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Cu bucurie in inimi, cu senti
mentul firesc al mîndriei patrio
tice pentru rezultatele remarcabi
le dobîndite în 1974, întregul 
popor a pornit, încă din startul 
noului an, la muncă spornică pen- 
țru a înfăptui marele obiectiv 
național : cincinalul înainte de 
termen, temelie trainică pentru 
trecerea la realizarea hotărîrilor 
țelui de-al XI-lea 
partidului.

Caldele felicitări, 
jrea la noi succese, 
hotarul dintre ani, 
(enilor patriei, de 
Nicolae Ceaușescu, au.dat un pu
ternic imbold energiilor creatoare 
ale colectivelor de muncă de pe 
întreg cuprinsul țării. Mărturie 
stau realizările din primele zile 
de muncă din 1975.

A devenit o tradiție ca la fie- 
eare început de an, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să vină în mij
locul făuritorilor de bunuri ma
teriale, să stea de vorbă cu ipun- 
citori, ingineri, tehnicieni, în ca
drul dialogului neîntrerupt pe 
care îl are cu țara, pentru ca în 
halele de producție, acolo, lingă 
mașini, să asculte cuvîntul oame
nilor, să stabilească împreună noi 
măsuri, noi acțiuni pentru bunul 
mers al treburilor.

Cinstea de a fi primul colectiv 
vizitat de secretarul general al 
partidului i-a revenit celui de la 
întreprinderea „23 August" din 
Capitală.

In această vizită de lucru, care 
a avut loc în cursul dimineții de 
sîmbătă, 4 ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit 
de tovarășii Gheorghe Cioară,

Congres al

ca și chem a - 
adresate la 

tuturor cetă- 
tovarășul

Gheorghe Oprea și 
ministrul industriei 
de mașini grele.

Secretarul general 
a fost întîmpinat aici 
te de profundă stimă, dragoste și 
recunoștință, numeroși muncitori 
oferindu-i flori și urindu-i, la 
acest început de an, Sănătate și 
viață lungă, spre binele țării și fe
ricirea poporului nostru. Sint sen
timente pe care aveam să io re
găsim exprimate emoționant pe 
întregul traseu al vizitei.

Colectivul acestei importante 
unități industriale a pășit în 1975 
— asemenea întregului popor — 
cu hotărîrea de a obține succese 
care să garanteze îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest an, 
a cincinalului în patru ani și ju
mătate.

Pe întregul traseu al vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
îndelung ovaționat de muncitorii 
marii întreprinderi bucureștene, 
mîndri de a avea din nou în mij
locul lor pe cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, omul ale cărui 
sfaturi și îndemnuri au adus în
totdeauna soluțiile optime pentru 
dezvoltarea și modernizarea uzi
nei și a producției sale, a între
gii ramuri constructoare de ma
șini. însoțit la tot pasul de tra
diționala urare „La muiți ani !“, 
tovarășul Nicolae 
mulțumit, la rîndul 
primirea ce i-a fost rezervată în 
această vizită de lucru, a felici
tat călduros întregul colectiv pen
tru modul în care a pășit în noul 
an, adresîndu-i urări de noi suc
cese în 1975, an care încheie un 
rodnic cincinal.

Ioan Avram, 
construcțiilor

ai partidului 
cu simțămin-

Ceaușescu a 
său, pentru

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind stabilirea datei alegerilor pentru 
Marea Adunare Națională și consiliile populare

în temeiul ort. 46, alin. 1 și art. 63 pct. 1 din Constituție, Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste România decretează :

Articol unic. — Alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională 
•— Legislatura a Vll-a —, precum și pentru consiliile populare, vor avea 
loc la data de 9 martie 1975.

PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

NICOLAE CEAUȘESCU

] CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL

Iechipa româniei
■ _ _ _ _ _ A

1(30-9) IN MECIUL CU FORMAȚIA FRANȚEI
tntr-o atmosferă de mare interes, urmărite de un Asa cum era de astenia/ dintre
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tntr-o atmosferă de mare interes, urmărite de un 
public numeros fi entuziast, sitnbătă iru început in '4 
orașe ale țării întrecerile celei de a Vl-a ediții a C.M, 
universitar de handbal.

După partidele disputate in primele două zile ale 
competiției, în general jocuri de un bun nivel tehnic 
ți spectacular, putem releva succesele reprezentativei 
române, care a întrecut la scoruri categorice reprezen
tativa Franței ți formația ieșeană Agronomia.

Așa cum era de așteptat, dintre echipele oaspete, o 
bună impresie au lăsat pină in prezent reprezentati
vele Uniunii Sovietice, Iugoslaviei și Poloniei. De 
subliniat și frumoasa comportare a unor echipe stu
dențești, partenere neoficiale in fiecare grupă, care au 
produs chiar unele plăcute surprize (Universitatea 
Cluj-Napoca și Politehnica Timișoara). După o zi de 
pauză, cursa calificărilor se încheie marți seara in 
cele 4 centre...

LA IAȘI, PARTIDE
IAȘI, 5 (prin telefon). — Sîm

bătă după-amiază, în Sala spor
turilor din localitate, în fața 
unor tribune arhipline cu un

DE RIDICAT NIVEL TEHNIC
ing. Mihai Gafițeanu, prorecto
rii! ’ •••••• " ■ „
lutat în mod călduros pe oaspe
ții lașului, după care dr. Gun-

Institutului Politehnic a sa-

Șt. Biirtalan șutează peste blocajul handbalițtilor francezi. 
Foto : D. NEAGU

public deosebit de entuziast, a 
avut loc descinderea festivă a 
celei de a Vl-a ediții a C.M. 
universitar de handbal. Prof. dr.

FRUMOASE SUCCESE INTERNATIONALE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
9 llie Floroiu, învingă

tor la Sao Paulo.
® Echipa reprezentati

vă de juniori a cîștigat 
„Turneul celor 6 națiuni- 
la hochei.

0 Rugbyștii de la Uni
versitatea Timișoara, Spor
tul studențesc și Dinamo, 
victorioși în partidele susți
nute recent în Italia și 
Franța,

O Gheorghe Gârniță, lo
cul II la marele concurs de 
biatlon de la Zakopane.

Citiți amănunte în pagi
na a 2-a,

ther Eg lin, vicepreședinte al 
F.I.S.U. a salutat toate echipele 
participante la actuala ediție, 
declarînd deschise întrecerile 
campionatului.

Reprezentativa studențească a 
României a debutat cu o catego
rică victorie în fața selecționa
tei Franței: 30—9 (13—3). Parti
da a fost aparent echilibrată 
doar în primele 10 minute, cîn.d 

' '' condus
handba- 
în cqn- 

foarte

Șl SPECTACULAR
de de la 1—2 la 7—2. Ei 
cat extrem de variat, 
cu precădere angajarea 
și extremelor, derutînd 
sistemul defensiv advers, 
parare, studenții români au ac
ționat la început mai retras, dar 
apoi și-au avansat rîndurile, sto- 
pînd cu regularitate pe atacanții 
francezi, care nu au marcat de- 
cît trei goluri în prima repriză 
și unul singur în primele 15 
minute ale celei de a doua părți. 
Realizatori : Blrtalan 6, Drăgă- 
niță 5, Cosma 5, Odae 5, Kicsid
2, Ștef 2, Roșu 2, Voina 2, Tudo- 
sic de la învingători și Loyer 4, 
Visioli 2, Bernardin, Maurette, 
Grave de la învinși. Au arbitrat 
VV. Bosshard și O. Fritschi (El
veția).

In meciul din deschidere, mo
desta divizionară B, Agronomia 
Iași, nu a putut opune o rezis
tență dîrză redutabilului team al 
Poloniei, care are în compo
nența sa 6 jucători ce au evo
luat Ia ultimul C.M. Scorul a 
fost echilibrat doar 7 minute, 
după care formația poloneză s-a 
impus autoritar, obținînd o vic
torie clară : 22—9 (12—5). Prin
cipalii realizatori i Dybol 5, Pa- 
nasz 4, Madejak 3, Jakubowski
3, Brzozowski 3 de la polonezi 
și C. Georgescu 3 de la ieșeni. 
Arbitri i A. Osman și" A. Dliahbi
(Tunisia).

în cel de al doilea meci dispu
tat duminică echipa României a 
învins 
(16—5). 
tabllă 
pentru 
care și-a permis —
— luxul de a oferi numerosului 
public faze de mare spectacol, 
contraatacuri fulgerătoare, com
binații subtile pe semicerc. La 
sfîrșitul unui Joc în care victo
ria reprezentativei nu a stat nici 
un moment la îndoială, orice a-

au ata- 
folosind 
pivotilor 

adesea
In a-

Agronomia Iași cu 
A fost, de 

partidă de 
formația

30—8 
fapt, o veri- 

antrenament 
reprezentativă 
de multe ori

A

Dialog cu antrenorul C. Cernăianu
Vacanța fotbaliștilor s-a sfîr- 

șît. Cele mai multe dintre divi
zionarele A au și efectuat vizita 
medicală, după care vor trece la 
primele antrenamente. O singură 
formație se află într-un stadiu 
mai avansat. E vorba de cam
pioana țării, UNIVERSITATEA 
CRAIOVA. Avînd în perspectivă 
turneul în Brazilia, Universita
tea și-a început pregătirile de la 
@3 decembrie, anul trecut. „De 
atunci, ne spunea antrenorul Con
stantin Cernăianu, jucătorii noștri 
au efectuat aproape 20 de antre
namente. Au fost zile în care am 
lucrat și dimineața și după-amia- 
xa. Doar pe 1 și 2 ianuarie jucă
torii au beneficiat de odihnă, cînd 
Ml sărbătorit Anul Nou. L-au ani
versat, însă, cu gîndui la turneul 
care îi așteaptă, moment deosebit 
de important în ceea ce privește 
pregăti ea pentru returul campio
natului, chiar pentru activitatea 
echipei noastre in ansamblu".

Miercuri dimineață, de pe Ae
roportul Otopeni, Universitatea 
va pleca în Brazilia pentru un 
turneu de zece jocuri și multe- 
antrenamente, de unde va reveni 
în țară în jurul datei de 15 fe
bruarie. Deci, în perspectiva aces
tui program, a returului campio
natului, la care se va mai adăuga 
și Cupa României, în semifinalele 
căreia, echipa craioveană s-a ca
lificat, 23 de jucători, sub îndru
marea antrenorilor C. Cernăianu 
și C. Oțet, au lucrat serios și au 
ajuns la un nivel acceptabil. Du
pă vizita medicală din 23 decem
brie, programul s-a desfășurat 
conform planificării, la Craiova. 
Controlul medical a confirmat 
starea fizică bună a componenți- 
lor lotului. A fost un singur caz 
de excepție, Bălăci, -are acuza 
durerile unei entorse. Dar, ulte
rior, el s-a refăcut și a reluat an
trenamentele.

acest tur-

pregătire 
un contact 
de calitate.

—Ce așteptați de la 
neu ?

— In primul rînd o 
temeinică. Va fi, cred, 
folositor cu un fotbal
mai ales dacă avem în/vedere că 
lotul nostru cuprinde și cîțiva ju
cători tineri. Repet, vom ține și la 
rezultate, dar avem în vedere, în 
primul rînd, realizarea unei pre
gătiri corespunzătoare.

— Știm că primul adversar va 
fi Operario, echipă cu care ați 
mai jucat, că 
partide Ie veți susține in Matto 
Grosso. Ce alte 
puteți oferi ?

— Altceva nici noi nu 
tem. Rămîne să stabilim 
locului întregul traseu al 
lui. Vrem să îmbinăm 
cu antrenamente utile, adică să 
nu pierdem vremea degeaba. Deci 
să evităm, pe cit posibil, deplasă
rile lungi, obositoare. Orice efort 
contează dacă ținem seama de pe
rioada în care na aflăm, de nive
lul de pregătire.

Constantin ALEXE

următoarele două

amănunte ne mai

cunoaș- 
la fața 
turneu- 
jocurile

sportivii francezi au și 
cu 1—0 șl 2—1. Tinerii 
liști români au imprimat 
tinuare un ritm 
rapid, ajungînd

Cilin ANTONESCU

de joc 
destul de repe-

REZULTAU
GRUPA A. Simbâtâ : Universitatea 

Cluj-Napoca — Cehoslovacia 16-15 
(7—7) ; R.F. Germania — Tunisia 
16—15 (7-8) : Duminicâ t R.F. Ger
mania — Universitatea Cluj-Napoca 
12—16 (6—4) ; Cehoslovacia — Tunisia 
15-8 (6-3).

GRUPA B, Simbâtâ : Spania - 
C.S.U. Galați 12-10 (4-5) ; U.R.S.S. 
- italia 27-8 (11-4) ; Duminică 1
U.R.S.S. - C.S.U. Galați 21-15 (16-9) î 
Spania - Italia 19-10 (10-3).

^fflontinuare în pag. a 4-a)

TEHNIC? ----------------
GRUPA a Simbâtâ : Polonia — A- 

gronomia lași 22—9 (12—5) : Româ
nia -• Franța 30-9 (13-3) ; Duminicâ: 
Rotngnla — Agronomia lași 30-3 
(15-3) ; Polonia - Franța 27-13 
C14-4).

GRUPA D. Simbâtâ : Bulgaria — 
Politehnica Timișoara 17—17 (11-9) ; 
Iugoslavia — Japonia 32-21 (15-11) ; 
Duminicâ ; Iugoslavia — Politehnica 
Timișoara 15—13 (5—6) ; Japonia — 
Bulgaria 25-29 (14-15).

MECIURI FRUMOASE, VIU DISPUTATE- LA TIMIȘOARA
TIMIȘOARA, 8 (prin 

— Partidele inaugurale 
pel D au atras în sala 
peste 2000 de spectatori, 
șui primei zile cuprindea meciuri 
în aparență neechilibrate t Bul
garia — Politehnica Timișoara și 
Iugoslavia — Japonia. Calculele 
hîrtiei au fost însă infirmate pe 
teren, publicul avînd prilejul să 
asiste la jocuri de bună 
tehnică și spectaculară.

Handbaliștii bulgari, cu 
pă atletică al cărei joc 
zează în principal 
bărbătească și un 
ță, percutant, au 
mulțumească doar 
în fața divizionarei A, 
nica. Studenții timișoreni, lip
siți de aportul lui Guncsch au

telefon). 
ale gru-
Ollmpia 

deși afi-

factură

o echi- 
se ba- 
apărare 
în for

pe o 
atac 

trebuit să se 
eu o remiză 

Politeh-

avut chiar victoria In mină, da»
17—17 (9—11) 

de frunte
șl rezultatul egal
— se înscrie la un loc
In palmaresul lor. 4

In meciul Iugoslavia — Japo
nia, încheiat cu scorul de 32—21 
(15—fi) . In favoarea primei echi
pe, învingătorii s-âu detașat a- 
bia în ultimele 20 de minute. 
Handbaliștii niponi, al căror Pf5- 
greș tehnic este uimitor, și-au 
ținut puternicii lor adversari 
mult timp în șah, cele 21 de go
luri înscrise în poarta apărată 
pe rlnd de Zorko și Nims dezvă
luind ridicatul Tor potențial o- 
fensiv. Marea experiență și forța

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare In pag. a 4-a)



AW<\\\\Vv\\\\\\\\\\WC^WCă\\\V

ilie floroiu Învingător ia sao paulo i

I
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RIO DE JANEIRO (Ager- 
pres). — La Sao Paulo s-a 
desfășurat un concurs interna
țional de atletism, la startul 
căruia au fost prezenți ma
joritatea participanților la tra
diționalul cros disputat în 
noaptea de anul nou.

Un frumos succes a repur
tat atletul român Ilie Floroiu, 
care a terminat învingător în 
proba de 10 000 ni cu timpul 
de 29:39,4. Sportivul român a 
dominat autoritar cursa, 
trecîndu-1 cu aproape 6 
cunde pe cel de-al doilea 
sat, italianul Giuseppe 
dolo (medalie de bronz

în- 
se- 

cla- 
C in

ia

campionatele europene în 
1974), cronometrat în 29:45,2. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat francezul Jean Paul Go
mez — 30:00,8, brazilianul Eloi 
Scheleder — 30:02,4, colum
bianul Santiago Baron — 
30:42,8 și maghiarul Ferenc 
Szekeres — 30:56,6.

Proba de 5 000 m a revenit 
mexicanului Luis Hernandez 
Morales cu 13:58,8, iar bel
gianul Leon Shots a cîștigat 
cursa de 1 500 m cu timpul 
de 3:51,3. Finlandezul Tapio 
Kantanen și-a adjudecat vic
toria în proba de 3 000 m ob
stacole, cu 8:51,8. GHEORGHE GARNIJA

PE LOCUL 2
lin rczuUdt prestigios al Uocliciștiior juniori

KI11PA ROMÂNIEI A ClȘTIOAT 
TURNEUL (ELOI!5 5

ȘASE NAȚIIINI“
Așezînd o simbolicăAșezind o simbolică punte spor

tivă intre doi ani, tradiționala în
trecere internațională de hochei 
pentru juniori, „Turneul celor 6 
națiuni", s-a desfășurat, de data 
aceasta, la Graz (Austria), între 
27 decembrie 1974 și 3 ianuarie 
1975. Competiția a reunit forma
țiile Austriei, Bulgariei, Elveției, 
Italiei, României și Ungariei, con
stituind un important test înain
tea întrecerilor din grupa B a 
campionatului european pentru ju
niori. .

Formația României, pregătită din 
sezonul trecut de antrenorul e- 
merit Mihai Flamaropol (ajutat de 
Alexandru Calamar, Virgil Cri- 
han și Anton Biro), a evoluat ex
celent. Noua conducere tehnică^ a 

■reușit să omogenizeze echipa, să-i 
îmbogățească bagajul tehnico-tac- 
tic, să-i ridice potențialul de lup
tă. Juniorii noștri au abordat fie
care partidă cu hotărire și curaj, 
au obținut 4 victorii (inclusiv în 
meciul derby cu Elveția), au pier
dut un singur joc și — ceea ce 
este îmbucurător — au înscris foar
te mult (o medie de aproape 10 
goluri pe meci !).

Iată rezultatele echi
niei : CU Elveția 5—4
3-1), cu Bulgaria 15-1
6-1), cu Austria 5—6
3—0), cu Ungaria 11—2
2-1), cu Italia 12—5
3—1).

pei Româ- 
(1-0, 1-3, 
(4—0, 5—0, 
(1—4, 1—2, 
(2—0, 7—1, 
(7—4, 2—0,

1. ROMĂ-
Elveția 8 p

Clasamentul final : 
NI A 8 p (48—18), 2. 
(39—15), 3. Bulgaria 6 p (32—28), 
4. Austria 6 p (41—33), 5. Ungaria 
1 p (13—41), 6. Italia 1 p (16—54).

Cei mai buni din formația noas
tră au fost portarul Fekete, fun
dașii Nuțescu și Moldoveanu, ata- 
canții Vișan (golgeterul turneului), 
Hălăucă și Gydrgypall.

LA ZAKOPANE
VARȘOVIA, 5 (Agerpres). 

La Zakopane au început i 
cerile unui mare concurs 
biatlon, la care sînt prezenți 52 
de schiori din Bulgaria, R. D. 
Germană, România, Suedia, Un
garia și Polonia. în proba de 20 
km, victoria a revenit suedezu
lui Lars Goran Arvidsson, cu 
lh23:28 (3 minute penalizare). Pe 
locul “ 
mân 
24:22 (2), urmat de Wojcieh Tru- 
chan ‘
Heinz Wolf (R. D. Germană) — 
lh29:01 (7) etc. Concurentul ro
mân Gheorghe Cristoloveanu a 
ocupat locul 7, cu 11130:54 (3).

în cursa rezervată juniorilor 
primul clasat dintre schiorii ro
mâni a fost Dumitru Drăghici, 
situat pe locul 8 cu timpul de 
lh 11:05,10.

între-
de

2 s-a clasat sportivul ro- 
Gheorghe Gârniță — Ih

(Polonia) — 11129,0 (5), Karl

LA HANDBAL FEMININ
CONFECȚIA BUCUREȘTI — SELECȚIONATA FRANȚEI 17-12 (7-5)

In încheierea turneului pe care 
l-a întreprins în țara noastră Se
lecționata feminină de handbal a 
Franței a jucat cu echipa bucu
reșteană Confecția. Meciul din sala 
Progresul a fost plăcut, cu multe 
faze spectaculoase și s-a încheiat 
cu victoria meritată a formației 
Confecția : 17—12 (7—5). Cele mai

bune jucătoare au fost Georgescu 
(5), Topîrlea (3) de la învingătoa
re, respectiv Gallant (4) și Tri- 
joulet (3) din echipa franceză. 
(N. TOKACEK—corcsp.).

FRUMOASE COMPORTĂRI ALE RUGBYȘTiLOR ROMANI
Echipa de rugby Universitatea 

Timișoara a întreprins de curînd 
un turneu în Italia. La înapoie
rea în țară am aflat unele amă
nunte prin intermediul antreno
rului 
mul 
rino, 
nate 
dispus cu scorul de 35—8. Apoi, 
Ia Brcscia, în mijlocul unui in
teres general (repriza a doua a 
fost transmisă în direct Ia tele
viziune), am întilnit tot o selec
ționată, de această dată mult 
mai puternică, ea cuprin/.înd 10 
jucători din naționala Italiei și 
cițiva rugbyști străini, care ac
tivează la cluburi italiene (Corn
wall, Coli). A fost o partidă ex
celentă, 
română 
minind 
printr-o 
lizată de Peter și o lovitură de

Mitică Antonescu ! „Pri- 
meci l-am susținut Ia To- 
în compania unei selecțio- 
a Piemontului, de care am

în care întreaga echipă 
s-a dăruit admirabil, ter- 

învingătoare cu 7—0, 
frumoasă încercare rea-

CONSILIUL NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICĂ SI SPORT,

CENTRUL 'DE CERCE
TĂRI PENTRU EDUCAȚIE 

FIZICĂ SI SPORT

ANUNȚA
Scoaterea la concurs sau examen 

a următoarelor posturi in speciali
tățile tehnologia antrenamentului 
sportiv și aparate de măsurarea 
efortului ;

— un cercetător științific princi- 
cipal gr. II ;
- doi cercetători științifici prin

cipali gr. III.
Cererile de înscriere la concurs 

se primesc la sediul Centrului de 
cercetări pentru educație fizică și 
sport - secretariat — din Bucu
rești, sectorul 3, Bd. Muncit nr. 
37-39, in termen de 30 zile de 
la dota prezentei comunicări.

Condițiile de participare la con
curs pentru fiecare din funcțiile 
menționate sint cele cuprinse în 
cap. II, secțiunea 3, art. 14—39 
din statutul pentru organizarea 
activității și promovarea persona
lului de cercetare, aprobat prin 
Decretul nr. 689/28 X| 1.1973, publi
cat in Buletinul Oficial al R. S. 
România partea I, anul X, nr. 1» 
din 3 -ianuarie 1974.

Concursul se va desfășura în 
conformitate cu prevederile Statu
tului pentru organizarea activită
ții și promovarea personalului de 
cercetare aprobat prin Decretul 
nr. 689/1973 și se va ține la se
diul Centrului din București la 
57 zile după publicarea acestui 
anun|.

LA PREDEAL ÎNTRECERI frumoase 
ȘI SĂRITURILA SCHI-FOND

PREDEAL, 5 (prin telefon). In 
acest sfîrșit de săptămînă, fru
moasa stațiune a oferit întreceri 
de schi din probele nordice i 
fond și sărituri. Numărul mare 
de juniori prezenți la startul 
curselor ne-a prilejuit prima sa
tisfacție, a doua fiind valoarea 
certă demonstrată de cîțiva din 
tinerii sportivi, 
special, la 
al echipei 
la cîteva 
talentate
Liceul experimental de schi Pre
deal, Școala sportivă Rîșnov și 
Constructorul Cîmpulung Moldo
venesc, formație care (în ciuda 
lipsei de zăpadă) a prezentat, în 
cadrul unui lot omogen, bine 
pregătit, cîteva autentice spe
ranțe. întrecerile de la Predeal 
nu s-au bucurat, din păcate, și 
de un timp favorabil : ninsoare, 
vînt transformat pe alocuri în 
viscol și, bineînțeles, frig. Fon- 
diștii, ia adăpostul văii Poliș- 
toaca și „încălziți" de numărul 
de km parcurși, s-au descurcat 
mai bine pe o pîrtie judicios de
senată de prof. Constantin Ar- 
ghiropol (LES Predeal), pîrtie 
care i-a solicitat pe sportivi atît 
sub raport tehnic, cît și fizic. 
Cîștigătorii curselor de fond au 
meritul primei victorii 
concurs în care au fost antrena
te toate resursele și care, prin 
dinamismul lor, au făcut întrece
rile deosebit de atractive.

Săritorii s-au resimțit mai 
mult de pe urma condițiilor me
teo amintite, mai ales, la cate
goria juniorilor, care inhibați de 
rafalele de vînt, nu au evoluat 
la ținuta tehnică și la lungimea 
săriturilor demonstrate cu cîteva 
zile înainte, la antrenamente. Nu 
trebuie să dăm totul pe seama 
timpului nefavorabil. Săritorii 
au, totuși, serioase deficiențe de 
ameliorat. Ne referim, în princi
pal, la desprinderea de pe tram
bulină și la aterizarea în poziția 
telemark. Dacă ținuta în zbor 
este echilibrată și aero-dinami- 
că, oferind prilejuri de satisfac
ție, deficiențele amintite grevează 
substanțial punctajul realizat de 
săritori. De această scădere su
feră, din păcate, și seniori foar-

referim, în 
de ansamblu 
roșu Brașov, 
deosebit de

Ne
nivelul
Steagul 

elemente 
(băieți și fete) de la

te talentați, ca Gerea, Buzoi sau 
Stinghe.

Cîndva, cu ani în urmă, Pre
dealul a reprezentat un model 
de organizare și funcționalitate 
a competițiilor. Din păcate, în
trecerile acestui sfîrșit de săp
tămînă ne-au ocazionat reflexii 
amare, nu atît în ceea ce pri
vește capacitatea arbitrilor, cît 
mai ales asupra mobilizării tu
turor resurselor locale pentru 
reușita unei dispute cu caracter 
național.

REZULTATE TEHNICE : 5 km 
juniori mici : 1. Moise Gîrbacea 
(LES) 20:22, 2. Ion Cimpoia (Șc. 
sp. Rîșnov) 22:00, 3. Dumitru Cri
văț (Steagul roșu) 22:20 ; 10 km
juniori mari : 1. Ion Pelin (Stea
gul roșu) 41:32, 2—3. Eleonor 
Cercel (ASA) și Valentin Oltea
nu (Steagul roșu) 43:06 ; 
junioare mici : 1. Elena 
(LES) ' 15:11, 2. Marcela

intr-un

3 km
Ceposu 
Țeposu 

(LES) 15:40, 3. Maria Nilă (LES) 
16:04 ; 5 km junioare mari : 
Cornelia Mititelu 
2. Nicoleta Scurtu 
3 Denisa Kempf (LES) 
5 km copii : 1 r"-------
(LES) 22:15, 2.
(Șc. sp. Rîșnov) 24:04, 3. 
nel Munteanu (Șc. sp. 
24:45 ' * ’ ‘
mari : 
Pelin.
Dinamo lh 06:18, 
deal I lh 06:41 ; 
oare : 1. L.E.S. 
moș, Ungureanu, 
2. L.E.S. ’■ 
51:08 ;
Școala 
veanu, 
11:30, 
Constructorul Cîmpulung Moldo
venesc lh 13:04 ; SĂRITURI, se
niori : 1. Gheorghe Gerea 
namo Brașov), " ~
(Dinamo), 3.
(Dinamo) ; juniori mari : 
sile Andrei (Brașovia), 
Cimpoia (ASA), 3. Dumitru Pra- 
hoveanu (Șc. sp. Rîșnov) ; ju
niori mici : 1. Octavian Chir-iu 
(Brașovia), 2. Czaba Nagy (S.C.M. 
Ciuc), 3. Ion Ana (Brașovia).

1. 
24:19 ;
25:07, 

25:11 ;
1. Gheorghe Stroe 

Cornel Brezeanu 
Cristi-

Rîșnov) 
juniori 

Steagul roșu (Olteanu, 
- ■ ■ lh 05:55, *

3. L.E.S. ] 
3x3 km

Predeal I 
Mititelu)

IV 50:55, 3. L.E.S. 
3x5 km juniori mici t 
sportivă Rîșnov (Cristolo- 
Brezeanu, Cimpoia) 
2. Dinamo lh 12:54,

(LES)
(LES)

ștafeta 3x5 km
1.' *"■ _ '
Solovăstru) ,j, 2. 

Pre- 
juni- 
(To- 

50:46, 
III 

1.

lh
3.

(Di-
Costică Buzoi 

Stinghe
Va-

Ioan

2.
Gabriel

1.
2.

Mihai BARA
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pedeapsă transformată de Ba- 
lint. Ultimul joc a avut )oc la 
Belluno, cu o selecționată divi
zionară. Din nou victorie pentru 
„U": 40—18. Pot aprecia că a 
fost un turneu util, in care rug- 
byul românesc a fost reprezentat 
onorabil".

• Sportul studențesc a avut și 
ea o frumoasă comportare în 
Italia : 24—0 cu Selecționata Ve
neției și 27—3 cu Gasparello Mo
bili, fruntașă în divizia secundă.

• In turneul din Franța : Di
namo — Begles 16—7.

In Divizia A la hochei.

STEAUA
S. C. M. CIUC 5-2

Partida 
Miercurea 
a Diviziei ____ , _____
rată ieri pe patinoarul „23 August", 
a oferit o întrecere interesantă, 
viu disputată, și cu multe momen
te spectaculoase. Conform previ
ziunilor, hocheiștii bucureșteni au 
obținut victoria cu 5—2 (1—0, 2—2, 
2—O), dar replica adversarilor a 
fost la înălțimea prestațiilor an
terioare ale formației din Miercu
rea Ciuc, revelația actualului sezon 
competițional.

. Steliștii au controlat mai mu.lt 
timp meciul și perioade destul de 
lungi, mai ales la începutul repri
zelor, s-au impus cu autoritate a- 
tunci cînd ritmul jocului lor a fost 
ridicat. Atunci, însă, cînd acest ritm 
a scăzut, Sport club a atacat cu 
mult aplomb și poate că scorul ar 
fi fost altul dacă Netedu, porta
rul Stelei, n-ar fi avut cîteva in
tervenții salutare, în momente de
cisive.

Scorul a fost deschis de Gheor
ghiu în rnin. 5, dar — deși Steaua 
a avut cîteva ocazii favorabile — 
nu a mai putut înscrie pînă la în
cheierea primelor 20 de minute de 
joc. După pauză, Varga (min. 25) 
și Popa (min. 30) au ridicat sco
rul la 3—0 și se părea că vom a- 
sista la o victorie facilă a forma
ției bucureștene. în inferioritate 
numerică, Steaua primește gol în 
min. 36 (Antal) pentru ca Imre 
(min. 39) să reducă handicapul la 
un singur punct. în ultima repriză 
au mai marcat Varga (min. 48) și 
Justinian (min. 53). Au condus C. 
Zgîncă și C. Ștefănescu. Astăzi, de 
la ora 18, are loc a doua întîlnire.

Steaua — Sport club 
Ciuc, din etapa a treia 
A de hochei, desfășu-

Romeo VI LARA

în derbyul campionatului feminin de

POLITEHNICA A CÎȘTIGAT
91-63, CU CRISUL

baschet, I

SURPRIZĂ ÎN CAPITALĂ: VOINȚA - RAPID 65-58

LA ORADEA: I

Campionatele 
baschet au fost 
tidele etapei a 
feminine (o singură grupă) și a 
primei etape a turului secund al 
disputei masculine (două 
valorice). Iată rezultatele 
le amănunte :

republicane de 
reluate prin par- 
10-a a întrecerii

FEMININ 
ORADEA — 
BUCUREȘTI 
interesant în

grupe 
și une-

POLI-
63—91 
prima 

Din mi-

CRIȘUL 
TEHNICA 
(40—51). Joc 
parte, cînd a fost echilibrat, 
nutul 10, campioanele au aplicat
presing pe tot terenul și s-au 
distanțat în fața unei echipe mai 
slab pregătită decît în etapele 
precedente, deoarece nu a avut 
posibilitatea să se antreneze în 
sala A.S.A. Cele mai multe punc
te : Ciocan 37, Szabados-Pîrșu 
25, Szabo 7 pentru Politehnica, 
respectiv Chvatal 21, Casetti 15, 
Kiss 10. Au arbitrat bine I. Sza
bo și St. Grecu. (I. GHIȘA — co
resp. județean).

VOINȚA BUCUREȘTI—RAPID
65—58 (36—29). Intîlnirea a în
ceput cu o „lovitură de teatru" i 
10—0 (!), în min. 4, pentru Voin
ța. Era de așteptat ca valoarea, 
experiența și ambiția feroviarelor 
să determine revenirea acestora. 
Dar nu a fost așa. Bine puse la 
punct tactic (în atac), folosind ju
dicios calitățile Marianei Andre- 
escu și forma remarcabilă a Mă
riei Simionescu, baschetbalistele 
de la Voința au continuat să do
mine, avînd permanent un avan
taj de 4—5' coșuri. Este drept, ele 
au avut în față adversare care au 
evoluat sub nivelul posibilităților, 
dar acest fapt nu le scade cu ni
mic din meritele victoriei, consi
derată surpriza 
scris : Andreescu
22, Stancu 4, Ionaș-Strugaru 6 (o 
reintrare remarcabilă), Soare 4, 
Savu 3, Tudor 1 pentru Voința, 
respectiv Gugiu 18, Bosco 10, Su- 
liman 2, Petrea ----- 
viță 8, Vasilescu 
bine G. Chiraleu
(D. ST.).

I.E.F.S.—C.S.U.
(40—22). Din min. 21 
min 33, 
nent avans de 20—21 de puncte. 
Apoi, eliminarea jucătoarelor L. 
Rădulescu, Partik, Mihalic și Giu
rea pentru 5 greșeli personale 
fi^îr RpItu .ci Cannfa aiznan îto

4) a scăzut randamentul bucureș- 
tencelor, permițînd gălățencelor 
(care au avut în general o evo
luție curajoasă) să micșoreze han
dicapul. Au marcat : L. Rădules- 
cu 12, Capotă 15, Giurea 4, Miha- 
lic 9, Dumitru 2, Portik 11, Balai 
9, Steinberg 2 pentru I.E.F.S., 
respectiv T. Rădulescu 24, Fortu
na 2, Bolovan 8, Șain 2, Spătă- 
rescu 11, Bunea 4. Au arbitrat bi
ne V. Popescu și M. Dimancea.

INSTi PEDAGOGIC TG. MU
REȘ — UNIVERSITATEA IAȘI 
68—62 (27—23). Poziția precară a 
ambelor echipe a făcut ca jocul 
să fie. îndîrjit, dar de slab nivel 
tehnic. Deși a fost lipsită de a- 
portul Anei Aszalos (-lecată în 
Polonia, cu lotul de junioare), 
formația mureșană a obținut un 
succes meritat. Cele mai multe 
puncte : Molnar 20, Madaraș 12, 
Grebenișan și Grigorescu cite 10 
pentru gazde, respectiv Anichiței 
22, Nichifor 10, Gorea 9. Au arbi
trat foarte bine G. Chiraleu și N. 
Iliescu. (C. ALBU—coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — OLIM
PIA — amînat pentru 10 ianua
rie.

MASCULIN, GRUPA 1—6
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

—I.E.F.S. 97—82 (46—31). Ambele
echipe au luptat cu multă ambi
ție. Timișorenii, cu Cîmpeanu și 
Czmor în formă deosebită, au 
manifestat un plus de capacitate 
în acțiunile ofensive și au con
dus permanent. Au înscris : Mă- 
năilă 23, Czmor 20, Cîmpeanu 18, 
Munteanu 18, Minius 9, Gal 7, 
Roxin 2 pentru „U“, respectiv 
Braboveanu 20, Chircă 18, Ber-

etapei. Au în-
25, Simionescu

8, Tal 3, Raco-
9. Au arbitrat 
și V. Pruncu.

GALAȚI 64—51 
pînă în 

I.E.F.S. a avut perma-

așa arata o varianta cu 
REZULTATE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 5.1.1.975 

Bologna — Sampdoria 
Cagliari — Fiorentina 
Cesena — Milan 
Internazionale — Napoli 
Lazio — Juventus 
Lanerossi — Roma 
Ternana — Ascoli 
Torino — Varese 
Brindisi — Pescara 
Catanzaro — Snal 
Genoa — Perugia 
Reggiana — Verona 
Avetlino — Alessandria

I. 
II. 

IH. 
IV.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X. 

XI. 
XII. 

XITT.

ceanu 18, Nagy 13, Ionescu 5, Zisu 
4, Mihuțâ 2, Țucunel 2. Au arbi
trat bine E. Hottya și G. Berek- 
meri. (C. CREȚU—coresp.).

DINAMO — RAPID 103—65 
(54—30). Antrenorul Dan Niculescu 
și-a asigurat avans substanțial în 
prima repriză, cînd a utilizat în 
exclusivitate jucătorii de bază. In 
următoarele 20 de minute, el a 
rulat întregul lot. Rapidiștii au 
luptat cu energie, dar au’ greșit 
angrenîndu-se în ritmul iute 
adversarilor. Mai indicată era 
losirea atacurilor „lungi", 
aruncări în preajma celor 30 
secunde.

STEAUA — „U“ 
— amînat pentru

GRUPA 
POLITEHNICA 

C.S.U. GALAȚI 
Partida a plăcut 
ritmul imprimat de cele două e- 
chipe. Intîlnirea a fost dominată 
net de studenții bucureșteni. 
mai multe puncte : Posa 21, 
descu 19, Anghel 14 pentru 
tehnica, respectiv Magos 22, 
leanu 15. Au arbitrat bine A. 
nasescu și A. Caraman.

I.C.E.D. — POLITEHNICA 
95—69 (41—32). Cu excepția 
melor 12 minute, cînd scorul a 
avut o evoluție strînsă, inițiativa 
a aparținut bucureștenilor. Victo
ria categorică realizată de forma
ția bucureșteană a fost facilitată 
și de evoluția mediocră a stu
denților, care și-au bazat majori
tatea atacurilor pe aruncări de la 
semidistanță și distanță, arareori 
precise. Cele mai multe puncte : 
Cîmpeanu 23, Dykai 17, Chiciu 12, 
pentru I.C.E.D., respectiv Moises- 
cu 21, Ionisie 14, Samson 11.

FARUL CONSTANȚA — MEDI
CINA TG. MUREȘ 84—54 (42—35). 
Meci de factură tehnică slabă. 
Deși au cîștigat la scor, constăn- 
țenii s-au întrebuințat foarte 
mult. (P. ENACHE — coresp).
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LOTO - PRONOSPORT I

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
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Extragerea 
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I :
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a

FOND DE CIȘT1GURI PROVIZORIU : 3.830.000|
Plata cîștigurilor va începe în Capitală de lai 

tie : în țară de la 25 ianuarie pînă la 5 martie 1J

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LO1 
A NOULUI AN DIN 5 IANUA1 

90 33 61 19 34 78 7 40 5 45
II- a : 26 23 57 24 30 88 74 79 68 5
III- a : 32 60 66 10 24 14 73 55 28
IV- a : 62 75 51 49 40 85 56 83 19 6
V- a î 4 20 56 23 30 58 18 89 33 6
VI- a î 22 38 83 36 87 21 68 69 62 d 
VIT-a : 27 85 12 71
VIII-a : 37 74 77 55



ANTE PROBLEME PE AGENDA
UCRU A F.R.F

igente în etapa pregătirii returului Diviziei 
itul jucătorului de performanță — o reaii- 
dament de transferări mai suplu ; desfiin- 
i © Se studiază un mai eficient sistem 
la nivelul tuturor eșaloanelor fotbalului

de an, ne-am 
m conducerea 
pentru a-i in- 
lipra celor mai 
kri care stau 
pe lucru a a- 
Ipt, întrebarea 
Ee“ pusă vice- 
I tovarășul Va- 
Ce are F.R.F. 
a lunii ianua-

b problemelor 
[-•area, ni s-au 
arte importan
ți re motivează 
|iă aici în a- 
Inctat succint, 

federației de 
propiat :

r
PREGĂTIRI- 

lonare A — cu 
formații care 
naționale 

face cu ma
ple și simț de 
prima zi a a- 
re marchează 
regătirii retu- 
Lrilor examene 
reprezenta ti ve 

b-pei și preli-

balul nostru. Sînt în atenție, de 
asemenea, adoptarea unor norme 
privind transferarea de jucători la 
echipele angajate în Cupele euro- 
pere in scopul fortificării acestora, 
al reprezentării fotbalului românesc 
cu mai mult succes in dificilele 
intilniri internaționale intercluburi; 
desființarea acelei perioade de ca
rantină și fixarea unui lot de ju
cători (la Divizia A — 18), clauze 
care vor duce la micșorarea numă
rului de fotbaliști — blocați la di
verse echipe. z

• STUDIEREA REAȘEZĂRII 
PE NOI BAZE, MAI EFICIENTE, 
A SISTEMULUI COMPETITION AL 
la nivelul tuturor eșaloanelor. A- 
cest deziderat este impus cu strin
gență de realitatea fotbalului nos
tru : fondul valoric de jucători de 
performanță este in prezent ne
satisfăcător dacă-l raportăm la nu
mărul de 282 de echipe aflate in

activitate divizionară, echipe de la 
care se pretinde, firesc, în primul 
rînd, creșterea calității prestațiilor 
lor. O astfel de situație nu o în- 
tîlnim în nici o țară cu fotbal a- 
vansat. Dimpotrivă, unele țări ca- 
re-și lărgiseră aria oompetițională 
au fost nevoite să revină la vechi 
formule care să nu dilueze valoa
rea competițiilor lor centrale. Noul 
sistem este preconizat să se aplice 
din ediția 1976—1977 a campiona
tului.

De menționat că în contextul 
marilor probleme aflate . în atenția 
federației pe luna în curs se mai 
află spre definitivare și Regula
mentul de organizare și desfă
șurare a activității fotbalistice, îm
bunătățirea statutului de funcțio
nare a F.R.F., adoptarea regula
mentului antrenorilor și alte acte 
normative.

Toate modificările și îmbunătăți
rile privind cadrul organizatoric al 
fotbalului nostru au la bază o lar
gă consultare începută de foyul de 
specialitate cu mult timp in urmă 
in masa tehnicienilor, a comisiilor 
județene de fotbal, a comisiilor și 
colegiilor centrale, a jucătorilor și 
conducătorilor de cluburi și asocia
ții sportive, consultare soldată cu 
propuneri valoroase.

Așadar, într-o lună fără fotbal, 
forul de specialitate are o agendă 
de lucru bogată pe care o dorim 
realizată în întregime spre binele 
și folosul sportului cu balonul ro
tund.

Stelian TRANDAFiRESCU
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G PRIMA REUNIUNE A CO
LEGIULUI DIVIZIONAR A. Săp- 
tămîna aceasta (data exactă n-a 
fost încă fixată) urmează să aibă 
Ioc prima reuniune pe anul 1975 
a Colegiului divizionar A. Tema 
principală a dezbaterilor : „Pre
zentul și viitorul campionatului de 
tineret-speranțe".

® VIZA ANUALA A CARNE
TELOR DE LEGITIMARE. Fede
rația de specialitate reamintește 
tuturor asociațiilor și cluburilor 
sportive care au echipe înscrise 
în campionatele divizionare A, B 
și C (inclusiv echipe de juniori 
și copii) că viza anuală a carne
telor de legitimare se va face în 
perioada 20 I — 28 II 1975. Car
netele de legitimare însoțite de 
borderou (tabel tip F.R.F.) vor fi 
depuse la Consiliile județene pen
tru educație fizică și sport, or
gane care, conform unei planifi
cări făcute de forul de speciali-

tate, vor trimite cîte un delegat 
la București pentru efectuarea 
vizelor.

© PREGĂTIRILE LUI „POLI" 
TIMIȘOARA. Ieri și-a reluat pre
gătirile „Poli" Timișoara. între 1 
și 15 februarie, Politehnica va 
întreprinde un turneu de patru 
jocuri de verificare în Iugosla
via. La 24 februarie, echipa uni
versitară va întîlni o formație 
din R.D. Germană.

La pregătiri participă toți ju
cătorii care au fost în lot în se
zonul de toamnă, plus Dembrov- 
schi, Crîngașu și Istrătescu (a- 
ceștia au primit dezlegare de la 
fostele lor echipe), precum și 
Bungău, reîntors în lotul primei 
formații, (P. ARCAN — coresp. 
județean).

TEME ACTUALE

ASPRA ÎNTRECERE
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tînă la 5 mar
gin mandate

a renunța în această iarnă la orice 
acțiune centralizată cu componența 
loturilor naționale, ar putea fi con
siderată drept o modalitate nouă 
de a sprijini munca antrenorilor la 
cluburi, acolo unde, de fapt, trebuie 
să se realizeze cu adevărat forma 
sportivă a jucătorilor și să se ob
țină progresele de fond ale valori
lor individuale și colective.

De aici, evident, și responsabili
tăți sporite pentru tehnicienii care 
se ocupă nemijlocit de procesul 
instructiv-educativ al echipelor 
noastre divizionare. Nimeni nu va 
mai putea invoca acum eterna scu
ză „mi s-au luat oamenii la lot 
și n-am avut continuitate in pre
gătire". Fiecare antrenor va avea, 
practic, posibilitatea de a-și mani
festa, fără restricții, personalitatea, 
priceperea profesională și experien
ța în ce privește dozarea efortului 
și alegerea căilor pentru progresia 
lui, întreținerea unei capacități fi
zice superioare și optimizarea fon
dului de procedee tehnico-tactice 
în raport cu cerințele fotbalului mo
dern, alcătuirea celei mai bune for
mule de echipă, care să corespun
dă condiției de omogenizare de an
samblu, dar și exprimării cit mai 
depline a potențialului său colec
tiv.

Este de așteptat, de asemenea, 
ca desfășurarea pregătirii în a- 
ceastă iarnă, exclusiv la cluburi, 
să potențeze și interesul jucăto
rilor în spiritul ideii de performan
ță și al atașamentului față de e- 
chipă, iar antrenorilor să le sti
muleze dorința autodepășirii, prin 
aplicarea unor mijloace noi in ma
terializarea propriilor concepții și 
planuri de instruire.

De azi, formațiile noastre divi
zionare s-au aliniat la startul pre
gătirilor în vederea returului. în
tr-un fel, întrecerea a început încă 
de pe acum, și va continua, după 
data de 2 martie, cil o intensitate 
redimensionată de miza competițio- 
nală. Cei mai buni se vor vedea, 
desigur, pe linia de sosire a cam
pionatului. Și aceștia vor fi, fără 
nici o îndoială, numai acei care au 
muncit mai mult, mai bine, și mai 
conștiincios, acum în perioada as
pră, 1a propriu și la figurat, a ma
rilor acumulări de iarnă.

Mihai IONESCU

® START ȘI LA MINERUL 
BAIA MARE. Lotul divizionarei B 
Minerul Baia Mare — una dintre 
fruntașele seriei a IlI-a, preten
dentă la promovare — se va re
uni mîine (n.r. azi). în perioada 
18—30 ianuarie, băimărenii se vor 
deplasa la Izvoarele, unde își vor 
continua pregătirile sub conduce
rea antrenorului Gh. Kromely. La 
jumătatea lunii februarie, este 
probabil ca echipa din Baia Mare 
să efectueze un turneu de 3—4 
jocuri1 în Iugoslavia sau Ungaria. 
Iată Iotul care se va alinia la 
startul pregătirilor : Gadja și 
Frank — portari ; Ciolan, Șleam, 
Necula, Docu și Doboș — fundași; 
Sabău, Condruc, Koler III și Ra
du — mijlocași ; Lupău, Pop, Mol
dovan, Chivescu, Coman, Mate, 
Hoffmeister si Szepi — atacanți. 
(V. SASĂRAN — coresp.).

F AL Retrospectiva turului 
DIVIZIEI

10. JIUL
BINE-ACASA, SUB POSIBILITĂȚI - IN DEPLASARE*

Golul acesta înscris de Mulțescu, la București, în 
Jiul poate juca bine și în deplasare. Să așteptăm, in 
dionului din Petroșani.

De mulți ani, Jiul joacă un rol 
important pe prima scenă a fotba
lului nostru ; mai ales, prin con
stanța manifestată în partidele sus
ținute pe teren propriu, acolo unde 
veteranii Libardi, Stocker, Tonca 
și mai tinerii Mulțescu, Roznai, 
I. Gabriel, Fildiroiu și ceilalți au 
alcătuit întotdeauna un „11“ greu 
de învins.

Și în toamna trecută tradiția 
s-a menținut, reprezentanta mine
rilor încheind turul campionatului 
fără să cunoască înfrîngerea pe 
stadionul de la poalele Parîngului. 
Singurele rezultate de egalitate — 
scorurile albe cu Steaua și Steagul 
roșu. Dar dacă lucrurile au stat 
atît de bine în jocurile de aoasâ, 
în deplasare Jiul nu și-a găsit 
deloc cadența, abordînd majorita
tea întîlnirilor cu exagerată pru
dență. Urmarea firească : șapte in
succese și numai două remize (3—3 
cu Sportul studențesc și 0—0 cu 
C.F.R. Cluj-Napoca). Bilanțul ge-

poarta Sportului studențesc (3—3), demonstrează că 
retur, o revitalizare a echipei minere și in afara sia- 

Foto : S. BAKCSY
neral ; locul 10 
16 puncte, 24 de 
15 la pasiv.

Revenind la timona echipei după 
o absență de patru ani, Titus Ozon, 
cunoscînd calitățile și deficiențele 
jucătorilor săi — salvați în ceasul 
al 12-lea de la retrogradare în e- 
diția precedentă — la prima luare 
de contact, încă în vară, și-a în
dreptat atenția spre completarea 
lotului, declanșînd o urgentă cam
panie de depistare și transferare a 
unor elemente tinere, de perspec
tivă. Plecarea lui Bologan și Su- 
ciu și, ulterior, pierderea lui Naș
te și Stoichiță, diminuase, valoric 
și numeric, lotul Jiului, astfel că 
legitimarea lui Fildiroiu, Mușat, 
Pavel, Rusu și promovarea de la 
formația de tineret-speranțe a lui 
Boloș devenise o necesitate strin
gentă. Speranțele puse în noii ve- 
niți, de a aduce un suflu nou, ti
neresc, s-au împlinit numai în par
te. Din

în clasament, cu 
goluri la activ și

acest grup, doar Fildiroiu,

^\\\\\\\\^^^
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(procentaj 47%).
8 6 2
9 0 2

(19) : Roznai (totalul
6,82), Fildiroiu (17 — 6,25), Stocker (16 —

16• PUNCTE REALIZATE :
— acasă :
— în deplasare :

• JUCĂTORI FOLOSIȚI
telor î 7,29), Naghi (17 - ______________ ... ____  ______ ...
Tonca (16 — 7,06), Libardi (16 — 6,93), Dodu (16 — 6,93), I. Gabriel (15 — 
Mulțescu (15 - 7,06), Nițu (15 - 6,91), G. Stan (14 - 6,50), Mușat (10 - 
Stoichiță (3 — 6,75), Rusu (6 — 7,00), Pavel (6 — 6,20), Naște (4 — 6,25), 
(3 — 7.00), Cotormani (1 — 6), Mindruț (care a jucat doar cinci minute).

® MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 6,77.
• FORMAȚIA DE BAZA : I. Gabriel — Nițu, Tonca, Stocker, Dodu-Naghi 

Mulțescu, Libardi — G. Stan, Roznai, Fildiroiu.
® GOLGETERII ECHIPEI : Mulțescu 6 (5 acasă + 1 în deplasare), Roznai 

6 (6+0). Naghi 3 (2+l), Fildiroiu 2 (1~H)> Tonca 1 (0+1), Stoichiță 1 (1+0). 
Pavel 1 (1+C), Bolos 1 (1+0), Rusu 1 0+0), Lața și Arnâutu (autogoluri) 
în meciul Jiul-,,Poli“ Timișoara.

• CARTONAȘE GALBENE : Stocker și Libardi - cite 3, Naghi - 2, G. Stan, 
Dodu și Fildiroiu — cîte 1.

• CARTONAȘE ROȘII : nici unul.
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Stocker și 

mularea a trei cartonașe galbene.
e FAULTURI COMISE : 225 (cele mai

mai puține — 7 — în etapa a Xll-a.
• NUMĂRUL DE ȘUTURI : Lotal : 221

2C— 1
4-14

o
7 

meciurilor : 17

14 (87%)
2 (11%) 

media no- 
7,25), 
7,13), 
6,55), 
Bolos

II

Libardi - cite o etapa,

multe — 22 — în etapa

(cele mai multe — 23

pentru acu-

..... ......... ...... ...... T..................... ..................,........... ...... — în etapa 
a XH-a, cele mai puține — 4 — în etapa a XIV-o) ; pe spațiul porții : 82 (cele 
mai multe - 11 - în etapa a XVII-a, cele mai puține - nici unul I - in 
etapele a XlV-a și a XVI-a).

• A BENEFICIAT de o lovitura de la 11 m, transformata de Mulțescu ; 
a fost sancționată cu 2 penalty-urî, ratate de Jercan și I. Mureșan.

• LA MECIURILE susținute acasă au asistat 47 000 de spectatori.

Mușat (intr-o rnai mică măsură) și, 
în ultimele etape, Rusu, s-au înca
drat mulțumitor în ideea de joc 
preconizată. Din aceste motive, în 
cele din urmă, antrenorul Ozon a 
fost nevoit — cu unele excepții — 
să apeleze tot la vechii jucători, 
(mulți vîrstnici), care au resimțit 
treptat un oarecare grad de uzură 
nervoasă dar. mai ales, fizică.

Comportarea cea mai bună a a- 
vut-o linia defensivă. în ordine va
lorică, Dodu, Nițu, Tonca, Stocker 
și Rusu (care se anunță un jucător 
de bază) au reușit să respecte co
respunzător sarcinile. de joc. Pe 
fondul unei pregătiri fizice supe
rioare, toți aceștia au avut posibi
litatea să abordeze fiecare partidă 
în plenitudinea forțelor (în depla
sare,. însă, înțr-un spirit cam dis
tructiv), sprijinindu-se reciproc, a- 
vînd, totodată în I. Gabriel un por
tar sobru și curajos.

Sub nivelul demonstrat în cam
pionatul trecut, s-a situat însă 
randamentul mijlocașilor. Naghi și 
Libardi au evoluat inconstant, al- 
ternînd comportările bune cu cele 
slabe. Ei au venit mai mult în 
sprijinul apărării, neglijînd — în 
jocurile din deplasare — susține
rea atacului.
A în sfîrșlt, exceptîndu-1 pe Roz
nai, care a avut un sezon bun (me
dia notelor cea mai ridicată : 7,29) 
activitatea liniei de atac a resim
țit randamentul mai slab al lui 
Mulțescu, altădată omul nr. 1 al 
formației, acum, insă, acuzind o 
stare de oboseală, cauzată de prea 
desele solicitări, incepî-nd imediat 
după terminarea campionatului an
terior, la diverse loturi reprezen
tative, ca și unele accidentări.

Să încheiem cu această statisti
că : Jiul a înscris 20 de goluri, 
acasă (11 în două întîlniri : 5 cu 
Chimia Rm.-Vilcea și 6 cu „Poli" 
Timișoara) și numai 4 pe alte te
renuri. O statistică care ne poartă 
și ea spre concluzia că deficiența 
principală a formației constă în a- 
bordarea fără curaj, fără persona
litate a jocurilor din deplasare.

Gheorghe NERTEA

REPREZENTATIVA DE TINERET Șl PREMISELE ASCENSIUNII
în istoria reprezentativei de ti

neret, anul 1974 reprezintă una 
din filele cele mai frumoase. A- 
precierea ar putea porni de Ia 
cîștigarea Balcaniadei rezervate 
reprezentativelor pînă în 23 de 
ani — succes notat pentru prima 
dată în anuarul fotbalului nos
tru — și în același timp de la 
condiția de rezervor a lotului de 
tineret pentru națională. Indiscu
tabil, numărul promovărilor 
prima reprezentativă a fost 
redus ca în ultimii trei sau 

Să nu uităm, însă, că 
poate schimba o 
ca să
mers

Și, în primul

în 
mai 
doi 
nuani. 

în fiecare an se 
echipă națională, 
de înlocuirea din 
tregi generații. . . 
rînd, trebuie să admitem că acest 
lot de 23 de ani a fost și va mai 
fi în același timp un laborator 
unde se vor „recondiționa" cîteva 
din speranțele neîmplinite la pri
ma lansare, echivalentă cu un 
start ratat. în ambele ipostaze, 
1974 a însemnat pentru echipa an
trenată de Cornel Drăgușin și 
Ion Nunweiller un foarte frumos 
exemplu. De la introducerea re
velației Crișan în lotul primei re
prezentative și la rodarea, în con
tinuare, a unor nume rulate prin 
lotul A (Mulțescu, Sătmăreanu II, 
Dudu Georgescu, Bălăci, Dobrău, 
Boloni, Hajnal, Jivan și Năstase), 
putem conchide că dublul sens al 
activității lotului de tineret a fost 
atins. Să nu uităm, deci, rezulta
tele dar nici „pregătirea ștafe
tei", sensuri atît de semnificative.

în 1974, „under 23“ a susținut 
opt jocuri. 4 oficiale și 4 amica
le. Un calendar în real progres

nu vorbim 
a unei în-

față de anul 1973, cu realizări po
zitive. Pentru că, la capitolul me
ciurilor oficiale s-au înregistrat 
numai victorii, cu un golaveraj 
total foarte bun : 12—2. Trebuie 
neapărat amintit în acest context 
succesul din Balcaniadă (trei vic
torii, nici un gol primit), ce poate 
fi considerat un record în materie, 
dar vine imediat și cel de al patru
lea joc, cu Danemarca, în campio
natul european, cîștigat la scor 
cu 6—2, dar, relevant pentru anu
mite carențe din sistemul defen
siv. Afirmația poate fi paradoxa
lă, la o primă vedere, din mo
ment ce Balcaniada a reprezentat 
un asemenea succes. Dacă ne a- 
mintim însă de prima repriză a 
acelui meci cu Danemarca, cînd 
în ultimele patru minute s-au pri
mit două goluri atît de ușor, vom 
conchide că, totuși, apărarea nu 
a dat randamentul maxim în acest

an competițional 1974. Lanțul slă
biciunilor se pare că pornește de 
pe partea fundașilor laterali, a- 
colo unde au fost încercați, pe 
dreapta sau pe stînga, Porațchi, 
Berneanu, Nistor, Grigore, Ma- 
teescu, Lucuță, Hajnal și G. San
du, dintre care numai ultimii trei 
s-a.u bucurat de aprecieri pozi
tive.

Simpla lectură a golaverajului 
celor opt jocuri (20—8), este sem
nificativă, confirmînd creșterea e- 
ficacității liniei de atac, fapt ex
plicabil și prin randamentul spo
rit al mijlocașilor în jocul de an
samblu al echipei, joc în continuă 
mișcare, cu o permanentă circu
lație a balonului. De altfel, și un 
clasament al primilor cinci jucă
tori ai lotului 
destul de greu 
nel Drăgușin, 
nedreptățească

MECIURI OFICIALE : 3—0 (1—0)

de tineret, alcătuit 
de antrenorul Cor- 
care nu a vrut să 
și alți fotbaliști

_________ ___________ _  . . cu Iugoslavia ; 2—0 (1—0) cu Bul
garia ; 1—0 (1—0) cu Albania — în cadrul Balcaniadei ; G—2 (3—2) cu
Danemarca (C. E.) ; toate s-au disputat la București.

MECIURI INTERNATIONALE AMICALE : 3—0 (0—0) cu F.C. Gali
cia (Brazilia), la București; 2—2 (0—0) cu R.P.D. Coreeană, la Bucu
rești ; 0—0 cu Polonia, la Hzezow ; 3—4 (3—1) cu o selecționată spa
niolă, la Huelva.

GOLGETERII ECHIPEI : Mulțescu (7), Atodiresei (4), D. Georgescu 
(3), Năstase (3), Crișan, Mărculescu și Roznai (cite un gol înscris).

PROGRAMUL COMPETITIONAL DIN 1975 : 18 martie, Turcia — 
România (amical) ; 31 martie, România — Cehoslovacia (a) ; 13 aprilie, 
România — Polonia (a) ; 16 aprilie, R.D.G. — România (a) ; 10 mai,
DANEMARCA — ROMANIA (C.E.) ; 31 mai, ROMÂNIA — SCOȚIA 
(C.E) ; 3 septembrie, România — Franța (a) ; 8 septembrie, R.F. Ger- 
mania — România (a) ; 12 octombrie, România — Turcia (a) ; 21 oc- 
tombrie, România — Bulgaria (a) ; 12 noiembrie, Ungaria — România 
(a) ; 30 noiembrie România — U.R.S.S. (a) ; 16 decembrie, SCOȚIA - 
ROMANIA (C.E.).

a = acasă.

dotați 
acești 
neam, 
și un 
țescu, 
diresei, 4. Crișan, 5. Dumitriu IV.

Renașterea ofensivă a lotului 
de . tineret trebuie să reprezinte, 
de fapt, punctul de pornire pen
tru noul an plin de responsabili
tăți și pentru acest eșalon. în 
fond, și gîndul mărturisit al an
trenorului Cornel Drăgușin nu 
vizează decît un veritabil salt 
calitativ aureolat de : „cîștigarea 
grupei preliminare a campionatu
lui european rezervat echipelor 
de tineret ; promovarea unor noi 
speranțe și confirmarea aceior ju
cători redați lotului de tineret de 
prima reprezentativă pentru acu
mulări superioare ; pregătirea 
exemplară la cluburi a tuturor 
celor selecționați în loturile de 
23 de ani și 21 de ani". Iar pen
tru ca acest deziderat să se îm
plinească prin rezultate pe plan 
internațional și metamorfoze su
perioare pe plan individual, s-a 
și decis punerea în „circuitul ti
nereții" a altor jucători cu reale 
calități. Hurloi, Iovănescu, Mo- 
raru, Grigoraș, Purima, M. Ră- 
ducanu, Rîșnițâ, Manea (Rapid), 
Aelenei și alții de la lotul de 21 
de ani, la care se adaugă și 35 
de jucători deja selecționați din 
Divizia B, vor fi urmăriți pentru 
posibile promovări în lotul de 23 
de ani.

Seriozitatea în pregătire, dove
dită în ultimul an, ca și rezulta
tele dobîndite, coroborate cu rea
lele calități ale majorității aces
tor tineri talentați, sînt premise 
pentru ascensiuni de fond în 
anul 1975.

Mircea M. lONESCU

din cei 29 rulați în 1974, 
primi cinci jucători, spu- 
nu sînt decît patru atacanți 
mijlocaș. Adică : 1. Mul-

2. Dudu Georgescu, 3. Ato-



CAMPIONATUL MONDIAL

UNIVERSITAR DE HANDBAL
MARI SURPRIZE LA ClUJ-NAPOCA!

r CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele-
(ton). — întrecerile grupei A au 
«programat în prima zi, în fața 
tainei săli arhipline, două partide 
pdramatice. Selecționata Ceho- 
ssslovaciei a condus în majorita- 
îtea timpului formația locală 
■Universitatea, dar aceasta a ega
lat de 11 ori. Spre marea satis
facție a publicului, „U“, deși a- 
iflată în inferioritate numerică 
la scor ul de 15—15, a înscris priti 
Bota golul victoriei în ultimul 
minut ! 16—15 (7—7).

Dacă meciul dintre R. F. Ger
mania și Tunisia s-ar fi încheiat 
•în min. 57 am fi notat o surprin
zătoare, dar și meritată victorie 
a handbaliștilor tunisieni cu 
’15—12. La acest scor însă, spor
tivii vest-germani au trecut la

----------  ANUNȚ ------- —
Biletele pentru semifinalele ș« 

finala Campionatului Mondial 
Universitar de Handbal, care »e 
vor desfășura în zilele de 9, 10 |i 
12 ianuarie 1975, la Palatul sp°r' 
tarilor și culturii, se pun in vln- 
zare începind de luni 6 ianuarie 
la următoarele case de bilete : 
Dinamo, din șos. Ștefan cel Mare, 
C.C.A., din bd. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, C.N.E.F.S., din »tr. Va- 
sile Conta nr. 14, Șl Loto-Prono« 
sport, din Calea Victoriei, precum 

* și ta Palatul sporturilor și cul
turii.

o apărare „om la om" pe tot te
renul, și în două minute, spje 
stupefacția întregii asistențe, au 
întors în favoarea lor un rezul- 
tat mult timp compromis. Tu- 
riisienii au mai avut o șansă prin 
penalty-ul de care au beneficiat 
în ultima secundă, dar Sebabti 
a ratat 1 Scor 'final s 16—15 (7—8) 
pentru formația R. F. Germania.

Confirmînd forma foarte bună 
tn care se află, handbaliștii de 
la Universitatea au realizat și a 
doua surpriză întrecînd, de a- 
ceastă dată fără emoții, repre
zentativa universitară a R.F. Ger
mania cu 16—12 (9—6). Localni
cii au fost conduși cu 2—0, au 
egalat repede și s-au detașat, 
conducînd apoi permanent cu 
3—< goluri. Au marcat ! Chircu 
6, Avrani 3, Orosz 2, Jurcă, Di
ma, Burger, Boulares, Constantin 
de la învingători și Biickling 4, 
Rupp 3, Giesler 2, Riihring 2, 
Dfimmel de la învinși.

Meciul dintre Cehoslovacia și 
Tunisia s-a desfășurat sub sem
nul nervozității, ambele echipe 
comlțînd numeroase greșeli. Au 
cîștigat handbaliștii cehoslovaci, 
— 15—8 (6—3) — care au jucat 
mai bine din punct de vedere 
tactic, mai ales în repriza se
cundă. Principalii realizatori ai 
învingătorilor i Hanzl 5 și M. 
Horvat 4,

Vladimir MORARU
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CLASAMENTE
GRUPA A - CLUJ-NAPOCA

Cehoslovacia 
R.F. Germania 
Tunisia

GRUPA
U.R.S.S.
Spania 
Italia

GRUPA
1. România
2. Polonia

Franța
GRUPA

Iugoslavia 
Bulgaria 
Japonia

PROGRAMUL JOCURILOR 
DE MARȚI

GRUPA A - CLUJ-NAPOCA
Ora 17 : Tunisia-Universitatea 

Cluj-Napoca : ora 18,15 : R.F. 
Germania-Cehoslovacia.

GRUPA B - GALAȚI
Ora 17 : Italla-C.S.U. Galați, 

ora 18,15 : U.R.S.S.-Spania.
GRUPA C - IAȘI
Ora 17 : Franța-Agronomia lași ; 

ora 18,13 ; România-Polonia (re
priza a doua a meciului va fi 
transmisă pe 
ora 19).

GRUPA D
Ora 17 : 

Timișoara ; <
via-Bulgaria.

Astăzi este zi de odihnă pen
tru toate echipele participante.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

3.

1.
2.
3.

B

D

1 1 0 0 15- 8 
i 110 0 16—15

2 0 0 2 23-31
- GALAȚI 

110 0 
110 0
2 0 0 2

C - IAȘI
110 0 
110 0
2 0 0 2

- TIMIȘOARA
1 1 0 0 32-21
1 1 0 0 29-25
2 0 0 2 46-61

27- 8 
19-10 
18-46

2
2
0

2
2
0

30— 9
27-13
22-57

2
2
0

2
2
0

micul ecran, do la

- TIMIȘOARA
Joponia-Politehnica 

ora 18,15 : lugosla-

5
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AU FOST ALCĂTUITE GRUPELE 
C.M. DE TENIS DE MASĂ

NEW DELHI (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, cam
pionatele mondiale de tenis de 
masă vor avea loc între 6 și 16 fe
bruarie în orașul indian Calcutta. 
Sîmbătă, la New Delhi, în pre
zența lui Roy Evans, președintele 
Federației internaționale de tenis 
de masă, a avut loc tragerea la 
sorți pentru alcătuirea grupelor în 
competiția pe echipe (Cupa Swayt- 
hling la masculin și Cupa Corbil- 
lon la feminin). La masculin, și-au 
anunțat participarea 53 de echipe, 
iar la feminin 41. Echipele Româ
niei vor juca in prima categorie. 
Selecționata feminină face parte 
din grupa B, alături de echipele 
R. P. Chineze, Japoniei, R. F. Ger
mania, Angliei. Iugoslaviei, Polo
niei și Bulgariei. Reprezentativa 
masculină a României va evolua 
in grupa B împreună cu echipele 
R. P. Chineze, Japoniei, Iugosla
viei, Ungariei, Angljei, Indoneziei 
șl Indiei. In grupe, întîlnirile se 
vor desfășura după sistemul fie
care cu fiecare. Iată componența 
grupelor A : masculin : Suedia, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Coreea de 
sud, R. F. Germania, Franța, Aus
tria, Danemarca; feminin : Coreea 
de sud, Ungaria, U.R.S.S., Ceho
slovacia, Suedia, Franța, Indone
zia și India.

Tot cu acest prilej a fost alcă
tuită ordinea favoriților în proba 
de simplu. La masculin, prim-fa- 
vorit este campionul lumii Si En-

tln (R. P. Chineză), uiinat de Sur- 
bek (Iugoslavia), Johansson (Sue
dia) etc. Prima jucătoare înscrisă 
pe tabloul favoritelor este campi
oana lumii Hu Iu-lan (R. P. Chi
neză). întrucît co-deținătoarea ti
tlului suprem la dublu fețe, japo
neza Miho Hamada, căsătorindu-se, 
a abandonat activitatea competi- 
țională, Maria Alexandru va face 
pereche cu Shoko Takahashi (Ja
ponia).

REVANȘA

CLAY — FOREMAN

ÎN SEPTEMBRIE?
Managerul american Don King 

poartă tratative pentru organiza
rea revanșei dintre pugiliștii 
americani de culoare Cassius 
Clay, campionul lumii la catego- 1 
ria grea, și George Foreman. în- 
tîlnirea ar urma să aibă loc în 
cursul lunii septembrie în orașul 
jamaican Kingston. In meci de 
reintrare, George Foreman îl va 
întîlni la sfîrșitul lunii martie, la 
Kingston, pe argentinianul Oscar 
Bonavena.

GALATI, 5 (prin telefon). — 
'Aproximativ 2000 de iubitori ai 
handbalului au luat loc sîmbătă 
în tribunele cochetei săli a spor
turilor pentru a asista la pri
mele meciuri ale grupei B. Du
pă frumoasa festivitate de des
chidere au apărut pe teren echi
pele Spaniei și C.S.U. Galați. La 
capătul unei partide deosebit de 
echilibrate, sportivii iberici (ma
joritatea componenți ai națio
nalei) au învins cu 12—10 (4—5). 
Jucătorii cei mai eficaci : An
dreea (S) 4 goluri și Gh. Vă
duva 3 goluri. Arbitrii II. Hen
schel și P. Rauchfuss (R. D. Ger
mană) au acordat 14 lovituri de 
la 7 metri, dintre care 10 forma
ției spaniole.

în meciul vedetă s-au întîlnit 
selecționatele U.R.S.S. și Italiei. 
Net superiori, marii favoriți ai 
grupei, handbaliștii sovietici, au 
cîștigat cu 27—8 (11—4). Princi
palii realizatori : Lagutin 8, 
Kravțov 5, Mahorin 4, Gassîî 4 
de la învingători, Dărui 3, Neu
ner 2 de la învinși. Arbitri : T. 
Curelea și P. Țîrcu (România).

Duminică după-amiază întrece
rile au continuat cu desfășurarea 
meciurilor U.R.S.S—C.S.U. Galați 
și Spania—Italia. In ambele parti
de au cîștigat favoritele grupei, 
adică echipele Uniunii Sovietice 
Și Spaniei. Handbaliștii sovietici,

LA IAȘI, PARTIDE DE RIDICAT NIVEL TEHNIC
(Urmare din pag. I)

precierî referitoare la formația 
învingătoare ar părea inutile. 
Totuși, ținem să subliniem verva 
de joc a handbaliștilor lotului, 
precum și cîteva amănunte ! s-au 
acordat 4 lovituri de la 7 m din
tre care s-au ratat 3 ; arbitrii 
nu au dictat nici o eliminare, 
în continuare se profilează în- 
tîlnirea cu redutabila selecționată 
a Poloniei, și avem speranța că

TELEX •' TELEX «TELEX • TELEX «TELEX • TELEX «TELEX
Cu prilejul unui concurs desfășurat 
la Londra, atleta engleză Verona El
der a parcurs 400 m piat în 54,1, rea- 
țizînd cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit. Vechea per
formanță era de 54,5 și aparținea lui 
Waltraud Dietsch (R.' D. Germană). 
Peste 5 000 de spectatori au urmărit 
la Malines primul meci dintre echipa 
locală, Racing Club și formația bul
gară Balkan-Bolevgrad, disputat în 
cadrul sferturilor de finală (grupa A) 
ale Cupei campionilor europeni la 
baschet masculin. Baschetballștii bel
gieni au terminat învingători cu 
113—77 (52—31).
După consumarea a 7 runde, in tur
neul internațional de șah de la Has
tings conduc Andersson (Suedia) și 
Slgurjonsson (Islanda) cu 4’/, p (1), 
urmați de Miles (Anglia) și Hort 
(Cehoslovacia) — 4 p (1), Beliavski 
șl Vaganlan (ambii U.R.S.S.) — 4 p. 
Turneul de tenis de la Dallas (Texas), 
în cadrul căruia se dispută numai

.GRUPA" DIN GALAȚI - DOMINATĂ DE ECHIPA U.R.S.S.>

printre care se află numeroși in
ternaționali, au obținut victoria, 
în ciuda eforturilor depuse de 
gălățeni, cu 21—15 (16—9) — cele 
mai multe goluri fiind înscrise de 
Plahodin 5 si Fedukln 4, respectiv 
Văduva 4. ’

Spaniolii au cîștigat cu 19—10 
(10—3). Principalii realizatori 1 
Cascalano 3, Labaca 3 și Andreea

MECIURI FRUMOASE, VIU
(Urmare din pag. 1)

de șut. superloără a handbaliști
lor iugoslavi au înclinat spre 
final balanța în favoarea echi
pei conduse de Snoj și Milkovicî. 
Principalii realizatori ai învin
gătorilor l D. Pavlovici 6, Tiinko 
5, Pavicevîci 5, A. Pavlovici 5.

Duminică, echipa Iugoslaviei a 
fost la un pas de înfrîngere în 
meciul cu Politehnica Timișoara! 
Elevii antrenorului C. Jude au 
condus în majoritatea timpului 
(pînă în min. 56), uneori la o di
ferență de 3 goluri (10—7 în min. 
49) datorită vervei lui Cristian 
Dieter și a coechipierilor săi Fol- 
ker și Biriescu. Handbaliștii Iu
goslavi, cu resurse fizice supe- 

facilitatea cu care echipa Româ
niei a obținut victoriile în pri
mele două meciuri nu va deter
mina apariția exageratei încre
deri în forțele proprii.

Au marcat i Cosma 4, Voina 3, 
Stokl 5, Kicsid 2, Birtalan 5, 
Ștef, Tudosie 4, Drăgăniță 4, Sza
bo, Tase pentru România, res
pectiv Eremiciuc 3, Murariu 3, 
Koșioru, Georgescu. Au arbitrat 
H. Rosmanith și O. Falk (ambii 
din R. F. Germania).

După cum era de așteptat, me
ciul Polonia—Franța a fost cîști-

proba de dublu mixt, a programat 
partidele semifinale. Perechea Betty 
Stove (Olanda) — Dick Stockton 
(S.U.A.) a reușit o surprinzătoare 
victorie cu 6—4, 6—4 în fața cuplului 
Billie Jean King (S.U.A.) — Owen
Davidson (Australia), cîștigătorul 
ediției precedente a competiției. Tn 
cealaltă partidă, disputată între pe
rechi americane. Rosemary Casals și 
Marty Riessen au învins cu 6—3. 6—3 
pe Nancy Gunter și Cliff Richey.

Prima ediție a campionatului de șah 
pe echipe al Asiei s-a încheiat la 
Penang (Malayezia) cu victoria se
lecționatei Filipine. care a totalizat 
22/2 p. Pe locul secund, la numai o 
Jumătate de punct, s-a clasat forma
ția Australiei.
La Praga, intr-un meci contînd pen
tru turul II al Cupei campionilor eu
ropeni la volei feminin, echipa lo
cală Ruda Hvezda a întrecut cu 3—o 
<15—2, 15—0, 15—4) formația Eczaci- 
basl Istanbul.

4 pentru spanioli, respectiv Cu- 
sumanno 3, Neuner 3 și Sagarri- 
bay 2. Primul meci a fost arbi
trat de cuplul român T. Curelea 
și P. Țîrcu, al doilea de cuplul 
H. Henschel și P. Rauchfuss (am
bii din R. D. Germană).

Marian GHÎOLD’JȘ

DISPUTATE-LA TIMIȘOARA
rioare, au reușit să egaleze în 
final și apoi să se detașeze în 
învingători : 16—13 (5—6). Prin
cipalii realizatori: Krivokapici 6, 
Pavicevîci 5 de la iugoslavi, res
pectiv Folker 5 de la Politehnica.

La capătul unui meci extrem 
de disputat, formația Bulgariei a 
întrecut selecționata Japoniei cu 
29—25 (15—14) asigurîndu-și ca
lificarea pentru turneul semifi
nal. Niponii au atacat variat, 
fiind deseori aplaudați pentru a- 
tacurile lor rapide și spectacu
loase. Sportivii bulgari, mai si
guri în apărare și mai deciși în 
momentele hotărîtoare ale parti
dei au obținut o victorie meri
tată. Cele mai multe goluri au 
fost realizate de: Natcev 10, Doi- 
cinov 9 (Bulgaria) și Murata 7, 
Gamo 7 (Japonia).

Șl SPECTACULAR
gat de sportivii polonezi și încă 
mai ușor decît arată scorul final 
de 27—13 (14—4). Prestația forma
ției franceze a fost ambițioasă, 
dar mult inferioară adversarilor 
care au izbutit să-și fructifice 
pe deplin calitățile. Au marcat i 
Brzozowski 7, Dubol 4, Panaș 4, 
Medajak 4, Hundert 3, Jakubow
ski 2, Jeglinski 2, Sokolowski 1 
pentru Polonia, respectiv G. Bra
ve 4, Loyen 3, Bouttellier 3, Bal
zer 1, Maurette 1, Kabouille 1. 
Au arbitrat A. Osman și A. 
Dhahbi (ambii din Tunisia).

Intre 10 și 12 Ianuarie se va disputa, 
la Adelaida, meciul de tenis dintre 
echipele Australiei și Japoniei, con
tînd pentru semifinala zonei asiatice 
a Cupei Davls. In vederea acestei în- 
tîlniri, federația australiană de spe
cialitate a alcătuit următoarea for
mație : John Newcombe, John Ale
xander, Phil Dent și Ross Case.

La Bratislava s-a disputat meciul re
tur dintre echipa locală Slavia și for
mația belgiană Dilbeek, contînd pen- 
tnu turul II al Cupei Cupelor la vo
lei feminin. Gazdele au repurtat vic
toria cu 3—0 (15—10, 15—13, 15—8). în
vingătoare șl în primul joc, voleiba
listele cehoslovace s-au calificat pen
tru turul următor, in care vor în
tîlni formația Ujpestl Dozsa.

In sferturile de finală ale turneului 
de tenis de Ia Hobart (Australia), ju
cătorul japonez Jun Kuki a reușit 
să-l elimine cu 7—6. 6—3 pe austra
lianul Ross Case. In celelalte par

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
» 9

HOCHEI. C. M. de tineret în Ca
nada : U.R.S.S. — Suedia 6—2 ; Ceho
slovacia — S.U.A. 5—0. In clasament, 
după 4 etape : U.R.S.S. și Canada, 
8 p, Suedia 4 p, Cehoslovacia 3 p, 
Finlanda 1 p, S.U.A. 0 p. Meciuri 
amicale : Polonia — Austria 5—3 
(echipe de tineret) ; R. F. Germania 
— Polonia 2—0. „Cupa Ahearne» a 
revenit echipei Dinamo Moscova (8p), 
urmată de Sparta Praga (7 p), Soe- 
dertaelje (Suedia) (6 p). „Cupa Po
laris” a fost ciștlgată de Tesla Par
dubice (8 p), urmată de Torpedo 
Gorki (6 p). Ț.S.K.A. Moscova a în-

ACTUALITATEA 
NTERNAȚIONALĂ

IN TENIS
Au fost stabilite datele marilor turnee 

internaționale de tenis ale acestui an. In
tre 26 mai și 2 iunie vor avea loc, la 
Roma, campionatele internaționale ale Ita
liei. Tradiționalele campionate internațio
nale ale Franței, de la Roland Garros, se 
vor disputa la Paris între 2 și 15 iunie. 
Turneul de la Wimbledon (Anglia) se va 
desfășura între 23 iunie și 6 iulie, iar cam
pionatele internaționale ale S.U.A. de la 
Forest Hills sînt programate între 27 au
gust și 7 septembrie.

Intre 31 ianuarie și 2 februarie, la Palm 
Springs (California), se va disputa meciul 
de tenis dintre echipele S.U.A. și Mexi
cului, contînd pentru turul II al zonei ame
ricane a Cupei Davis.

In vederea acestei întîlnirl, federația a- 
mericană de specialitate a selecționat ur
mătorul lot de jucători : Stan Smith, Tom 
Gorman, Roscoe Tanner, Dick Stockton și 
Bob Lutz. Căpitanul nejucător al forma
ției S.U.A. este Dennis Ralston.

La rindul lor, oaspeții au anunțat câ 
din echipa pe caro o vor deplasa la Palm 
Springs nu vor lipsi cunoscuții Raul Rami
rez și Joaquin Loyo-Mayo.

La Miami Beach au luat sfirșit întrece
rile competiției internaționale de tenis do
tate cu trofeul ,,Orange Bowl-, turneu care 
constituie un adevărat campionat mondial 
neoficial al juniorilor. Conform’ pronosticu
rilor, victoria a revenit pentru a doua oară 
consecutiv tenismanului american Billy 
Martin, care a cîștigat în cinci seturi : 
6—7, 4—6, 6—3, 6—1, 7—6 finala susținută 
în compania jucătorului cehoslovac Tomas 
Szmid. In finala probei feminine, ameri
cana Lynh Epstein a învins-o cu 6—1, 6—2 
pe compatriota sa Chris Penn.

tide : M. Mc. Namaia (Australia) — 
Stojovici (Iugoslavia) 6—7, 6—l, 6—3 ; 
Sakai (Japonia) — Spear (Iugoslavia) 
1—6, 6—2, 6—2 ; P. Mc. Namara (Aus
tralia) — Loyo Mayo (Mexic) 6—3, 
6—4.

In prima zi a turneului masculin de 
handbal de la Flensburg (R. F. Ger
mania), echipa iugoslavă Zelezniciar 
Sarajevo a întrecut cu 8—6 formația 
poloneză Stal Mielec. Intr-un alt joc, 
formația H. C. Flensburg a terminat 
la egalitate : 8—8 cu echipa ceho
slovacă Banik Karvina.

Finala turneului feminin de handbal 
de la Potsdam se va disputa între' 
echipele T. S. C. Berlin și S. C. Leip
zig, cîștigătoarele celor două grupe 
preliminare. în ultima etapă a pre
liminariilor : V. I. F. sofia—S. C. Mag
deburg 8—6 ; T. S. C. Berlin—S. C. 
Halle 11—3 ; S. C. Leipzig—Lokomotiv 
Rangsdorf 12—3. 

vins la Ottawa (Canada) o selecțio
nată locală de tineret cu 11—7, iar 
formația Aripile Sovietelor, aflată în 
turneu în S.U.A. a dispus de selec
ționata orașului Siracusa (S.U.A.) cu ' 
9—1.

SCHI. In Cupa Mondială, la Gar- 
misch Partenkirchen (R.F.G.) slalom 
special (f) : i. Lise-Marie Morerod 
(Elveția), 2. Christa Zechmeister 
(R.F.G.), 3. Torill Fjelstad (Norve
gia). In clasamentul general conduce 
Annemarie Proll-Moser (Austria) cu 
69 p. ; coborîre (m) : 1. Franz Klam
mer, 2. Werner Grissmann și 3. Joseph 
Walchen (toți Austria). La Fischen 
(R.F.G.), schi-fond 4 200 m (f) : 1.
Michaela Endler (R.F.G.) 12 : 22,3 ;
2. Iris Schulze (R.F.G.) 13 : 45,8, 3.
Martha Rockwell (S.U.A.) 13 : 53,6 ;
schi-fond 8 000 m (m) : 1. Urban
Hettich (R.F.G.) 21 : 19,3, 2. Heinz
Gaehler (Elveția) 21 : 40,9. Sărituri de 
la trambulină la Schonach (R.F.G.) :
1, Rauno Miettinen (Finlanda) 223,5 p,
2. Serghei Oltmencenko (U.R.S.S.) 
219,2 p, 3. Aleksandr Pliușnin 
(U.R.S.S.) 215,9 p.

SĂNIUȚE. La Suhl (R.D.G.), în 
proba individuală, campionul mon
dial Hans Rinn a ocupat primul loc, 
iar împreună cu Rolf Hahn — ambii 
din R.D.G. — a cîștigat și proba de 
dublu. La individual (f)‘ a cîștigat 
Margit Schumann (R.D.G.).

PATINAJ VITEZA. La Moscova, în 
cadrul premiului ziarului „Soviet- 
skaia Rossia* : la multiatlon (m) a 
cîștigat Nikolai Kuzmenko (U.R,SS.), 
iar la multiatlon (f) a învins Galina 
Nikitina (U.R.S.S.).

DIN FOTBALUL 
INTERNATIONAL

JUVENTUS ÎNVINSĂ IN CAMPIO
NATUL ITALIEI

Etapa a 12-a din campionatul Ita
liei a programat cîteva partide atrac
tive. Consemnăm victoriile echipelor 
din Roma, precum și înfrîngerea lui 
Milan la Cesena. Rezultate : Bologna
— Sampdoria 2—2, Cagliari — Fioren
tina 2—1, Cesena — Milan 1—0, Inter- 
nazionale — Napoli 0—0, Lazio — Ju
ventus 1—0, Lanerossi — Roma 0—2, 
Ternana — Ascoli 1—0, Torino — Va
rese 3—1. în clasament : Juventus 
18 p, Lazio 17 p, Torino 16 p. Milan, 
Napoli și Roma cite 14 p. etc.

ȘTIRI • REZULTATE
• După demisia antrenorului Udo 

Lattek de la conducerea echipei 
Bayern Munchen, în locul său ur
mează să fie angajat Dettmar Cra
mer. în vîrstă de 50 de ani, Dettmar 
Cramer se ocupă din toamna anu
lui trecut cu pregătirea selecționatei 
olimpice a S.U.A. în trecut, Dettmar 
Cramer a făcut parte din corpul de 
antrenori al Federației internaționale 
de fotbal (FIFA), iar în prima parte 
a activității sale a lucrat, împreună 
cu Helmut Schon, ca antrenor al re
prezentativei de juniori a R. F. Ger
mania. în această calitate, Cramer 
l-a descoperit, cu ani în urmă, pe 
Franz Beckenbauer.

• Echipa Kickers Offenbach și-a 
început turneul în Indonezia evoluînd 
la Djakarta în compania reprezen
tativei țătii-gazdă pe care a învins-o 
cu 4—2 (2—0).

• Turneul de la San Josă (Costa 
Rica) a fost cîștigat de echipa Slavia 
Praga. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile locale Herediano șl 
Saprissa, iar locul 4 a fost ocupat 
de echipa mexicană „America*.

• Ieri, la Tokio : Bayern Munchen
— Sel. Japoniei 1—0 (1—0). A marcat 
Welss (min. 5).
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