncă, exi
gență și multă, multă disciplină. O astfel 
de abordare a returului ridică 
capacitatea de joc a echipei, 
un loc 
să n-o 
tori in

la 
primele

implicit 
asigură 
de ce 
specta-

i, îi 
mai bun in clasament și, 
spunem, aduce mai multi 
tribune.

ION IONESCU 
(„Poli" Timișoara)

Cunoscînd valoarea medie a 
ra dintre jucătorii formației pe care 
o antrenez, nu m-am aventurat să-mi 
propun cine știe ce performanțe de 
răsunet. Am gîndit că, în funcție de 
ce avem, puterii obține un loc la mij
locul clasamentului. Am terminat pe 
locul 12, dar, cu puțină ȘanSă, pu
team „ierna“ undeva pe poziția a 
opta. Sigur, interesant este acum doar 
viitorul imediat, și cred că vom 
reuși o îmbunătățire a jocului în re- 
tUr și o ascensiune în clasament. Mă 
bazez în calculele mele pe apariția 
unor jucători noi în formație, cum 
ar fi Anghel, care a și debutat la 
„Poli” în penultima etapă a turului, 
și. probabil, Dembrovschi, dispecerul 
atît de necesar formației noastre.

NICOLAE PROCA 
(Steagul roșu)

în condițiile plecării o cinci dintre 
cătorii de bază ai echipei, obiectivul 
nostru principal în acest campionat a de
venit rămînerea în prima divizie. Am spe
rat, totuși, într-o încadrare mai rapidă a 
jucătorilor nou veniți atît în orientarea de 

jpc a echipei, cit mai ales în atmosfera

multo-

ju-

ei de lucru.
realizat în prima porte a campionatului, 
apreciem că el este satisfăcător spre mul
țumitor. Pentru retur, așteptările noastre 
se îndreaptă în următoarele direcții : îm
bunătățirea climatului de muncă, pentru 
o instruire superioară, dăruirea pe mai 
departe a jucătorilor rămași din „vechea 
gardă", integrarea totala a jucătorilor 
nou veniti, obținerea pentru echipă a u- 
nui mai mare sprijin concret — moroi ți 
material — din partea factorilor locali.

FLORIN HALAGIAN
(F.C. Argeș)

Principalul nostru obiectiv : recon
struirea echipei, întinerirea și omoge
nizarea ei. Campionatul ne-a sur
prins, insă, nepregătiți, cu un lot 
eterogen. Simbioza vechi-nou s-a fă
cut extrem de greu și rezultatele tu
rului au reflectat acest proces din 
viața echipei. M-ar bucura mult fap
tul ca la sflrșitul campionatului să 
se poată spune despre F.C. Argeș că 
este o echipă omogenă din toate 
punctele de vedere, că tinerii promo
vați au dat un randament corespun
zător, că 11-le argeșean practică un 
fotbal spectaculos, la nivelul posibi
lităților jucătorilor lui.

ȘTEFAN COIDUM 
(F.C. Galați)

Ca orice formație proaspăt promo
vată in prima divizie, nu ne-am pro
pus nici... cîșligarea campionatului și 
nici clasarea pe vreun loc fruntaș 
pentru a participa Ia competițiile eu
ropene de cluburi, ci doar menține
rea în competiția la care cu atita 
greutate am ajuns. Dacă din acest 
punct de vedere nu ne putem lăuda 
chiar deloc, în schimb — în special 
spre finalul sezonului — pot afirma 
că echipa a ajuns să joace mult mai 
bine decât la debutul lui, aproape de 
ceea ce ne-am propus. De aceea aș
teptăm returul ca aceste împliniri să 
fie și mai vizibile, nu numai în fot
balul demonstrat pe gazon, ci și în 
cucerirea de puncte. De aceea, mai 
pe scurt, așteptăm returul ca o rea-

lizare a ceea ce ne-am propus inițial: 
râminerea în A.

ANGELO NICULESCU 
(Sportul studențesc)

Ce am realizat, știe toată lumea I Un 
loc 15, cu 15 puncte, «dicâ un bilanț cu 
mult sub intenții și posibilități.

Oricum, in toamna trecută, nu toc* 
mai însorită pentru echipa mea, pot spu
ne că s-au împlinit și anumite speranțe, 
—u:“ ! J . Mâ 

ale
. _______  ... cam

pionilor, liderului de toamnă, în fața for
mațiilor Steaua și F.C.M. Reșița. Returul 
are, așadar, alte dimensiuni în concepția 
noastră. Sper ca in primăvară. Sportul 
studențesc să renască din punct de ve
dere 
ales, 
ceea

echipa jucind așa cum și-a propus, 
refer la jocurile cu primele „forțe" 
campionatului, la victoriile in fața

al evoluției componențiler săi și, mai 
să dovedească ambiție și constanță, 
ce i-a cam lipsit în tur.

DUMITRU ANESCU 
(Chimia Rm. Vilcea) 

primul ei an in Divizia A, 
și-a propus să ciștige toate me-

La

citirile susținute pe teren propriu fi 
ocuparea unui loc ferit de grijile re
trogradării. Campionatul ne-a sur
prins insă insuficient pregătiți și 
obiectivul propus a rămas un simplu 
deziderat. Vrem să ne salvăm. Dacă 
în primăvară echipa se va dărui așa 
cum a făcut-o în ultimele 5—6 etape 
ala turului, sperăm să realizăm un 
adevărat... retur de forță și să rămi- 
nem in Divizia A.

ILIE OANĂ 
(Politehnica lăți)

Pentru prima parte a campionatului, 
ne-am propus, în principal, să practicam 
un joc de o valoare corespunzătoare Di
viziei A. In unele partide, om reușit acest 
lucru, în 
pus să 
neșansa 
fi putut 
Sperăm ca 
omogenizarea echipei 
de toamnă n-a putut 
dițiile promovării mai 
categorii inferioare), precum șl o 
valorică. Sperăm, de asemenea, 
ținem un punctaj superior celui 
avînd în vedere că și programul 
măvară ne este favorabil (vom 
9 jocuri pe teren propriu).

altele nu. 
realizăm 14 
din jocul 

îndeplini 
pentru

CM-

pro
feră
am

FEBRUARIE
9-17 : Turneu în Turcia al selecțio

natei de juniori I.

MARTIE

Ne-am mal 
puncte șl, 

cu Dinamo, 
acest obiectiv, 

retur să reușim 
(care în sezonul 

fi realizata in con- 
multor jucători din 

creștere 
să ob~ 

din tur. 
din prl- 
di sputa

2 : Divizia A, etapa a XVin-a.
5 : Cupa balcanică intercluburi.
9 : A — XIX ; B — XVIII.

12 : Meci între selecționata A și lo
tul de tinei et.

15 : România — U.R.S.S. (prelimina
riile Turneului de juniori 
U.E.F.A., manșa I).

16 : A — XX ; B — XIX.
19 : Turcia — România (meci amical»

la Istanbul, între primele repre
zentative) și Turcia — România 
(tineret 23 ani) ; Cupa balcanică 
intercluburi.

23 : A — XXI ; B — XX ; C — XVL
26 : A — XXII.
30 : B — XXI ; C — XVII.
31 ; Cehoslovacia — România (meci

amical, la Praga, între primele 
reprezentative) ; România — 
Cehoslovacia (tineret 23 și tine
ret 21) ; U.R.S.S. — România 
(preliminariile Turneului de ju
niori U.E.F.A., manșa a n-a) ; 
Cehoslovacia — România (ju
niori II).

APRILIE
2 : Cupa balcanică Intercluburi.
S : A — XXIII ; B — XXII ; C — 

xvin.
» ; A — XXIV ; Cupa balcanică in

tercluburi.
12 : Polonia — România (tineret 21

ani, amical).
13 : B — XXIII ; C — XIX ; Româ

nia — Polonia (tineret 23 ani, a- 
mical).

1« : R. D. Germană — România (t. 
23, amical) ; România — R. D. 
Germană (t. 21, amical).

17 : Spania — România (preliminarii
le C.E.) ; Ungaria — România 
(juniori II).

20 : B — XXIV ; C — XX.
23 : A — XXV ; Cupa balcanică in

tercluburi.
27 : A — XXVI ; B — XXV ; C —

XXI ; R. D. Germană — Româ
nia (juniori I) ,

MAI
4 : A — XXVII ; B — XXVI ; C — 

XXII.
7 : Cupa balcanică intercluburi.

10 : Danemarca — România (prelimi
nariile C.E. tineret).

11 : România — Danemarca (prelimi
nariile C.E.) ; B — XXVII ; C — 
XXIII.

14 : A — XXVIII ;
18 : A — XXIX ; B — XXVIII ; C — 

XXIV.
9-19 : Turneul final UJK.F.A. (parti

ciparea primei reprezentative de 
juniori, In caz de calificare).

19-21 : Selecție Divizia B.
21 :: Cupa balcanică intercluburi
25 :: A — XXX ; B — 

XXV.
XXIX ; C

31 :: România — Scoția 
C.E. tineret)

(preliminariii^

IUNIE
1 : România — Scoția (preliminarii

le CJE.) ; B — XXX ; C — XXVI.
4 : România — Danemarca (preli

minariile turneului olimpic).
8 : A — XXXI ; B —XXXI ; C 

xxvn.
11 : A — XXXII ; România — Bul

garia (meci între selecționatele 
diviziilor B).

15 : B — XXXII ; C — XXVIII.
18 : Danemarca — România (meci la 

Copenhaga, în preliminariile tur
neului olimpic).

22 : A — XXXIII ; B — XXXIII ; C 
XXIX.

24 : România — Turcia (partidă în
cadrul Cupei Balcanice pentru 
tineret).

25 : Cupa României Semifinale).
26 : Bulgaria — Romania (C.B. tine

ret).
28 : Meciurile finale ale Cupei Bal

canice pentru tineret ; A — 
XXXIV ; B — XXXIV ; C — XXX.

IULIE
2 : Bulgaria — România (meci între 

selecționatele diviziilor B).
6 : Cupa României (finala).
6-15 : Turneul Prietenia pentru pri

ma selecționată de juniori, în 
R.PJD. Coreeană.



CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

SEZZ SPORTIVI romani
PESTE HOTARE

ROSTITA LA 
DE RADIO Șl 
CU PRILEJUL

(Urmare din pag. 1)

forțe reacționare care pot pune 
în pericol pacea și colaborarea 
internațională.

Congresul al XI-lea a trasat 
o orientare clară și în ce pri
vește activitatea internațională 
a țării noastre. Succesele înre
gistrate pînă acum de Confe
rința general-europeană ne 
permit să apreciem că în anul 
1975 ea se va încheia cu succes, 
descbizînd perspectiva unor re
lații noi, de colaborare, între 
toate popoarele continentului.

Ca și în trecut. România va 
ncționa cu toată fermitatea 
pentru extinderea relațiilor de 
prietenie si colaborare cu toate 
țările socialiste, cu statele care 
luptă pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială independentă, cu 
toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială.

Considerăm că anul 1975 
trebuie să marcheze o cotitură 
imnortantă pe calea înfăptuirii 
noii ordini economice și noli- 
tice internaționale, spre lichi
darea subdezvoltării, snre o co
laborare pe baze noi între toate 
statele.

Mai mult ca oricînd sînt ne
cesare măsuri hotărîte pe calea 
dezarmării generale și. îndeo
sebi, a celei nucleare, de înce
tare a cursei înarmărilor si de 
înfăptuire a unei politici de 
pace si colaborare internațio
nală. Se impune întărirea ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite în rezolvarea tuturor 
problemelor complexe care pre
ocupă omenirea, part’ciparea 
activă la viata internațională a 
tuturor statelor, fără deosebire 
de mărime. Pornim de la fup- 
tul că problemele complexe și 
făurirea noii ordini economice 
internaționale nu pot fi soluțio
nate decît cu participarea acti
vă a tuturor popoarelor.

Evenimentele din anul care 
a trecut demonstrează cu pu
tere că, prin acțiuni unite, po
poarele care se pronunță pen
tru o politică nouă dispun de 
forța necesară pentru a pu-

POSTURILE 
TELEVIZIUNE 
ANULUI NOU 
tea deschide calea unei ere noi, 
de pace și colaborare interna
țională în care fiecare națiune 
să se poată dezvolta liber, co
respunzător voinței sale. Știm 
că în anul 1975 sînt multe pro
bleme complicate ce trebuie 
soluționate pe plan internațio
nal, dar privim cu optimism si 
încredere desfășurarea eveni
mentelor. Avem convingerea că, 
mai mult ca oricînd, stă în pu
terea forțelor progresiste și 
antiimperialiste, a tuturor po
poarelor să asigure triumful 
politicii de pace și colaborare 
— și vom acționa cu toată 
hotărîrea pentru ca poporul 
nostru să-și aducă contribuția 
la triumful acestei politici!

Sintem ferm hotărîți să fa
cem totul pentru ca anul 1975 
să aducă poporului român noi 
și mari succese în dezvoltarea 
economico-socială, în creșterea 
bunăstării sale materiale și 
spirituale, în ridicarea țării pe 
noi culmi de progres și civi
lizație socialistă !

Nu vom precupeți nici un 
efort pentru a contribui la 
realizarea noii ordini economi
ce și politice internaționale, la 
solutionarea tuturor probleme
lor în interesul popoarelor, al 
păcii și colaborării internațio
nale.

în aceste clipe solemne, să 
ridicăm paharul pentru glorio
sul nostru partid comunist — 
conducătorul încercat al națiu
nii noastre, pentru eroicul po
por român, ziditor al celei mai 
drepte orînduiri sociale — co
munismul ; pentru înflorirea si 
prosperitatea Republicii Socia
liste România !

La începutul noului an vă a- 
dresez din toată inima, dragi 
tovarăși și prieteni, muncitori, 
țărani, intelectuali, bărbați și 
femei, tineri si vîrstnici, ro
mâni, maghiari, germani si de 
alte naționalități, cele mai bu
ne urări de noi și mari satis
facții în muncă și viață, în 
împlinirea tuturor dorințelor, 
multă sănătate si fericire !

La mulți ani !

C. E. DE ȘAH PENTRU JUNIORI
La Groningen au continuat 

partidele din cadrul grupelor 
Campionatului european de șah 
pentru juniori. în grupa B, ju
cătorul român Marian Dominie a

cîștigat în fața bulgarului Barlov 
o partidă contînd pentru runda 
a 5-a.

ECHIPA MASCULINĂ DE BASCHET 
A IUGOSLAVIEI, CAMPIOANĂ BALCANICĂ

România, pe locul III
SALONIC (prin telefon). Con

form previziunilor, ediția a 16-a 
a campionatului balcanic de 
baschet masculin a fost cîștigată 
de redutabila echipă a Iugosla
viei, deținătoarea titlului de cam
pioană a Europei, medaliată la 
ultimele ediții ale Jocurilor Olim
pice și ale campionatelor mon
diale. In ultima zi a Întrecerii 
balcanice, formația iugoslavă a 
întîmpinat o rezistență dîrză din 
partea reprezentativei Greciei, 
dar pînă la urmă a cîștigat cu 
71—58 (31—29).

Reprezentativa României a ju
cat cu cea a Bulgariei, într-o 
partidă decisivă pentru ocuparea 
locului secund. Baschetbaliștii 
bulgari, mai combativi în lupta

sub panou și cu pregătirea fizică 
mai bine pusă la punct, au cîști
gat cu 81—68 (42—34). O diferență 
de 13 puncte care a creat forma
ției Bulgariei un coșaveraj su
perior (plus 9) față de cel al se
lecționatelor României (zero) și 
Greciei (minus 9) cu care s-a a- 
flat la egalitate de puncte. Iată, 
însă, clasamentul final al 'Balca
niadei :

1. Iugoslavia 3 3 0 257—191 6
2. Bulgaria 3 1 2 222—249 4
3. România 3 1 2 224—241 4
4. Grecia 3 1 2 213—235 4

Ediția a 17-a a campionatului 
balcanic va avea loc la Iași, în 
luna septembrie a acestui an.

• La Tel Aviv a început un 
turneu internațional de fotbal la 
care participă selecționatele de 
juniori ale R.F. Germania, Nor
vegiei, României și Israelului. în 
primul meci pe care l-au susți
nut, juniorii români au învins e- 
chipa Norvegiei cu 1—0, prin go
lul marcat de Cîmpeanu II. In 
cealaltă partidă, reprezentativa 
țării gazdă a terminat la egali
tate (1—1) cu selecționata vest- 
germană.

• Echipa masculină de handbal 
a orașului București a repurtat 
un frumos succes internațional 
cîștigînd turneul-fulger desfășurat 
în Berlinul occidental. Handba- 
liștii români au învins pe rînd 
cu 14—8 echipa Parisului, cu 0—8 
pe cea a orașului Sofia si cu 
11—8 o selecționată a cluburilor 
din Berlinul occidental.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
HOCHEI: Campionatul mondial <e- 

chipe de tineret) in Canada: Cehoslo
vacia — Finlanda 1—1 (0—0, 0—0, 1—1); 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 5—1 (2—0,
3—1, 0—0) : Suedia — S.U.A 7—3 (4—3, 
l—0. 2—0) • „Cupa Spengler* (la Da
vos) : Polonia — Sel. ol. a Finlandei 
3—2 (1—1, 2—0, 0—1): Elveția — Slo
van Bratislava 0—4 (0—1, 0—1, 0—2); 
Sel. ol. a Finlandei — Elveția 6—1 
(3—0, 2—1. 1—0), Slovan — Polonia 
6—6 (2—4, 2—2. 2—0); Slovan Bratis
lava a cîștigat după executarea a cite 
3 lovituri de penalitate din care a 
transformat 2, în timp ce polonezii 
nici una. Slovan a cucerit astfel tro
feul. • Echipa Bulgariei a cîștigat 
competiția desfășurată la Esbjerg și 
Herning (Danemarca). Ultimele rezul
tate: Elveția B — Danemarca 4—1; 
Bulgaria — Franța 6—4; Elveția B — 
Franța 8—1; Bulgaria — Danemarca 
3—1

PATINAJ : La Inzell, în cadrul com
petiției feminine de patinaj viteză : 
1 000 m — Monika Pflug-Holzner 
(R.F.G.) 1:29,61; 1 500 m — Sylvia
Burka (Canada) 2:23,73. In clasamen
tul final, primul loc a revenit spor
tivei canadiene, care cîștigase și pro
ba de 3 000 m. La masculin, concursul 
a fost dominat de patinatorii olan
dezi. Tetratlon : 5 000 m — Jan Derk- 
sen 7:34,67: 1 000 m — Klaas Vriend 
1:22,08; sprinteri (1 000 m) — Enpie 
Bleeker 1.19,95 • După o întrerupere 
de doi ani a activității competițio- 
nale, timp în care a devenit mamă, 
campioana olimpică de patinaj viteză 
Ludmila Titova și-a făcut reintrarea 
cu prilejul unui concurs desfășurat 
pe patinoarul „Medeo* din Alma Ata. 
Ludmila Titova a cîștigat proba de 
1 000 m cu excelentul timp de 1 -.26,29, 
rezultat inferior cu numai 19 sutimi 
de secundă recordului mondial deți
nut de compatrioata sa Tatiana Ave
rina. La masculin, Aleksandr Safro
nov a terminat învingător în două 
probe : 500 m în 38,62 și 1 000 m în 
1:18,45.

SCHI : La Ebnat — Kappel (Elve

ția), în „Cupa Europei”, slalom uriaș 
masculin: Franco Bieler (Italia). în 
urma acestor rezultate, în clasamen
tul individual general al „Cupei Eu
ropei* conduc Ingemar Stenmark 
(Suedia) și Kurt Engsteler (Austria) 
cu cîte 50 p. © Concursul internatio
nal de sărituri cu schiurile de la 
Garmisch Partenkirchen din cadrul 
„Turneului celor 4 trambuline* a fost 
cîștigat de austriacul Karl Schnabl. 
cu 226,2 p (săriturile sale au măsu
rat 92 și. respectiv. 93 m).

După desfășurarea a două con
cursuri, în clasamentul general pe 
primul loc se află Willi Puerstl (Aus
tria) — 438,1 p

o Au luat sfîrșit întrecerile 
competiției internaționale mascu
line de handbal de la Tunis, la 
care a participat și o selecțio
nată a României. Turneul a fost 
cîștigat de reprezentativa Ceho
slovaciei — 6 p, urmată de Iu
goslavia — 4 p, România — 2 p 
și Tunisia — 0 p. In ultimele me
ciuri : Cehoslovacia-Tunisia 17—7 
(9—-4) ; lugoslavia-România 19—13 
(10—4) ; golurile echipei ro
mâne au fost înscrise de Lieu 
(8), Gațu și Dan Marin (cîte 2) 
și Marinescu.

a Tradiționala competiție de 
cros care se desfășoară în noap
tea Anului Nou pe străzile ora
șului brazilian Sao Paulo a f >. t 
cîștig.ntă de Rafael Perez (C <la 
R’ca), care a realizat, oe 8 990 m, 
timpul de 23:58,0. Atletul re âa 
Hie Floroiu a oeunr.t Ire'll 3'.. 
fiind cronometrat in 24:59,0. La 
concurs au luat parte 117 atleți.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
REZULTATELE ANCHETEI 

REVISTEI 
„FRANCE FOOTBALL"

PARIS (Ag-erpres). — în urma an
chetei inițiate de revista u,France 
Football*, titlul de cel mai bun ju
cător al anului 1974 din Europa a 
fost acordat olandezului Johann 
Cruyff, care activează la C.F. Barce
lona, — 116 p, fiind urmat în clasa
ment de Franz Beckenbauer (Bayern 
Miinchen) — 105 p, Kazimierz Deyna 
(Legia Varșovia) — 35 p, Paul Breit
ner (Real Madrid) — 32 p, Johan 
Neeskens (C.F. Barcelona) — 21 p, 
Grzegorz Lâto (Stal Mielec) — 16 p, 
Gerd Miiller (Bayern Miinchen) — 
14 p etc. La anchetă au participat 
ziariști de specialitate din 26 de țări 
europene.

CELE MAI BUNE ECHIPE 
DE FOTBAL DIN EUROPA

BELGRAD (Agerpres). — Ancheta 
organizată de ziarul JtSPORT“ din 
Belgrad, pentru desemnarea celor 
mai bune echipe europene de fotbal 
ale anului 1974, s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : 1. R.F. Germa
nia ; 2. Olanda; 3. Polonia; 4. Iugo
slavia; 5. Suedia; 6. R.D. Germană; 
7. Anglia; 8. Scoția; 9. Belgia; 10. 
Grecia.

Cei 66 de gazetari sportivi care au 
participat la această anchetă au de
semnat și cel mai bun „11“ european 
al anului : Tomaszewski (Polonia), 
Surbier (Olanda), Breitner (R.F. Ger
mania), Bremner (Scoția), Katalinski 
(Iugoslavia), Beckenbauer (R.F. Ger
mania), Lato (Polonia), Neeskens (O- 
landa), Muller (R.F. Germania), 
Cruyff (Olanda) și Gadocha (Polo
nia) .

Cu prilejul unui concurs de haltere, 
desfășurat la Lipețk, Vasili Alekseev 
(categoria supergrea) a stabilit un 
nou record mondial, la „aruncat*, cu 
243,5 kg. Vechiul record era de 243 
kg și aparținea aceluiași sportiv. A- 
cesta a fost .cel de al 69-lea record 
al lumii realizat de Alekseev.
Cea de-a 6-a ediție a competiției in
ternaționale automobilistice „Raliul 
Bandama* s-a încheiat la Abidjan cu 
victoria echipajului Timo Makinen 
(Finlanda) — Harry Liddon (Anglia), 
pe „Peugeot 504“, care a totalizat 
1 h 50:17 penalizare. Din cele 50 de 
echipaje care au luat startul, numai 
7 au reușit să termine -dificila cursă, 
al cărei traseu a însumat 5099 km.

Cea de-a 27-a ediție a eampionatului 
feminin de șah al Iugoslaviei s-a în
cheiat la Belgrad cu victoria maestre! 
Katarina J-ovanoviei, care a totalizat 
ISț/a P din 17 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Kalchbrenner 
— 12j/2 p, Lazarevici — 12 p, Beiama- 
rici și Pihailici — cu cîte IIV2 P» 
Bukici — 11 p etc.

„Cupa U.R.S.S." la scrimă, desfășu
rată recent la Moscova, a fost cîști
gată de O-lga Pavienko și Vladimir 
Denisov (floretă), Viktor Sidiak (sa
bie), Vladimir Donin (spadă). Olga 
Pavlenko, în vrrstă de 20 de ani, a 
obținut prima sa victorie la o com
petiție cu caracter unional, întrecînd 
pe fosta campioană mondială Elena 
Belova și pe Nadejda Arskaia.

In localitatea Naessjoe s-a disputat 
întîlnirea internațională feminină de 
handbal dintre echipele de tineret 
ale Suediei și R. F. Germania. Gazdele 
au terminat învingătoare cu 10—9 
(6-6).

Cea de-a 10-a ediție a turneului mas
culin de baschet de la Bremerhaven 
s-a încheiat eu victoria selecționatei 
Austriei, care a învins în finală, cu 
82—74 (41—31), reprezentativa R. F.
Germania. în partida pentru locurile 
3—4, formația Olandei a reușit o 
surprinzătoare victorie, cu 88—84, în 
fața formației americane „AII — 
Stars*.

în optimile de finală ale „Cupei O- 
landei* la fotbal a fost înregistrată o

surpriză de proporții. Cunoscuta for
mație Ajax Amsterdam a fost elimi
nată din competiție, pierzînd cu 2—4 
meciul susținut în deplasare cu echi
pa Heracles — Almelo !

Seria competițiilor de cros din Franța 
a continuat cu concursul de la Houil- 
les, în care victoria a revenit atle
tului polonez Bronislaw Malinowski, 
învingătorul a fost cronometrat pe 
distanța de 9 200 m cu timpul de 
26 ;07,0.

Tradiționalul turneu masculin de 
handbal, care s-a desfășurat în ulti
mele zile ale anului la Berlin, a fost 
cîștigat de selecționata orașului 
Leipzig, care a totalizat 11 p din 12 
posibile. Pe tocurile următoare s-au 
clasat echipele orașelor Frankfurt pe 
Oder — 10 p, Berlin — 9 p, Helsing
borg (Suedia) — 5 p. Moscova — 4 
n, Sofia — 3 p și Budapesta — Op. 
în ultima zi : Berlin — Budapesta 
ÎS—8; Leipzig — Helsingborg 12—8; 
Frankfurt pe Oder — Sofia 16—9; 
Moscova — Sofia 11—9: Leipzig — 
Berlin 11—11; Leipzig — Frankfurt pe 
Oder 12—10; Moscova — Budapesta 
13—-8; Sofia — Helsingborg 13—13.

Echipele feminine de baschet Sparta 
Praga și U.C. Clermont Ferrand, ca
lificate în sferturile de finală ale Cu
pei campionilor europeni, au susți
nut un joc amical la Praga. Baschet
balistele cehoslovace au terminat în
vingătoare CU 79—61 (43—27).

La Tunis se desfășoară în aceste zile 
întrecerile celui de-al 5-lea campionat 
feminin de baschet al Africii. Iată 
primele rezultate înregistrate în cele 
două grupe preliminare : grupa A : 
Togo — Republica Guineea 48—39 
(24—18); Republica Arabă Egipt — Ni
geria 73—49 (43—29) ; grupa B : Mali 
— Algeria 50-42 (20—15); Senegal — 
.Republica Africa Centrală 79—58 
(44—28).

In turneul de șah de Ia Hastings, pe 
primul loc se află la egalitate Tony 
Miles (Anglia) și Gudmundur Sigur- 
jonsson (Islanda), cu cîte 3 p. în 
runda a 4-a a turneului, Sigurjonsson 
l-a învins pe George Botterill (An
glia), iar Miles a cîștigat la Beliavski 
(U.R.S.S.).

Sarbatoarea

adinei 
toate 
prin-

înfapt-iriaseă 
înnoitoare în

și în sport, 
sportivă de

reușit să 
mutații 
domeniile vieții sociale, 
tre care

Mișcarea
din 1959, 

cea mai 
istoria

dată cu Anul Nou, 
poporul Cubei socia
liste aniversează, 
cepînd 

eveniment ae 
însemnătate în 
Ziua eliberării patriei, 
în care detașamentele 
tei revoluționare, sub conduce
rea comandantului Fidel 
Castro, au intrat victorioase 
în capitala țării, Havana, dînd 
lovitura de grație regimului 
dictatorului Batista.

In cei 16 ani care au trecut 
de la eliberare, poporul cu
banez, sub conducerea 
dului 
Guvernului

în- 
un 

mare 
sa — 

ziua 
arma-

Parti-
Comunist din Cuba, a 

Revoluționar, a

masă 
și de performanță obține 
Cuba socialistă rezultate 
mai însemnate. Sportul

în 
tot 

a de
venit o componentă importantă 
a vieții de toate zilele în rîn- 
durile poporului cubanez.

Imaginea de mai sus demon
strează imensa popularitate de 
care se bucură marile compe
tiții sportive în Cuba : mo
ment din timpul campionatu
lui mondial de baseball ama
tor, ținut la Havana.

JOHN NEWCOMBE A CÎȘTIGAT
TURNEUL DE TENIS

Primul mare concurs de tenis 
al anului .(.campionatul internațio
nal al Australiei), desfășurat la 
Melbourne, s-a încheiat cu vic
toria australianului John New
combe. Recent învins de către 
Ilie Năstase în turneul campio
nilor, Newcombe a cîștigat fi
nala cu Jimmy Connors cu 7—5, 
3—6, 6—4, 7—6. Meciul a durat 
aproape trei ore. In jocurile di
naintea finalei, Newcombe i-a 
eliminat pe Roche cu 6—4, 4—6, 
6—4, 2—6, 1.1—9 (semifinale), pe 
Masters cu 1—6, 6—3, 6—7, 6—3, 
10—-8 (sferturi) și pe Carmichael 
cu 7—6, 6—3, 6—2 (optimi). Con-

DE LA MELBOURNE

I

nors a dispus de Crealy cu 6—4, 
6—3, 6—4 (semifinale), de War- 
winck cu 6—3, 6—2, 6—2 (sfer
turi) și de Reid (S.U.A.) cu 6—2, 
6—3, 5—7, 6—0 (optimi).

La simplu femei a cîștigat 
Evonne Goolagong (Australia), 
învingătoare cu 6—3, 6—2 în fi
nala cu Martina Navratilova (Ce
hoslovacia). în meciurile ante
rioare, Navratilova le-a eliminat 
pe Natașa Șmlreva (U.R.S.S.) și 
pe Margaret Court, iar Goolagong 
a cîștigat (cu 6—2, 6—4) semi
finala cu Barker, care o elimi
nase pe Morozova.
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