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DORNICI DE A FACE FAȚĂ CU SUCCES MARILOR OBLIGAȚII ALE NOULUI SEZON

„TENISUL ROMÂNESC
ARE TRECUT ȘI... VIITOR"

CONVORBIRE CU ION ȚIRIAC

FOTBALIȘTII DE DIVIZIA A AU ÎNCEPUT
PREGĂTIRILE PENTRU RETUR

S-a sfîrșit vacanța fotbalistică 
pentru toate divizionarele A. După 
startul timpuriu al craiovenilor, 
generat de plecarea de mîine în 
turneul brazilian, duminică și luni 
s-au reîntîlnit și celelalte 17 re
prezentante ale primei scene fot
balistice a țării. Schimburile de 
impresii au fost de regulă scurte, 
mai mult între două probe medi
cale, pentru că peste tot cuvîntul 
de ordine, mărturisit sau nu, vi-

Ieri după-amiază, la primul antrenament din acest an, susținut pe tere
nul propriu, componența formației 
dovedit foarte multă voioșie 
zează o evoluție cît mai bună în 
retur.

Și pentru ca prestațiile din pri
măvară să fie cît mai apreciate, 
antrenorii încearcă să facă acum, 
în iarnă, acasă sau 
munților, pregătirile cele 
decvate. Despre primele 
„startului de iarnă" vor 
să vorbească rîndurile de 
scurte „fotografii" ale programu
lui de lucru al cîtorva echipe 
prima divizie.

U.T.A. : NOI PROMOVĂRI
Programul textiliștilor ne-a 

prezentat de antrenorul Liviu

în liniștea 
mai a- 
ore ale 
încerca 

mai jos,

din

fost 
Co-

„U" CLUJ-NAPOCA :
UN CROS DAR Șl... MINGEA

951/’226 16. Răspunde Remus 
Cîmpeanu, vicepreședintele clubu
lui „U“ Cluj-Napoca. Ii solicităm 
cîteva date privind pregătirile 
„șepcilor roșii".

Transferări aprobate

Boiul românesc

de F. R. Fotbal

Politehnica și I.E-F-S. 
joacă mii ne seară 
în Cupele europene 
la baschet feminin

ASTĂZI, START 
ÎN „CIRCUITUL 

DE TENIS"

pe locul doi 
in ierarhia europeană Pericol la poarta echipei Steaua... Dar, portarul 

Anton Crișan — excelent in această partidă — 
este din nou la post

man. Lotul s-a reîntîlnit dumini
că, dar obișnuitele examene me
dicale au fost trecute ieri, urmînd 
ca în această dimineață medicul 
echipei să completeze ultimele 
fișe. Astăzi după-amiază va avea 
loc și primul antrenament din se-, 
ria' ședințelor de pregătire care 
se vor desfășura la Arad pînă la 
14 ianuarie, dată la care textiliștii 
vor pleca Ia Predeal, acolo unde 
s-au antrenat și în iarna trecută.

bucureștene Sportul studențesc au 
Foto : Ion MIHĂICĂ

La sfîrșitul lunii, mai exact la 27 
ianuarie, U.T.A. va reveni pe ma
lurile Mureșului. Echipa arădeană 
așteaptă confirmarea unui turneu 
de trei jocuri peste hotare, care 
ar urma să se desfășoare în pe
rioada 14—21 februarie. Din lotul 
de 21 de jucători cu care U.T.A. - 
a pornit la drum în noul an fac 
parte și doi jucători promovați 
de la tineret-speranțe (Bîtea și 
Schneider), Se așteaptă și legiti
marea portarului Butaru, fost la 
Chimia Rm. Vîlcea și reîntors în 
orașul unde a început cariera 
fotbalistică.

. — Duminică 5 ianuarie echipa
a efectuat primul antrenament din 
acest an. După o „încălzire" de 
aproximativ 15 minute, a urmat 
un cros ușor de circa 2 000 rn și, 
în final, o scurtă reîntîlnire cu 
mingea pe care jucătorii erau 
gata-gata s-o... sfîșie. în conti
nuare, sub conducerea antrenori
lor Vasile Băluțiu (principal) și 
Gheorghe Neța (secund), „U“ se 
va pregăti Ja Cluj-Napoca, Sîn- 
georz Băi (15—24 ianuarie) și din 
nou acasă, unde va susține și 
două întîlniri internaționale cu

(Continuare In pag. 2-3)

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL

COMENTARII ÎNAINIJA ULTIMELOR PARTIDE
DM CRUPELE PRELIMINARE

Este de așteptat 
ca sălile de sport 
din Iași, Timișoara, 
Cluj-Napoca și Ga
lati să fie astăzi 
după-amiază, din 
nou, arhipline ; 
sînt programate ul
timele jocuri ale 
etapei preliminare, 
ce vor configura 
alcătuirea turne
elor semifinale ale 
C.M. universitar 
de handbal.

întrecerea celor 
mai bune echipe 
studențești din lu
me a fost urmări
tă pînă în prezent 
cu un interes spo
rit, deși în alcă
tuirea grupelor au 
existat 
valorice 
Se detașează, 
bunele 
portari, 
tativele 
Uniunii 
Iugoslaviei și Po
loniei, ale căror e- 
voluții în continuare . . . .
rabil cota valorică a semifinalelor.

Din partidele desfășurate pînă acum în fiecare din cele 4 centre 
reporterii noștri au desprins o serie de aspecte interesante, pe care vi 
le prezentăm în comentariile de astăzi cu intenția de a vă înfățișa, 
din timp, potențele și implicit șansele fiecărei_ candidate la cel de 
al VI-lea titlu de campioană mondială universitară.

Citiți in pagina a 4-a relatârile trimișilor noștri.

diferențe 
sensibile.

. prin 
lor com- 
reprezen- 
Iiomâniei, 
Sovietice,

Onpă nn meci de Hochei ioartc disputat

A doua partidă din ca
drul etapei a treia a Divi
ziei de 
Steaua și 
Ciuc, a 
mult mai 
cea de duminică, desfășu
rată majoritatea 
sub semnul unui 
echilibru de forțe. Steaua a 
obținut și de această dată 
victoria cu 2—0 (0—0, 1—0, 
1—0), dar a trebuit să mun
cească foarte mult pentru 
ea, deoarece evoluția ho- 
cheiștilor oaspeți a fost 
dîrză și foarte curajoasă. 
Fără exagerare se poate 
spune că formația din 
Miercurea Ciuc a trecut pe 
lingă posibilitatea unul re
zultat de egalitate, avînd 
în vedere faptul că, în 
poarta echipei bucureștene, 
Anton Crișan a avut o evo
luție cu totul remarcabilă

dintre 
Miercurea 

oferit o dispută 
interesantă decît

hochei, 
S.C.

timpului 
evident

Pentru Ion Țiriac, vacanța se 
încheie astăzi. Peste cîteva zile, 
el începe sezonul său transocea
nic, care marchează al 17-lea 
start internațional, o adevărată 
performanță în cariera unui jucă
tor de tenis.

înainte de plecare, cîteva cu
vinte pentru cititorii „Sportului".

Rep. A fost, după cît se 
pare, o vacanță mai lungă.

I. Ț. Doar „după cît se pare", 
în ultimele două șăptămîni am 
lucrat (aș spune) zi și noapte la 
un serial T.V., „Primii pași în te
nis", din inițiativa „Scînteii tine
retului". în momentul de față, se
rialul este gata; va cuprinde 11 
lecții și va începe, probabil, la 
jumătatea lui februarie. A fost o 
muncă grea, dar foarte plăcută. 
Am senzația că am reușit să dau 
ceva din sufletul meu celor 100 000 
de copii cîștigați pentru tenis.

Rep. îl așteptăm cu ne
răbdare... Pînă atunci, două- 
trei puncte din programul 
imediat.

I. Ț. începînd cu 15 ianuarie, 
voi juca în „Circuitul Riordan". 
Apoi, în martie și aprilie, voi 
participa la deschiderea sezonului 
european în aer liber. în mai— 
august voi juca W.T.T.-ul, cam
pionatul american inter-orașe.

Rep. Cupa Davis ?
I. Ț. Sînt, într-adevăr, selecțio

nat în lot. Dar, am auzit că e 
doar o selecție onorifică. De alt
fel, punctul meu de vedere în 
legătură cu posibilitățile de a juca 
în Cupa Davis au mai fost expu

Mahorin, unul dintre jucătorii de bază ai selecționatei U.R.S.S., înscrie 
săritură, in partida cu C.S.U. Galați Foto :

Ia București, Pitești și Ploiești vor urca conside-

și inspirată. Trebuie să no
tăm, de asemenea, faptul 
că din echipa militară a 
lipsit Ioniță, suspendat pen
tru această partidă, în ur
ma unui gest nesportiv sâ- 
vîrșit la meciul din ajun.

Cele două puncte âu fost 
realizate de Miklos (min. 
28) și Kemcnesy (min. 48), 
în urma unor spectaculoase 
acțiuni ofensive initiate de 
Varga și, respectiv, Nistor.

Romeo VILARA
Dubla întîlnire dintre 

Dunărea și Dinamo este 
programată azi și mîine, la 
Galați. Programul acestei 
șăptămîni se încheie cu 
două întîlniri de mare a- 
tracție, sîmbătă și dumini
că la București, Steaua — 
Dinamo și. la Galați, Du
nărea — S. C. Miercurea 
Ciuc.

se. Am considerat întotdeauna câ 
s-a întîrziat și așa prea mult ca 
promovarea tinerilor.

Rep. Ai scris undeva că 
viitorii noștri campioni au 
astăzi 11—12 ani.

I. Ț. Și îmi mențin această pă
rere. Tenisul românesc are trecut 
și... viitor. Mă gîndcsc că afluența 
de copii în tenis, astăzi, este fără 
precedent. Pînă la urmă, e o pro
blemă care ține de regula de trei

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3}

spectaculos din 
Dragoș NEAGU
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DE AZI:
CLUJ-NAPOCA

PROGRAMUL
GRUPA A

Ora 17: Tunisia — Uni
versitatea Cluj-Napoca ;

ora 18,15 : R.F. Germania 
— Cehoslovacia.

GRUPA B — GALAȚI
Ora 17: Italia — C.S.U. i 

Galați;
ora 18,15: U.R.S.S. — 

Spania.
GRUPA C — IAȘI

Ora 17: Franța — Agro
nomia Iași;

ora 18,15: România — 
Polonia (repriza a doua va 
fi transmisă pe micul ecran 
de la ora 19).
GRUPA D — TIMIȘOARA

Ora 17 : Japonia — Poli
tehnica Timișoara ;

ora 18,15: Iugoslavia — 
Bulgaria.

Primele două clasate din 
grupele A și B vor evolua 
în continuare în turneul 
semifinal A, iar primele 
două clasate din grupele C 
și D — în turneul semifi
nal B. Rezultatele meciuri
lor din grupe vor conta și 
pentru turneele semifinale, 
ale căror întreceri sînt pro
gramate la 9 și 10 ianuarie 
în București, Pitești și 
Ploiești.
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VACANTĂ PE SEMENIC POLITEHNICA Șl I. E. F. S. JOACĂ

IARNA SE PUN BAZELE
PERFORMANȚEVIITOARELOR

Dacă în cîmpia Banatului 
iarna nu este încă simțită, pe 
muntele 
zăpada și întreaga atmosferă 
crează 
de ianuarie. Brazi incărcați cu 
nea, pîrtii pe care alunecă zeci 
■le schiori, țurțuri mari de 
gheață pe streșinile clădirilor 
întregesc frumosul peisaj hi
bernal. De curînd a fost dat în 
folosință aici un nou hotel tu
ristic, Gozna, mărindu-se astfel 
capacitatea de cazare a sta
țiunii cu încă 200 de locuri.

In aceste zile, Semenicul a 
devenit „cartierul general" de 
vacanță al elevilor sportivi din 
Reșița. Primii pe care i-am in
tilnit au fost handbaliștii de la 
Școala sportivă, tineri foarte 
ambițioși, care vizează un loc 
printre primele trei echipe din 
țară in ierarhia juniorilor. 
După felul cu lucrează frații 
Funaru, 
ceilalți 
vele să 
tec în 
pirtiile 
relui 
printre 
grupa 
antrenorilor Doina Schwager 
și Carol Micloș, și tot acolo,

Semenic, în schimb,

o splendidă ambiantă

Mureșan, Munteanu și 
băieți, au toate moti- 
aspire chiar la primul 
campionatul lor. Pe 

Goșnița și 
i-am văzut 
fanioane pe 
alpină, sub

Valea Soa- 
alunecînd 

schiorii din 
îndrumarea

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

REZULTATE BUNE
ALE RUGBYȘIIIOR

adver- 
a fost 
Fran- 

cunos- 
Fores-

Rugbyștii de la Dinamo Bucu
rești s-au înapoiat ieri dimineață 
in țară, după turneul întreprins in 
Franța. Antrenorul Ion Țuțuianu 
ne-a oferit cîteva interesante a- 
mănunte. Iată-le : „Primul 
sar, intilnit la Bordeaux, 
Begles, fostă campioană a 
tei, echipă in care joacă 
cuții Malterre, Swerjinski,
tie, Boucherie. A rezultat un meci 
de mare frumusețe, pe care l-am 
ciștigat cu 16—7, datorită acțiuni
lor foarte grupate ale înaintării și 
atenției treisferturilor. Realizatori: 
Constantin (3 l.p.), Dăiciulescu (în
cercare) și Marghescu („drop"). 
După un interval de numai 2 zile 
am jucat cu Florence, «n „XV" din 
divizia secundă, care aspiră în
dreptățit ia promovarea între cele 
mai bune echipe ale Franței. Prin
tre componenta săi: internaționa
lii Biemouret (care e și antrenor) 
și Viotto. Bfciefti mei au acuzat 
nerefacerea după meciul cu Be
gles. In plus, terenul a fost des
fundat, ceea ce a impietat asupra 
calității spectacolului. Am pierdut 
cu 7—12. in prima zi a noului an, 
la Mauleon, echipa noastră a do
vedit că înfrîngerea de la Floren
ce nu a fost decît un accident. E- 
chipa locală a retrogradat anul tre
cut de pe prima scenă, pe care 
speră, însă, să revină.

Menționez că ea a fost întărită și 
cu jucători de la alte formații. 
Cum spuneam mai înainte, Dinamo 
a reușit un spectacol mult aplau
dat, cu acțiuni în viteză, pline de 
fantezie. Scorul ne-a fost net fa
vorabil : 29—3 1

Acum, toate privirile spre cam
pionat, pe care vom începe să-l 
pregătim la 20 ianuarie".

i
Debutul în sferturile de finală

mîine seară la Clermont — Ferrand și la Sofia

la activ) se află la Se-

Reșița. După cîteva ore

și Ion Mun- 
poalele mun- 
și-au stabilit 
cei mai me-

dar pe pante mai dulci, „aler
gau" pe schiurile inguste fon- 
diștii de la Olimpia Reșița, a- 
vîndu-i ca antrenori pe Au
gustin Lamasz fi Ladislau Orz. 
Tot în postură de schiori (dar 
puțin mai stingaci in mișcări 
și cu un număr mare de... că
zături
menic și sportivii de la Clubul 
atletic
de divertisment pe schiuri i-am 
văzut făcînd cros pe zăpadă, 
avîndu-i in frunte pe antreno
rii Daniel Mayer 
teanu. Mai jos, la 
telui, la Crivaia 
tabăra unii dintre
rituoși sportivi reșițeni, înotă
torii. Ei sînt in număr de 35 
și pregătesc pe... zăpadă noile 
performanțe spre care aspiră 
in bazin. Antrenorii Schuster 
și Poteceanu lucrează cu multă 
seriozitate pe... uscat cu elevii 
lor, fac o solidă condiție fizică 
pentru

Dacă 
zintă o 
pentru 
seamnă
Acum iarna se pun bazele bu
nelor rezultate ale 
cald.

sezonul de primăvară, 
zilele acestea 
vacanță pentru 
elevii sportivi 

antrenament,

repre- 
școală, 

ele în- 
muncă.

sezonului

Petre 
coresp.

ARCAN, 
județean

xz
turneu al „Circuitului 

va începe astăzi, de la 
sala sporturilor din 
tabloul de concurs vor 
jucători : Toma Ovici,

Miercuri scara, echipele feminine de baschet Politehnica și 
I.E.F.S. debutează — în deplasare — în sferturile de finală ale 
C.C.E. și respectiv „Cupei Liliana Ronchetti", urmînd ca săptămîna 
viitoare să aibă loc, la București, meciurile retur. Campioanele 
României joacă cu echipa franceza U. C. Clermont-Ferrand, de mai 
multe ori finalistă a C.C.E., formată din baschetbaliste reputate 
pe plan internațional, printre care Chazalon, Guidotti, Riffiod, Qui- 
blier. I.E.F.S. are drept parteneră pe Levski-Spartak Sofia, care are 
în componență pe internaționalele Novkova, Bogdanova, Labova și 
Boianova. X _ ,

In legătură cu pregătirile făcute în vederea acestor confruntări, 
antrenorii celor două formații românești ne-au declarat următoarele :

GRIGORE COSTESCU — PO
LITEHNICA î „Dupâ întreruperea 
Diviziei A (n. r.: 5 decembrie), 
echipa a plecat la Predeal, unde 
a efectuat un stagiu de pregătire 
fizică, tehnică și tactică. Dimi
neața aveau loc antrenamente în 
aer liber, pe Cioplea și Clăbucet, 
iar seara lecții tehnico-tactice în 
sala Liceului experimentat de schi 
din localitate. Am urmărit, și în 
acest scop dr. Șerban Florian ne-a 
fost de un real ajutor, îmbunătă
țirea pregătirii fizice, omogeniza
rea lotului, perfecționarea siste
mului de joc colectiv în atac și 
sporirea agresivtății în apărare. 
Spre sfîrșitul stagiului de la Pre
deal, au venit și Szabados-Pîrșu, 
Tita și Szabo care participaseră 
la Balcaniada de la Bacika Topo- 
la. Verificarea perioadei de an
trenament s-a făcut prin meciul 
restanță cu formația Institutului 
Pedagogic din Tg. Mureș (n. r. : 
90—35 pentru Politehnica), după 
care am revenit în Capitală, unde 
am continuat pregătirile. Au ur
mat întîlnirea de la Oradea cu 
Crișul (n. r. : 91—63 pentru Poli
tehnica), înapoierea la București

r.

Primul 
de tenis", 
ora 16, în 
Brăila. Pe 
figura 15 .
Thomas Emmrich (R.D. Germană) 
și Dumitru Hărădău, primii dintre 
favoriți, precum și T. Marcu, M. 
Tăbăraș, I. Sântei, V. Sotiriu, S. 
Mureșan, C. Popovici, B. Altnă- 
jan, D. Nemeș, I. Kerekeș, P. 
Mărmureanu, M. Russu și doi re
prezentanți ai tenisului brăilean 
ce urmează a fi desemnați astăzi, 
cînd se va încheia turneul de se
lecție .organizat în acest 6cop.

Reuniunile vor începe zilnic la 
ora 15, semifinalele și finala fiind 
programate de Ia ora 16.

Sîmbătă au plecat în S.U.A., 
pentru a lua parte la circuitul 
american „Virgina Slims", organi
zat de „Women Tennis Associa
tion", tenismanele românce Vir
ginia Ruzici, Mariana Simionescu 
și Florența Mihai. în prima etapă 
reprezentantele noastre vor fi 
prezente la turneele de la San 
Francisco, Sarasota (Florida), 
Akron (Ohio) și Washington.

★
Antrenorii de tenis din întreaga 

țară au început ieri un curs de 
perfecționare a cunoștințelor. Timp 
de o săptâmînă ei vor viziona 
filme cu caracter instructiv, vor 
audia prelegeri și vor lua parte 
la demonstrații practice.

JJ

(Urmare din pag. 1)

simplă. Dacă în perioada în care 
aveam 1500 de jucători tenisul ro
mânesc a reușit să ridice un 
Năstase și, dacă vreți, un Tiriac, 
trebuie să te aștepți, In baza unei 
logici elementare, la 6—7 jucători 
de vîri — cel puțin — atunci cînd 
cifra masei se ridică 
150 000.

Rep. Ce anume 
tribui la înălțarea 
piramide ?

la circa

va con- 
acestei

Ț. Printre alte multe con-I.
diții, trebuie lichidată precaritatea 
sistemului nostru competițional 
intern și extern. Divizia națională 
e un paleativ. Se întîlnesc mereu 
aceiași jucători, care se 
se plictisesc împreună, 
competițional trebuie să 
ze rivalități în trepte.

cunosc și 
Sistemul 

declanșe- 
Asociație,

A.

VOLEIBALIȘTI ROMANI
ÎN ÎNTILNIRI INTERNAȚIONALE

o Campioana țării, Dinamo 
București a plecat în R.F. Germa
nia pentru meciurile de debut în 
noua ediție a Cupei campionilor 
europeni, în fața echipei S.S.F. 
Bonn. După cum am mai anunțat, 
dinamoviștii vor susține ambele 
partide în deplasare, în urma în
țelegerii intervenite între condu
cerile celor două echipe. Prima 
întîlnire va avea loc mîine, iar 
revanșa vineri. Au făcut depla
sarea următorii jucători : Udiștea- 
nu, Schreiber, Vraniță, Oros, Du- 
mănoiu, Tutovan, Păusescu, Ma
rinescu, Vrîncuț, însoțiți de antre
norul G. Eremia.

• Două selecționate de juniori- 
tineret au plecat spre Sofia, unde

sînt programate tradiționalele 
turnee organizate de federația 
bulgară. Lotul de fete al Româ
niei. cuprinde, printre altele, pe 
Marinela Milea-Țurlea, Doina Ro- 
tezan, Irina Petculeț, Ioana Șiclo- 
van, Doina Rusu, Marilcna Grigo- 
raș, iar cel de băieți pe ~ ~ 
cu, Manole, Macavei, 
Cotoran, Odagiu, Zolia 
două loturi sînt însoțite 
norii Leonid Sorbală : 
Tănase.

Turneele urmează să se desfă
șoare între 8 și 12 ianuarie. Mai 
iau parte echipele similare ale 
U.R.S.S., Poloniei, R.D. Germane, 
Ungariei și Bulgariei, atît mascu
line cît și feminine.

club, oraș, județ, inter-județene, 
inter-zone etc. etc. Tinerii trebuie 
să se confrunte mereu, să în
tâlnească stiluri mereu noi, să-și 
stimuleze rivalitățile. Din tenisul 
uroânesc trebuie eliminată rutina.

Rep. S-au pus bazele unui 
circuit „indoor".

I. Ț. Foarte bine. Există, însă, 
și aici 
adică 
Marcu 
învăța 
trebuit 
între 3 februarie și 13 martie ar 
fi fost normal ca ei să participe 
la un circuit non-stop, în orașe 
ca Basel, Miinchen, Alger, Cairo, 
Alexandria, Genova, Barcelona, 
Valencia etc. etc. (N-am făcut decît 
să aleg cîteva orașe din marele cir
cuit european al primăverii). Si
gur că în unele turnee jucătorii 
noștri n-ar fi depășit, poate, faza 
calificărilor, dar și asta ar fi în
semnat foarte mult, și în orice 
caz mai mult decît un Ovici—Po
povici la a 50-a ediție sau un 
Hărădău—Sântei la a 40-a.

Rep. S-a vorbit despre 
posibilitatea organizării tur
neului „Masters" la Bucu
rești.

I. Ț. La 27 noiembrie am pri
mit o scrisoare din partea comi
tetului director, care a confirmat 
cele discutate anterior, la Viena. 
La 3 ianuarie am primit un tele
fon din partea aceluiași comitet 
director. Mi s-a spus că au rămas 
10 orașe „în cursă". Am fost a- 
nunțat că la 14 ianuarie, orele

un „dar". Cei patru din lot, 
Ovici, Hărădău, Traian 
și Tăbăraș nu prea au ce 
în acest circuit. Ei ar fi 
să joace în străinătate.

: G. Enes- 
Corcheș, 

etc. Cele 
de antre- 

și Tănase

Moment de odihnă la un antrenament al Pofti 
pe Cioplea, in scopul îmbunătățirii pregălși pregătirile pentru plecarea la 

Clermont-Ferrand. In general, lo
tul nostru este optimist și dorește 
să aibă 
bună".

o comportare cît mai

NICOLAU — I.E.F.S. t 
antrenament cu efectivul 
l-am putut efectua în 
26 decembrie, deoarece

IOAN
„Primul 
complet 
ziua de 
pînă atunci o parte dintre jucă
toare au luat parte la Balcaniadă, 
iar celelalte la sesiunea de exa-

mene și Ia cursul de schi de Ia 
Paring. La acest curs, Ștefania 
Basarabia a avut neșansa să se 
accidenteze la umăr și va fi in
disponibilă circa o lună de zile. 
Am efectuat un total de 11 an
trenamente cu lotul complet și am 
susținut un meci divizionar Â, în 
compania formației C.S.U. Galați 
(n.r. : 64—51 pentru I.E.F.S.). Știm

că avem dej 
redutabilă, 
sferturile d 
ei, întrecînJ 
pesta (înv 
trecut) cu 3 
și vom fad 
păstra șaiy 
întîlnirea rlDINAMO (m) ȘI I.E.F.S. (I) CONTINUA SAÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE

Dupâ o întrerupere de o luna de zile, 
campionatele republicane de baschet au 
fost reluate prin meciurile desfășurate, 
sîmbătâ și duminică, în Capitală, la Ti
mișoara, Oradea, Tg. Mureș și Constanța. 
Punctul de atracție al etapei a 10-a a în
trecerii feminine l-a constituit derbyul de 
la Oradea, dintre Crișul șl Politehnica. 
El a revenit net bucureștencelor care, 
după cum ne-a transmis corespondentul

PERIOADĂ DE TRANSFERĂRI
La 1 ianuarie a început prima pe

rioadă 
Ea se

de transferări pe anul in curs, 
va încheia la 15 ianuarie.

Echipa Șc. sp. Oradea, pe local
la
Parllcipind la un turneu Internațio

nal desfășurat la Szarvas (Ungaria), 
alături de alte cinci echipe, formația 
feminină a Școlii sportive din Oradea 
(antrenor Toma Velciov) a cucerit 
primul loc. In finala disputată între 
Școala sportivă Oradea și „Vale Bot- 
tyan“ Szarvas, tinerele baschetbaliste 
românce au învins cu 88—73 (44—32). 
Organizatorii au oferit un trofeu celei 
mal bune jucătoare a turneului — 
Ecaterina Szabo (Școala sportivă Ora
dea), autoare a 84 p.

un turneu in Ungaria

județean llie Ghișa, au manifestat o ver
vă deosebită de joc și o eficiență spo
rită. La acest ultim capitol, s-a remar
cat Gabriela Ciocan care, prin cele 37 do 
puncte înscrise, anunță revenirea in forma 
sportivă care o clasase nu de mult printre 
primele baschetbaliste ale tării. In Capi
tală, tinerele sportive de la Voința au 
realizat surpriza săptămînil, dispunînd de 
formația Rapid. A fost, se poate spune, 
victoria unui colectiv care o muncit cu 
multă sîrguință pentru a elimina defec
țiunile manifestate anterior și pentru a 
obține, în sfîrșit, performanțele la care 
îi dau dreptul talentul unor jucătoare și 
capacitatea recunoscută a antrenorului 
Alexandru Popescu. Feroviarele, in schimb, 
au deziluzionat. In ofensivă a lipsit dis
ciplina do joc caracteristică formației, s-a 
ratat enorm, chiar și de sub panou, iar 
apărarea nu a avut combativitatea nece
sară pentru a stopa acțiunile adversare
lor.

In întrecerea seniorilor din grupa 1—6, 
Universitatea Timișoara a repurtat un 
succes facil asupra I.E.F.S.-ului și a pro
movat pe locul secund în clasament (aste 
drept. Steaua are un meci mai puțin ju- 

- -- - Politehnica
victorii 

între 
pentru

cal). In grupa 7—12, Farul, 
București și I.C.E.D. au obtinut 
categorice și este neîndoielnic câ 
aceste trei echipe se va da lupta 
șefia în grupă.

lată, însă, clasamentele ia zi :

ll

15,30, delegații comitetului direc
tor vor sosi la București, 
de la Londra, pentru a 
cu forurile noastre. Dacă 
depune unele eforturi, vom putea 
găzdui o mare competiție, care va 
putea fi urmărită de T.V.-ul mon
dial, chiar și prin intermediul sa
telitului.

Rep. Ce zici de jucătoa
rele noastre Virginia Ru
zici și Mariana Simionescu ?

Ț. Reprezintă mai mult decît

venind 
discuta 
se vor

I.
băieții. Aud că Ruzici e pe locul 
48 în lume, iar Mariana — pe 36. 
(Ruzici ar avea scuza unui acci
dent). M-aș fi așteptat, totuși, ca 
ele să fie în primele 25 de locuri 
în ’74. în orice caz, ’75 este anul 
hotărîtor. Am depus demersuri pe 
lingă F.R.T.
să evolueze
trei
s-a

ca ambele jucătoare 
la Boston, 

luni, sub conducerea 
luat încă o decizie.

Rep. De ce a 
Năstase finala cu Vilas ?

Ț. Pentru că nu a atacat la

timp de 
mea. Nu

pierdut

I.
momentul oportun, ca să elimine 
dificultățile terenului. în afară de 
asta, ca niciodată, Năstase mi s-a 
părut mai puțin înverșunat în 
obținerea victoriei.

Rep. O ultimă întrebare. 
Un clasament al primilor 
șase pentru anul... 1975.

Ț. Nu sînt profet, dar să 
Berg, Connors, Năstase, _ .... Re_

I.
zicem 
Newcombe, Smith și Vilas, 
marcați... ordinea alfabetică !

Rep. Mulțumiri și succes !

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
CONTINUA AZI LA SF. GHEORGHE

Campionatul divizionar de hand
bal feminin continuă astăzi, la Sf. 
Gheorghe. cu întrecerile celui de al 
doilea turneu de sală. Iubitorii spor-

tutui din localitate vor putea ur
mări timp de 4 zile un adevărat 
maraton handbalistic de 24 de par
tide.

1. I.E.F.S.
2. Politehnica
3. Crișul j
4. Rapid

,,U“ Timiș] 
Olimpia-Crl 
Voința Bul 
I.P. Tg. b| 
,.U“ Cluj-| 
C.S.U. GcJ 
„U“ lași ] 

Prin fuziunel 
slruclorul, rozi 
structorul au I 
IV art. 4 din I 
organizare și I 

mas] 

1. Dînamo | 
„U“ TimlșJ 
Steaua | 
I.E.F.S. J 
Rapid J 
,,U“ Cliij-bl

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

2.
3.
4.
5.
6.

Farul
„Poli" Bud

3. I.C.E.D.
4. „Poli" lași
5. C.S.U. Gal]
6. Medicina 1

1.
2.

ÎNTRECERILE d
IN PLINA ACTU

Sezonul competițional de 
este în plină desfășurare, 
munte zăpada abundentă permite 
desfășurarea întrecerilor în con
diții dintre cele mai bune. De 
altfel, azi și mîine cei mai buni 
schiori alpini (seniori și juniori) 
vor participa la unele din con
cursurile importante, prevăzute în 
calendarul competițional intern.

★
Astfel, astăzi, la Sinaia pe 

pirtiile din apropierea hotelului 
alpin, de la „Cota 1400", cei mai 
butii seniori ai țării se vor între
ce în proba de slalom special. 
Miercuri, cunoscuta Vale a lui 
Carp va găzdui prima probă de 
coborîre a anului. Pîrtia excelen
tă și amenajările făcute vor per
mite, cu siguranță, desfășurarea 
în condiții optime a acestei între
ceri atît de spectaculoase, dotată 
cu „Cupa Sinaia". Vor putea fi 
urmăriți în dispute, sperăm de 
bun nivel tehnic, specialiști ai ge
nului dintre care se remarcă Dan 
Cristea, Dorin Munteanu, loan 
Cavași, Virgil Brenci, Constantin 
Văideanu, Ion Bobiț, Nandor Sza
bo, Daniela Munteanu, Georgeta 
Băncilă, Minodora Munteanu, lu- 
dith Tombrj ș.a. Deci, seniorii și 
senioarele schiului nostru alpin 
vor răspunde prezent „in corpore" 
la startul „Cupei Sinaia".

★
Poiana Brașov va găzdui, 

marți și miercuri, întrecerile 
slalom special și slalom uriaș 
zervate juniorilor din întreaga 
țară, dotate cu „Cupa Brașovia". 
Participarea tinerilor schiori este 
așteptată cu deosebit interes în 
vederea evoluției lor la viitoarele 
întreceri internaționale, 
alcătuirii loturilor 
parte la Balcaniadă.

☆
în perioada imediat 

schiorii și biatloniștii români vor 
participa la mai multe competiții 
organizate peste hotare. Biatloniș
tii de la A.S.A. Brașov vor fi 
prezenți ia primul concurs de a- 
cest gen organizat în Iugoslavia, 
între 10 și 12 ianuarie. Vor face 
deplasarea următorii sportivi : Ion 
Mârza, Gheorghe Cimpoia, Victor

schi 
La

Dihoi, Gl; 
Lăzăroiu.

Intre 18 
de biatloni] 
rele concu 
turi de cei 
genului di]

CtfJToscui 
Mlyn, difțj 
între 19 ș 
internaționl 
lom și sla 
fi prezent] 
România. | 
Nove Mes] 
mare intri 
au fost ii 
din țara il 
ceste intri 
vor fi stal 
rilor de \|

LO
După 

loz in 
constînc 
cîștiguri 
cîștigătl 
Victoria 
de mai

următoare,

precum și



’•A;

ț ■■

susținui,:
e __
agoș NEAGU

it o adversară 
calificat în 

ale competiți- 
artacus Buda- 
astră de anul 
nete la Sofia, 
pentru a ne 

alificare după 
la București".
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Retrospectiva tura fui
P/K/X/g/ A i

Hf»FRUMOASELE JOCURI DE ALTĂDATĂ ?

DUCACIUT
Olimpia și Con- 
histrate de Con- 
e (conform cap. 
pgulamentul de 
a F.R. Baschet).

10 9 1 695-591 19
9 7 2 675-480 16
9 6 3 565-562 15
9 5 4 607-568 14
9 5 4 575-538 14
8 5 3 531-495 13
9 4 5 550-587 13
9 3 6 526—652 12
8 3 5 492-525 11
9 1 8 552-603 10
9 1 8 459-626 10

PA 1-6

12 0 1170-766 24
10 2 941-830 22
10 1 988-742 21
La 4 896—848 20
15 7 820—891 17

5 6 761-790 16

6 887- 908 18
6 835- 871 18
7 832- 844 17
9 806- 930 15

11 791-1040 13
12 723- 990 12

IIIIIIIIIIIII

AU ÎNCEPUT
(Urmare din pag. 1) 

--------------- J--------------- ■ 
V.S.S. Kosice și Liaz Jablonec. La 
mijlocul lunii februarie (10—18), 
echipa va efectua un turneu de 
trei jocuri în Siria.

— Noutăți în lot ?
— Doi portari î Duha, de la 

Dinamo București, și Salomir, de 
la Gloria Bistrița.

F. C. ARGEȘ :
O SINGURĂ NOUTATE ÎN LOT

Luni, la ora 10, la apelul an
trenorului secund T. Dima, lotul 
de. jucători piteșteni — mai puțin 
Cristian și Bărbulescu, plecați în 
Israel cu reprezentativa de juniori 
— s-a prezentat la teren pentru 
reluarea pregătirilor. Startul aces
ta a fost marcat prin obișnuita 
vizită medicală, deși unii dintre 
jucători, nerezistînd tentației jo
cului cu balonul rotund, și-au dat 
întîlnire, în zilele vacanței, ia 
Sala sporturilor (Marian Popescn, 
Radu I, Radu II și alții). în lot o 
singură noutate : reapariția lui 
Toma, transferat încă din vara 
trecută de la Gloria Buzău și 
care, din cauza unei operații de 
menise, n-a putut fi încă folosit. 
F.C. Argeș rămîne în localitate 
pînă duminică 12 ianuarie, urmînd 
ca echipa să parcurgă o altă eta
pă a pregătirilor, la Herculane, 
pînă la 26 ale lunii curente.

CHIMIA RM. VÎLCEA :
PREGĂTIRI, APOI UN TURNEU
Echipa s-a reunit luni 6 ianua

rie, efectuînd vizita medicală, 
între 7 și 10 ianuarie antrenorii 
Laurențiu Munteanu și Ion Jianu 
(preparator fizic) vor supune lotul 
la antrenamente ușoare de aco
modare, după care, timp de două 
săptămîni (10—25 ianuarie), Chi
mia se va deplasa la Călimănești 
pentru o pregătire fizică intensi
vă. în lotul primei echipe sînt 
cooptați trei jucători de la tine- 
ret-speranțe : portarul Șcliiopu 
(născut în 1958), Enache și Tcleș- 
pan, ultimul fost la Șoimii Sibiu.

POLITEHNICA IAȘI : CURSA 
(SPERANȚEI) DE PRIMĂVARĂ
Cu gîndul la un retur foarte 

bun, care să o mențină printre 
divizionarele A, Politehnica a în
ceput cursa de primăvară dumi
nică 5 ianuarie, cu obișnuitul con
trol medical.

După cele două teste medicale, 
formația ieșeană începe azi an
trenamentele propriu-zise.

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
studenții își vor muta cartierul 
pregătirilor la Breaza, unde vor 
sta- 12 zile. în lotul antrenorului 
Ilie Oană șl un nume nou : D. 
Ioncscu, o extremă care a jucat

PREGĂTIRILE
la Electronica Obor și Victoria 
Roman.

SPORTUL STUDENȚESC:
CU FUNDAȘUL M. oLTEANU 

ÎN EFECTIV
Ieri dimineață, sub suprave

gherea antrenorului Angelo Ni- 
culescu, și, bineînțeles, a medicu
lui Brătilă, jucătorii au efectuat 
obișnuitul control medical, dinain
tea fiecărui sezon competițional.

Ieri a avut loc primul an
trenament în aer liber. Pînă la 12 
ianuarie, pregătirile se desfășoară 
la București. în perioada 13—26 
ianuarie, studenții își vor muta 
sediul antrenamentelor la Pucioa
sa. După alte 5 zile în Capitală 
(26—30 ianaurie), la 1 februarie 
Sportul studențesc are perfectat 
un turneu de mai multe jocuri în 
Bulgaria. La antrenamente parti
cipă toți jucătorii, inclusiv fun
dașul M. Olteanu.

JIUL :
LA PETROȘANI Șl HERCULANE

întregul lot de jucători a efec
tuat, sîmbătă și duminică, un 
complex control medical. Antre
namentul inaugural al sezonului 
de primăvară este prevăzut pen
tru astăzi.

în afara vechiului lot, la pre
gătire s-au prezentat și cîțiva ju
cători noi, proveniți de la echipe 
de categorie inferioară, pentru 
care au fost înaintate cereri de 
transferare. Este vorba de Popa 
(Abatorul București), Schmit și 
Carabageac (Șoimii TARO-M). A re
venit la Petroșani și Sabados, 
care și-a satisfăcut stagiul mili
tar. Pînă la 15 ianuarie, antrena
mentele se vor desfășura în loca
litate, în continuare antrenorul 
Titus Ozon intenționînd să efec
tueze cu jucătorii săi un stagiu 
de pregătire, de două săptămîni, 
la Herculane.
STEAGUL ROȘU : ANTRENAMENTE 

IN POIANA BRAȘOV
Zilele de 3 și 4 ianuarie au 

fost afectate unui exigent control 
medical. Duminică 5 ianuarie, 
stegarii au avut zi liberă, iar ieri 
dimineață jucătorii brașoveni au 
susținut la stadionul Tineretului 
primul antrenament al anului.

La apelul antrenorului Nicolae 
Proca au răspuns prezent toți ju
cătorii, mai puțin Ciugarin — în
voit pentru susținerea unui exa
men și Naghi, care își satisface 
stagiul militar.

Pînă la 15 ianuarie, pregătirile 
se vor desfășura în localitate, după 
care brașovenii vor urca în Poia
na Brașov, unde pînă la sfîrșitul 
lunii vor pune accent pe acumu
lările fizice.

Este un lucru de necontes
tat că fotbalul constănțean 
a fost afectat de multe 
nereușite în sezonul recent 

încheiat, nereușite care contras
tează puternic cu frumoasa toam
nă fotbalistică a anului 1973. Cîte
va repere statistice vin în spri
jinul acestei afirmații : echipa 
antrenată de cuplul Hașoti-Comă- 
niță ocupa la finele turului cam
pionatului, ediția 1973/1974, locul 
II cu 20 de puncte (procentaj 
57%) și cu un golaveraj pozitiv 
(30—18) ; în clasamentul golgete- 
rilor cele două vîrfuri de atac

zionară A în precedenții ani, de 
cînd se alcătuiește o asemenea 
formulă de echipă a campionatu
lui, pe baza adiționării, etapă de 
etapă, a notelor obținute de fot
baliștii din Divizia A.

Și cît de slabă este acum re
colta litoralului I... Comparați cele 
două tururi, lecturînd cifrele 
statistice din chenarul de mai' jos 
și o să vă convingeți că F.C. Con
stanța toamnei ’74 este departe de 
F.C. Constanța toamnei ’73. Ce 
cauze au dus la suita nereușitelor 
înregistrate pe parcursul celor 17 
etape de campionat ?

Antonescu (cel care joacă balonul), secundat de Bălosu (in planul 
doi), lămurește situația critică creată de prezența lui tordănescu în 

apropierea buturilor constănțene

(Mărculescu și Caraman) se situau 
pe locuri onorabile — primul se 
afla pe poziția 5—7, cu un total 
de 10 goluri, iar secundul, pe 
locurile 12—15 cu 7 goluri ; echi
pa adusese de afară șase puncte ; 
în sfîrșit, ca urmare a notelor 
acordate de cronicarii rubricii, în 
tradiționala echipă a campionatu
lui îi găseam, ca titulari, pe 
Antonescu, Nistor, Vigu și întrea
ga linie ofensivă — Tănase, Măr
culescu, Caraman, Lică. Deci, 7 
jucători în formația turului toam
nei lui 1973 ! A fost un rezultat 
firesc al constanței formei spor
tive, un record inedit, neînregis
trat de nici o altă formație divi-

Ele pot fi împărțite pe trei 
mari capitole :

1. INSUFICIENȚE MANIFES
TATE ÎN PROCESUL DE IN- 
STRUIRE-ANTRENAMENT, ÎNCĂ 
DIN PERIOADA CÎND SE FĂ
CEAU MARILE ACUMULĂRI, 
fapt care a adus, pe parcursul 
competiției, la scăderea capacită
ților funcționale și, mai tîrziu, la

treptata pierdere a formei sporti
ve. Din aceleași motive, constăn- 
țenii, în cursul multor jocuri, a» 
efectuat cu încetinitorul trecerile 
din atac în apărare și invers, în
tre compartimente distanțele au 
fost destul de mari, astfel că în
deplinirea sarcinilor duble, un a- 
tribut al fotbalului modern, a 
lăsat mult de dorit.

2. SUBȚIEREA VALORICĂ SI 
NUMERICA A LOTULUI DE JU
CĂTORI, mai ales plecarea lui 
Vigu, după expirarea anului de 
împrumut, a slăbit punctul forte 
al echipei (linia mediană), antre
norii, pînă la venirea și integra
rea lui Iovănescu, au adus în a- 
cest compartiment alți jucători de 
pe alte posturi, dereglîndu-se ast
fel și mai mult mecanismul de 
joc al echipei. Presată de lipsa 
unor rezerve de valoare, condu
cerea tehnică a solicitat medicu
lui recuperări intensive la jucă
torii accidentați, cu influențe di
recte asupra randamentului lor 
(exemple : Caraman, Mustafa, Tă
nase etc.).

3. ÎNCĂLCĂRI PRIVIND DIS
CIPLINA DE JOC ȘI DE COM
PORTAMENT, carențe care s-au 
răsfrînt asupra calității și con
ținutului jocurilor. Ele au fost ge
nerate atît de atitudinea de auto- 
încredere — exagerată pe perioa
da pregătirii startului sezonului de 
toamnă, cît și de unele concesii 
făcute unora dintre jucătorii care, 
cunoscînd că nu mai au pe alții 
în „spate", s-au dovedit refractari 
la îndeplinirea sarcinilor de Joc» 
s-au pregătit superficial Ia antre
namente, au făcut chiar unele 
„mofturi" la efortul solicitat (vezi, 
printre altele, cazul Lică dar, mai 
ales, al jucătorului I. Constanti- 
nescu, ultimul suportînd, pînă Ia 
urmă, sancțiuni din partea clu
bului).

Toate aceste cauze ale sla
bei evoluții a echipei de 
pe litoral, cit și altele* 
nerelevate în prezentul co

mentariu, dar cunoscute, atît de 
conducerea tehnică a echipei cit 
și de conducerea Clubului de 
fotbal, sînt tot atîtea semnale de 
alarmă. Firește că în această iap- 
nă este timp suficient pentru 
pregătirea 'temeinică a returului. 
Pentru că, orice am spune, F. C. 
Constanța, deși nu are nume so
nore, are un lot de jucători care* 
prin ambiție și tenacitate, pot s-O 
aducă la linia de plutire a fru
moaselor jocuri de altădată...

Stelion TRANDAFÎRESCU
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I ÎNCĂLCĂRI ALE DISCIPLINEI
de jucători din 116 echipe 

pendați pe 491 de etape î Acesta 
din păcate, bilanțul disciplinar al tu
rului campionatului Diviziei C 1974 
—1975. Cifrele, raportate chiar la nu
mărul mare de echipe care activează 
în competiție (192), sînt îngrijorător 
de mari. Dacă avem în vedere și fap
tul că 26 de fotbaliști au fost scoși 
din activitatea competițională pe o 
perioadă mai mare de șase luni (s-au 
dat și sancțiuni de cîte doi ani sus
pendare) ne putem da lesne seama 
de proporția indisciplinei în unele

SUS-
este,

ONOSPORT INFORMEAZĂ
premiilor de 40.000 și 30.000 lei Ia seriile de 
vînzare au fost introduse pe lingă cîștigurile, 

Lsme „Dacia 1300“ și premiile variate în b.ani și 
ne „Trabant 601“ și „Skoda S 100“. Printre primii 
risme „Trabant 601“ se numără și participanta 
in Tirgoviște, pe care o prezentăm în imaginea

jocuri 
prima 
lui comisia de competiții și disciplină 
a F.R.F. ^judeca" săptămînal cazurile 
de abateri de la etica și disciplina 
sportivă, avînd de fiecare dată agen
da Încărcată. Cu toate că s-au dat 
sancțiuni din ce în ce mai aspre, ca
zurile de indisciplină nu au scăzut, 
d dimpotrivă. In etapa a XV-a, de 
pildă, 15 fotbaliști au fost suspendați 
pe 58 de etape, iar unul dintre ei pe 
șase luni. Dintre echipele care au în 
acest campionat mulți jucători sanc
ționați amintim cîteva : Metalul Ră
dăuți, CAROM Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Dunărea Cernavodă, Unirea 
Drăgășani, Steagul roșu Plenița, Der
utata Cluj-Napoca, Textila Sebeș. 
Constructorul Alba lulia. Oașul Ne
grești, Viitorul Gheorghieni, Minerul 
Teliuc și altele, dar ne oprim aici cu 
aceste exemple nedorite.

Care sînt abaterile pentru care s-au 
dat sancțiuni ? In primul rînd, insul
tarea șl lovirea arbitrului, a adversa
rului și alte acte, calificate ca huliga
nice. Dar de vină nu sînt numai ju
cătorii, ci șl unii dintre acei factori 
— mai ales antrenorii, instructorii — 
care sînt chemați să dea educație ju
cătorilor. Nu o dată s-a întîmplat ca 
acești pseudo-pedagogi să fie și el 
inculpați în acte nesportive (față de 
arbitru sau adversar), cum au .fost 
cazurile antrenorilor T. ~~ "
(Danubiana Roman), P. 
(Chimia Brazi), V. Lovin 
Drăgășani), I. Szekely
Bala Mare), D. Vaida (Metalul Ră
dăuți), Em. Ctardărescu (Minerul Te- 
liuc) etc. Au fost chiar șl unii „obser
vatori", activiști în domeniul fotbalu
lui, delegați de consiliile județene 
pentru educație fizică șl sport de a 
veghea la buna desfășurare a meciu
rilor, care s-au coalizat cu echipele 
din raza județului lor, luînd parte la 
incidente. In această postură s-au 
aflat printre alții. I. Apostol (Vaslui) 
și I. Bigheț (Suceava).

O altă constatare este aceea că rha- 
joritatea infracțiunilor sînt săvîrșlte 
de către jucători ai echipelor codase, 
la care, de regulă, tehnica de joc este

ale acestui campionat. Din 
și pînă în ultima etapă a turu-

fost 
Căpățînă 

Dragomir 
(Unirea 

(CUPROM

(II)

PREA MULTE 
SPORTIVE!

înlocuită de durități. La jocurile a- 
cestor echipe, arbitrii devin, de obi
cei, „țapi ispășitori" pentru minusu
rile de ordin tehnic. In unele orașe 
local-patriotismul rău înțeles dă 
naștere la incidente nedorite. în 
urma cărora tot echipa locală suferă, 
ca urmare a sancțiunilor primite.

Iată și părerea unor arbitri despre 
această problemă acută în Divizia C, 
disciplina : CB. TEODORESCU (Bu
zău) — „Ca urmare a măsurilor din 
ce în ce mai severe, luate de F.R.F. 
împotriva celor certați cu sportivita
tea, situația s-a mai îmbunătățit, dar 
sînt tocă multe echipe unde preocu
parea pentru educație lasă foarte 
mult de dorit". GH. BĂLAȘA (Bucu
rești) „Nu e ușor să arbitrezi în „C“, 
deoarece aî de-a face cu mulți jucă
tori nediscipltoați, precum și eu unii 
care nu cunosc nici regulamentul 
(jucători, instructori, conducători, 
spectatori). De aici și protestele la 
decizii. Am constatat la multe me
ciuri că tonul neregularităților îl dau, 
ta majoritatea cazurilor, jucătorii mai 
ta vîrstă, de care... nu duc lipsă e- 
chipele din această divizie".

Am fi nedrepți dacă n-am aminti și 
de acele echipe care au avut în pri
ma jumătate a campionatului o com
portare corectă. Numărul acestor for
mații este destul de mare (76) și — 
nu întîmplător — ele sînt, în general, 
bine cotate în seriile respective și 
pentru evoluția lor. Așa sînt, de e- 
xemplu, Viitorul Vaslui, Textila Bu- 
hușl, Marina Mangalia, Ancoia Galați, 
Unirea Tricolor București, Chimia Tr. 
Măgurele, MEVA Drobeta Tr. Seve
rin, Minerul Lupeni, Strungul Arad, 
Dacia Orăștic, Aurul Brad, Minerul 
Cavnic, C.S. Zalău, Gloria Bistrița, 
U.P.A. Sibiu, Unirea SL Gheorghe și 
altele.

Sperăm că în pauza de iarnă con
ducerile echipelor, mai ales ale celor 
vizate în rîndurile de față, vor abor
da mai substantial această problemă 
importantă, a educației jucătorilor. 
Este absolut necesară întronarea dis
ciplinei ferme și in campionatul Di
viziei C.

T. RĂBȘAN

• PUNCTE REALIZATE ; 16 (procentaj : 47%)
— acasă : 9
— Tn deplasare : 8
© JUCĂTORI FOLOSIȚI (20) : Antonescu (totalul ___

notelor: 7,47), Bălosu (17—7,17), Tănase (17—6,94), Mărculescu (17—6,58), Nistor 
(16—6,62), Negoescu (16—6,40), Caraman (T5—6,40), Lică (14—6,57). T. ** 
tinescu (13—6,84), Popa (11—7,18), Turcu (11—6,72), Iovănescu (10-7,70), 
(9—7,00), Mihu (9—6,37)-, Ghirca (7—6,29)-, Ștefănescu (6—6,83), V, Petre 
Gîtej (4-6,75), Moldovan (3-6,00), Stoica (1-5).

• MEDIA NOTELOR ECHJPEI : 6,78
• FORMAȚIA DE BAZĂ : Popa — Mustafa, Antonescu, Bălosu, Nistor — 

Constantirrescu, Iovănescu, Lică — fanase, Mărculescu, Caraman (Negoescu).
© GOLGETERII ECHIPEI : Mărculescu 5 (5 acasă -J- 0 în deplasare), Ne

goescu 3 (3+0), Tănase 3 (9+0), Iovănescu 3 (3 + 0), Caraman 2 (1 + 1), I. 
Constanți aescu 1 (14-0).

• CARTONAȘE GALBENE : Iovănescu — 3, I. Constantinescu — 2, Tănase, 
Mustafa, Caraman și Antonescu — cîte 1.

• CARTONAȘE ROȘII : nici unui.
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Stoica - 3 etape, Iovănescu - o etapă, pentru 

acumularea a trei cartonase galbene.
« FAULTURI COMISE : 179 (cele mai multe - 1» - în etapa a Vl-a, cele 

mai puține — 5 — în etapa a IV-a).
e NUMĂRUL DE ȘUTURI : total : 266 (cele mai multe

a Xll-a, ceîe mai puține - 4 - în etapa a Vl-a); pe spațiul porții : 114 (cele 
mai multe - 14 - în etapa a Xll-a, cele mai puține - 2 - în etapa a XVI!-o).

c A BENEFICIAT de două lovituri de la 11 m, transformate de Iovănescu ; 
a fost sancționată cu un penalty, transformat de lordănescu.

O LA MECIURILE susținute acasă au asistat 99 000 de spectatori.

2 1 16-5 14 (77%)
2 6 1-14 2 (12%)

media

6
0
meciurilor : 17

Consta n- 
Mustafa 
(4—7.00),

i.

27 - în efapa

TRANSFERĂRI APROBATE DE F. R. F.
Zilele acestea, F.R. Fotbal a a- 

probat cererile de transferare ale 
unor jucători care au întrunit 
condițiile legale pentru a activa 
din returul campionatului la alte 
echipe.

DIVIZIA A i Emerich Dem- 
brovschi, de La S.C. Bacău, la. Po
litehnica Timișoara ; Ladislau 
Sabados, de la Steaua, la Jiul Pe
troșani ; Radu Gheorghe, de la 
Steaua, la Steagul roșu Brașov.

DIVIZIA B : Dumitru Țapelea, 
de la Victoria Craiova, Ion Oltea
nu și Gheorghe Boța, ambii de 
la Unirea Focșani, toți la Metalul 
Drobeta Tr. Severin ; Victor Pe
tre, de la F.C. Constanța, la Pro-

I 
I
$

I
$

greșul București ; Marin Iordache, 
de la Marina Mangalia, la S.N. 
Oltenița ; Dan Zamfir, de la Vo
ința București, la Minerul Anina.

DIVIZIA C : Nicolae Bădilă, de 
la Marina Mangalia, la Petrolul 
Berea ; Mihai Fieraru, de la Jiul 
Petroșani, la Metalul Oțelul Roșu; 
Doru Gruia, de la Dinamo Timi
șoara, la Metalul Bocșa ; Mircea 
Udrescu, de la Construcții Sibiu, 
Ion Vartaloș, de la Azochim K 
Neamț, Teodor Marinescu, de Ia 
Nicolina Iași, Lucian Sala, de Ia 
Aurul Certej, Mircea Vesa, de la 
Mureșul Deva, și Constantin Bam- 
bu, de la Nicolina Iași, toți la 
Steagul roșu Plenița.

MECIUL DE RETRAGERE AL LUI PÎRCĂLAB
NÎMES, 6 (prin telex). Dumini

că seara, pe stadionul „Jean 
Bouin", a avut loc „meciul de 
adio" al internaționalului român 
Pîrcălab. Echipa Olympique Nîmes, 
la care a activat cu succes fotba
listul român, a primit replica 
unei selecționate internaționale, 
condusă de Pîrcălab. După un 
meci foarte spectaculos, echipa 
lui Kader Firoud a învins Selec
ționata cu 4—2 (1—0). Ultimul

„11“ al lui Pîrcălab a avut urmă
toarea alcătuire : Landi — Odasso, 
Betton, Dinu, Canetti — Schereg 
Marcellin — Pîrcălab (min. 15 
Lucescu), Vergnes, Luizinho, Be
reta. Acesta din urmă a ținut să. 
participe la meciul omagial, deși 
nu a mai jucat o lună, în mirța 
unui accident. Golurile au to® 
înscrise de Sanlaville, Felix, Ka- 
nyan și Scbil lier. Pentru Selec
ționată : Scherer și Bereta.
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Așa cum arătau toate prono
sticurile, în grupa C, ale cărei 
.jocuri se desfășoară într-o exce
lentă organizare, lupta pentru în- 
tîietate angajează două, formații 
puternice, ambele dominînd în
trecerea în mod categoric. Este 
vorba de Selecționata României 
(30—9 cu Franța și.-30—8 cu Agro
nomia Iași) si cea a Poloniei 
(27—13 cu Franța și 22—9 cu A- 
gronomia), ale căror evoluții în 
primele două etape sînt de natură 
să promită pentru confruntarea

TIMIȘOARA

ECHIPA IUGOSLAVIEI 
NU ȘI-A DEMONSTRAT 
ÎNTREAGA VALOARE!

In orașul de pe Bega problema 
echipelor calificate din grupa D' 
a fost lămurită după două zile de 
întreceri. Iugoslavia și Bulgaria 
rămîn în cursa pentru titlu, iar 
Japonia — o învinsă merituoasă 
— trebuie să se mulțumească, 
deocamdată, cu aplauzele calde 
dăruite de publicul timișorean.

Echipa Iugoslaviei, cu nu mai 
puțin de 7 jucători din reprezen
tativa țării (Zorko, Nims, Krivo- 
kapici. Pavicevicî, Sejzulac, Ser- 
darusici, Timko) nu s-a impus 
prea concludent în partidele de 
pînă acum, lăsînd impresia că 
mai posedă atu-uri pe care nu 
le-a etalat. Reputatul specialist 
Ivan Snoj este de părere că ju
cătorii săi traversează o scurtă 
criză de formă, destul de pericu
loasă pentru evoluția în această 
competiție. Cu excepția lui Timko, 
un coordonator subtil, cu o largă 
gamă de procedee tehnice și o 
bogată inspirație și a lui Pavîce- 
vici (jucător de mare constantă), 
toți ceilalți handbaliști iugoslavi 
au dovedit fluctuații de Ia un 
meci la altul. Echipa practică în 
atac lin ioc curat, cu combinații 
precise, finalizate cu predilecție 
de la 9 metri, rolul principal a- 
vîndu-1 Timko, care declanșează 
majoritatea acțiunilor ofensive. în 
apărare, handbaliștii iugoslavi au 
adoptat. în lipsa unor adversari 
prea periculoși, o „zonă" avansa
tă. în care alunecările și dubla
jele au fost însă deseori neinspi
rate. Este, se pare, punctul cel 
mai slab al formației, deși uneori 
lacunele sînt compensate printr-o 
activitate energică, bărbătească a 
apărătorilor.

■ O apărare mult mai bine pusă 
la punct are cea de a doua cali
ficată — echipa Bulgariei. Prefe
rind sistemul 5+1. în care rapi
dul Doicinov rezolvă foarte bine 
sarcinile „zburătorului" și pe a- 
celea ale vîrfulul de contraatac, 
sportivii bulgari impresionează 
prin inspirata lor așezare Ia pro
priul semicerc. în atac, extreme
le bine susținute de masivul 
Blascev sînt cele mai percutante.

Horia ALEXANDRESCU

GALAȚI HANDBALIȘTII sovietici candidează la o medalie
După două zile de întreceri, de 

fapt cele mai importante pentru 
desemnarea formațiilor care vor 
participa în turneul semifinal, se
lecționatele studențești prezente în 
orașul de pe malul Dunării au 
avut luni zi de odihnă. Pauza a 
dat oaspeților posibilitatea de a 
cunoaște ceva mai bine noua ce
tate a otelului românesc, pe cei 
care seară de seară îi aplaudă și

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
o Ieri, în ultima zi a turneului 

internațional de fotbal pentru ju
niori de la Tel Aviv. echipele 
Israelului si României au termi
nat la egalitate : 1—1. R.F. Ger
mania n-a putut învinge echipa 
Norvegiei, întîlnirea încheindu-se 
cu rezultatul de 0—0.

S Turneul masculin de handbal 
desfășurat la Freiburg (R. F. Ger
mania) a fost cîștigat de combi
nata cluburilor hucurestene Stea
ua și lîinamo (3 p). Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele 
vest-germane V.f.L., Gummersbach 
— 2 p și S. G. Kiindringen Tenin
gen — 1 p. în partida decisivă, 
urmărită do peste 2 000 de spec
tatori, handbaliștii români au în- 
tîlnit redutabila formație V.f.L. 
Gummersbach, deținătoarea Cupei 
campionilor europeni, cu care au 
terminat la egalitate : 6—6. în 
primul joc, echipa română a în
vins cu 9—5 pe S. G. Kiindringen 
Teningen. Meciul dintre cele două 
formații vest-germane s-a încheiat 
nedecis 1 7—7.

• Competiția de baschet pen
tru junioare, desfășurată în loca
litatea poloneză Kielce s-a în
cheiat cu victoria Poloniei A — 

lor directă, care va avea loc 
astăzi după-amiază, o disputa de 
mare spectaculozitate.

Dincolo, însă, de aceste apre
cieri, paftida-derby a grupei C, o 
veritabilă semifinală, este foarte 
importantă dacă ținem seama de 
implicațiile ei. Cum rezultatul 
dintre primele două clasate va 
conta și în continuare (in grupele 
semifinale), este lesne de înțeles 
că echipa care va pierde meciul 
de marți după-amiază de la Iași 
va pierde într-o proporție, am 
zice aproape hotărîtoare, și șanse
le de a mai fi prezentă în lupta 
pentru un loc pe podium. Ba, mal 
mult, nevoia de cele două puncte 
—• cu dublu... efect — este cu atît 
mal stringentă, cu cît din grupa 
de Ia Timișoara s-a calificat și 
reprezentativa Iugoslaviei, o altă 
redutabilă formație a cărei pre- Călin ANTONESCU

Portarul tunisian respinge spectaculos mingea șutată de vest-germa- 
nul Rupp Foto : Dorel GĂINA

CLUJ.NAPOCA

CALIFICĂRI ÎN MANIERE DIFERITE...
Pronosticurile referitoare la 

grupa A s-au adeverit întocmai. 
Prin victoriile cucerite în fața e- 
chipei Tunisiei, reprezentativele 
Cehoslovaciei și R. F. Germania 
și-au asigurat primele două locuri 
în clasament și — deci — califica
rea în semifinalele competiției. 
Maniera în care și-au îndeplinit o- 
biectivul a fost, însă, diferită. în 
vreme ce sportivii cehoslovaci au 
învins — duminică — într-o ma
nieră netă (oglindită, de altfel, de 
scorul de 15—8), handbaliștii vest- 
germani au fost — sîmbătă — la 
un pas de a fi întrecuți, succesul 
lor fiind mai degrabă o autoînfrin- 
gere a formației tunisiene. Aceas
ta a demonstrat din plin evidentul 
progres în care se află, ca urma
re a fructificării deosebitelor cali
tăți fizice ale jucătorilor (în spe
cial agilitate șl îndemînare), dar 
și a faptului că și-a impus tactica 
și tempoul (atacuri lungi, foarte 
bine pregătite), ceea ce i-a per
mis să conducă timp de 57 de mi
nute. Echipa R. F. Germania, al
cătuită din elemente tinere, a 

încurajează din tribune, iar nouă 
un bun prilej pentru a face un 
scurt tur de orizont asupra. parti
delor consumate pînă acum.

Primele două zile ne-au oferit 
meciuri interesante, echilibrate, 
disputate într-o atmosferă speci
fică întrecerilor tinerești. S-au în
scris multe goluri, am asistat u- 
neori la răsturnări spectaculoase 
de scoruri și, nu o dată, la faze de

10 p, urmată de Cehoslovacia — 
8 p, Bulgaria — 6 p, România — 
4 p, Polonia (B) — 2 p și- R.D. 
Germană — Op.

e Campionatul european de 
șah pentru juniori a continuat în 
orașul olandez Groningen cu dis
putarea partidelor din runda a 
8-a a celor trei grupe prelimi
nare. în grupa B i Olafsson (Is
landa) — Oeney (Turcia) 1—0. 
Rayner (Țara Galilor) — Marian 
Domintc (România) 1—0 ; Bariov 
(Iugoslavia) — Mortensen (Dane
marca) 1—0.

® în ziua a- doua a concursului 
de biatlon de la Zakopane s-a 
disputat proba de 10 km, în care 
victoria a revenit schiorului po
lonez Andrzej Rapacz, cu timpul 
de 4DI4 și 4 ture penalizare. 
Dintre concurenții români, cel 
mai bine s-a comportat din nou 
Gheorghe Gârniță, clasat, ca și 
în cursa precedentă, pe locul se
cund. Gheorghe Gârniță a realizat 
timpul de 42:39 (o tură penali
zare), fiind urmat de suedezul 
Lars Goeran Arvidsson — 43:04 (3), 
românul Gheorghe Cristolovean’i 
— 43:30 (1). polonezul Ludwik 
Ziebank — 43:34 (5) etc. 

zență în grupa noastră semifinala 
complică și mai mult lucrurile.

Reprezentativa română a de
monstrat adesea pe parcursul ce
lor două meciuri că posedă re
surse superioare. Am reținut, însă, 
și unele secvențe în care hand
baliștii noștri nu au reacționat Ia 
fel de prompt în intervențiile de
fensive, au pasat greșit sau au 
ratat din poziții clare. A fost 
limpede că adversarele întîlnite 
pînă acum nu au opus o rezisten
ță prea dîrză „7“-lui nostru re
prezentativ și de aceea este de 
dorit ca în meciul cu Polonia 
handbaliștii români să adauge 
jocului lor spectaculos o cotă mai 
ridicată de siguranță, acea capa
citate de mobilizare apreciată a- 
desea de numeroși suporteri.

fost surprinsă și nu a izbutit să-și 
impună ritmul care i-ar fi conve
nit. De abia în min. 57, antreno
rul Hans-Dietter Trosse a găsit 
soluția salvatoare ; aplicarea apă
rării „om la om", care a reușit să 
provoace adversarilor multe gre
șeli, aceștia plătind, astfel, tribut, 
lipsei de experiență în întrecerile 
internaționale.

A doua zi, selecționata ceho
slovacă, „avizată" de posibilitățile 
reprezentativei Tunisiei, a pregă
tit excelent meciul și, explo.atînd 
masivitatea, disciplina și duritatea 
jucătorilor, a învins clar.

Simpatizată formație locală, U- 
niversitatea, încurajată frenetic de 
numerosul public, a izbutit fru
moasa performanță de a cîștiga 
ambele partide susținute pină a- 
cum — cu Cehoslovacia și cu R. F. 
Germania (in ultimul meci, Bota 
nu a fost folosit) și are șanse a- 
preciabile de a se clasa pe primul 
ioc în clasainentul neoficial, al 
grupei.

Vladimir MORARU

handbal de înaltă clasă, oferite în 
primul rînd de jucătorii sovietici, 
majoritatea cu o impresionantă 
carte de vizită. Lagutin, Oganezov, 
Mahorln, Plahotin, Kravțov, Iscen- 
ko și coechipierii lor au folosit pe 
parcursul celor două zile de în
treceri tot repertoriul existent în 
handbalul modem, anunțîndu-se și 
la această ediție printre principa
lii candidați la una dintre medalii. 
De altfel, la ultimele trei ediții, 
formația sovietică a cucerit două 
medalii de aur și una de argint.

Cît privește a doua calificată în 
turneul semifinal, lucrurile s-au 
lămurit duminică seara, cînd hand
baliștii iberici (majoritatea compo
nent! ai primei reprezentative na
ționale) au cîștigat detașat parti
da cu selecționata Italiei. Aici, la 
Galați, handbaliștii spanioli au 
confirmat încă o dată drumul as
cendent pe care se află de cîtiva 
ani.

Marian GHIOLDUȘ

PE SCURT
HANDBAL. Turneul masculin de la 

Flensburg (R.F.G.) a fost cîștigot de 
Zeloznicear Sarajevo cu 5 p, urmata do 
H.C. Flensburg — 4 p, Stal Mielec — 2 p 
etc. a La Minden (R.F.G.): R.F. Germa
nia — Suedia 15—12 (10—8) — meci mascu
lin o Echipa Skoda Plsen a participat 
la un turneu desfășurat la Rostock 
(R.D.G.). Victoria a revenit Iu’ Empor 
Rostock cu 8 o, urmată de Skoda Plsen 
5 p, Stadion Copenhaga 4 p etc. In ulti
mul meci, Empor Rostock — Skoda Plsen 
18-11.

HOCHEI. In turneu In S.U.A., echipa 
Aripile Sovietelor Moscova a întrecut se- 
loctionota orașului Richmond cu 4—2, Iar 
T.S.K.A. Moscova, aflată în turneu In 
Canada, a învins cu 7-6 pe Toronto 
M-’P’—n.

SCHI. Clasamentul Cuoeî mondiale 
(m): 1. Franz Klammer (Austiîo) 94 p.

Clasamentele ziarului „Przegîad Sportewy“

BOXUL ROMÂNESC PE LOCUL 2
ÎN IERARHIA

Ziarul polonez „Przcglad Spor- 
tovvy“ din Varșovia publică tra
diționalul său clasament al celor 
mai buni 10 boxeri din Europa 
la fiecare categorie. Ierarhiile 
sînt întocmite și pe baza opinii
lor exprimate de membrii comi
siei de specialitate din cadrul 
Asociației Internationale a Presei 
Sportive. Cu toată relativitatea 
unor asemenea clasamente, ele 
rămîn o bază acceptabilă pentru 
determinarea valorii globale a 
sportului respectiv în diverse 
țări.

Astfel, pe temeiul ierarhiilor 
individuale, reiese următorul cla
sament european pe țări : 1. 
U.R.S.S. 98 p, 2. ROMANIA 77 p, 
3. Ungaria 62 p, 4. Polonia 59. p,
5, Bulgaria 57 p, 6. R.D. Germa
nă 54 p, 7. Iugoslavia 45 p. 8. An
glia 28 p, 9. R.F. Germania 26 p, 
10. Spania 21 p.

Iată primii 10 boxeri europeni 
pe categorii (menționind că în 
nici una dintre ele nu lipsește re
prezentantul român !) :

SEMIMUSCA 1. IUDIN 
(U.R.S.S.), 2. Gedo (Ungaria), 3. E. 
Rodriguez (Spania),’ 4. Fucedjiev 
(Bulgaria), 5. Srednicki (Polonia),
6. Ganea (România), 7. Bambrick
(Suedia). 8. Pala (Iugoslavia), 9. 
Schultz (R.D.G.), 10. Teseny
(Cehoslovacia).

MUSCA: 1. ZASIPKO (U.R.S.S.),
2. Gruiescu (România), 3. Kosta- 
din v (Bulgaria), 4. Orbân (Un
garia). 5. Menciassi (Italia), 6. V. 
Rodriguez (Spania), 7. Eroglu 
(Turcia), 8. Borkowski (Polonia), 
9. Larmour (Irlanda), "0. Gerten- 
bach (R.D.G.).

COCOȘ : 1. TOROSIAN (U.R.S.S.),
2. Cosentino (Franța), 3. .1. Ro
driguez (Spania), 4. Lazâr (Româ
nia), 5. Racsai (Ungaria), 6. An- 
dreikovski (Bulgaria), 7. Cowdell 
(Anglia), 8.. Sonunur (Turcia), 9. 
R. Jagielski (Polonia), 10. Schăffer 
(R.F.G.).

PANA: 1. KUZNEȚOV (U.R.S.S.), 
2. Badari (Ungaria), 3. Gotfryd 
(Polonia); 4. Pometcu (România),
5. Forster (R.D.G.), 6. Weller 
(R.F.G.), 7. Meluzzo (Italia), 8. Pe-

DIDI VA FI URMAȘUL LUI ZAGALO?
Anul acesta va schimba poate si

tuația critică in care s-a aflat fot
balul brazilian în 1974. Se știe că 
fostul antrenor al echipei națio
nale, Mario Zagalo, a demisionat 
in urma puternicelor critici care 
i s-au adresat în cercurile spe
cialiștilor, iar acum, la începutul 
lui 1975, se caută soluții pentru a 
se ieși din acest impas. Există o 
primă propunere, legată de nu
mele lui Valdir Pereira, cunoscut 
sub numele de Didi, dar care, 
angajat prin contract, nu se- poate 
despărți deocamdată de clubul Fe
nerbahce din Istanbul. In cadrul 
unei conferințe de presă, ținută 
în marele oraș din Turcia. Didi 
a răspuns unor întrebări intere
sante.

— Ce părere aveți despre ulti
ma ediție a C.M. ?

— Din 1954. am urmărit toate 
campionatele lumii. Acesta a -fost 
cea mai slabă ediție.

— Se spune că veți fi urmașul 
lui Zagalo și veți ajunge la cîrma 
echipei naționale. Ce părere aveți?

— Aș primi cu toată plăcerea o 
asemenea numire.

— Și în acest caz ce reforme 
ați propune ?

— Aș alcătui o comisie de se
lecție, din care n-ar lipsi cei mai 
mari jucători ai trecutului apropi
at, în frunte cu Gerson, Tostao și 
Pele — dacă ei ar accepta. Aceș
tia ar controla activitatea cluburi
lor. ar urmări pe selecționabili ți, 
firește, autoritatea lor în această 
muncă ar fi indiscutabilă. As lup
ta să renasc proverbiala dragoste

j. Werner Grissmann (Austria) 55 p, 3. 
Pierro Gros (Italia) 50 p etc. ș> La 
Bischofshofen (Austria) a hiat sfirsit, 
luni, „Turneul celor 4 trambuline", tel 
de-ai patruiea concurs a fost cîștigat do 
Karl Schnabl cu 227 puncte (săriturile 
sale au măsurat 94 și respectiv 104 m). 
Clasamentul final : 1. Willy Puerstl — 
879 p : 2. Edi Federer — 874,2 p : 3. Karl 
Schnabl — 863,3 o (toți Austria^ ; 4.
Karel Kodejska (Cehoslovacia) — 853,2 p.

ȘAH. In runda a 8-a a turneului do 
la Hastings : Hort — Hartston 1—0, Csom
— Bosman 1—0, Pianinei — Milos 1—0. In 
clasament conduce Hort cu 6 p, urmat 
de Andersson 5 p (1).

TENIS. |n turneul de la Dallas (Texas), 
perechea Betty Stove (Olanda) — Dick 
Stockton (S.U.A.) a cîștiqat cu 6—7, 6—2, 
6—4. 3-6, 6—3 finala cu Rosemarie Casals
— Marty Riessen.

EUROPEANĂ
șev (Bulgaria), 9. Iovanovici (Iugo
slavia), 10. Lundby (Suedia).

SEMIUȘOAftA l 1. SOLOMIN 
(U.R.S.S.), 2. S. Cuțov (România).
3. Botos (Ungaria), 4. Tomczyk 
(Polonia), 6. Bachfeld (R.D.G.),
6. Hess (R.F.G.), 7. Bananier 
(Franța), 8. Țvetkov (Bulgaria), 
9. Russi (Italia), 10. Vilander (Fin
landa).

UȘOARA 1 1. KOLEV (Bulga
ria), 2. Bayer (R.D.G.), 3. C. Cu
țov (România), 4. Kazarian 
(U.R.S.S.). 5. Marjamaa (Finlan
da). 6.. Juhâsz (Ungaria), 7. Gajda 
(Polonia), 8. Van Eck (Olanda), 
9. Douglas (Scoția), 10. Kelly (An
glia).

SEMIMIJLOCIE i I. KICKA 
(Polonia). 2. Benes (Iugoslavia), 3. 
Ianko.v (Bulgaria), 4. Waller (An
glia), 5. Cimpoeșu (România), 6. 
Juravlev (U.R.S.S.), 7. Skricek 
(R.F.G.). 8. Kosunen (Finlanda), 
9. Weidner (R.D.G.), 10. Kovâcs 
(Ungaria).

MIJLOCIE MICA : 1. KLIMA
NOV (U.R.S.S.), 2. Tiepold (R.D.G.),
3. Tîrîlă (România), 4. Rybicki 
(Polonia), 5. Maxwell (Anglia). 6. 
Rapcsăk (Ungaria). 7. Zembrini 
(Italia), 8. Belici (Iugoslavia). 9. 
Sixt (R.F.G.), 10. Lindholm (Fin
landa).

MIJLOCIE: I. RÎSKIEV (U.R.S.S.), 
"2. Năstac (România), 3. Vu’kovici 
(Iugoslavia), 4. Wittenburg (R.D.G.), 
5 Lucas (Anglia), 6. Gomez (Fran
ța), 7. lanakiev (Bulgaria), 8. Ja- 
kab (Ungaria), 9. Ozbey (Turcia), 
10 Christensen (Danemarca).

SEMIGREA : 1. PARLOV (Iugo
slavia), 2. Korotaev - (U.R.S.S.), 3. 
Gortat (Polonia). 4. Sachse (R.D.G.), 
5. Dafinoiu (România), 6. Kajjan- 
laakso (Firi nda). 7. Knitfht (An
glia). 8. Kalinov (Bulgaria), 9, 
Pruckler (Austria), 10. Tați (Un
garia).

GREA 1. MILICI (Iugoslavia), 
2. Bussing (R.F.G.), 3. Pakozdi 
(Ungaria). 4. Gorstko- (U.R.S.S.), 
5. Suvandiiev (Bulgaria). 6. Fang- 
hănel (R.D.G.), 7. Biegalski (Po
lonia), 8. Alexe (Români:’.), 9. So
mmer (Cehoslovacia), 10. Jansen 
(Danemarca).

de joc a tinerilor brazilieni — așa 
cum eram noi in urmă cu două 
decenii, legați de balon — să dăm 
un mai mare credit copiilor care 
bat mingea pe plajele din Rio... 
Brazilienii nu vor putea copia 
niciodată fotbalul european. Dacă 
o vor face — așa cum du încercat 
la ultimul campionat mondial — 
succesele vor rămâne departe. Ti
nerii noștri sînt talentați, le place 
fotbalul-spectacol, dar dintre aceș
tia trebuie să fie lansate „vedete
le" care cunosc tot alfabetul, ince- 
pind cu marcarea golurilor...

CAMPIONATE
SCOȚIA (etapa a 20-a) : F.C. Dun

dee — Dundee United 2—0: Hibernian
— Partick 2—2: Kilmarnock — Hearts
1— 1; Dunfermline — Dumbarton 3—0.
în derbyul campionatului, Glasgow 
Rangers a în vină cu 3—0 pe Celtic 
Glasgow. Clasament : 1. Glasgow
Rangers — 34 p; 2. Celtic Glasgow — 
34 p: 3. Hibernian — 28 p.

TURCIA (etapa a î!î-a): Fenerbahce
— Eskisehirspor 1—1: Boluspor — Ga- 
latasaray 0—1: Kayserispor — Besik- 
tas 0—0; Samsunspor — Gozfepe 0—0: 
Altay.— Ankaragucu 0—0. Clasament: 
I. Galatasaray — 25 p: 2. Fenerbahce
— 20 p (un joc mai puțin disputat): 
3. Boluspor — 17 p.

SPANIA : Derbyul campionatului 
«-a disputat la Madrid în Ire echipa 
locală Real șl formația C.F. Barce
lona și a fost urmărit de o asistența 
record : peste 120 000 de spectatori. 
Fotbaliștii de la Real Madrid au ob
ținut victoria cu 1—0 (1—0). în min. 
44. în urma unei combinații între 
Martinez și Breitner, ultimul a șutat 
violent și mingea deviată de fundașul 
barcelonez De la Cruz a intrat în 
plasa porții lui Sadurni. Alte rezul
tase din etapa a 15-a : Betis — Her
cules 3—0: Celta Vigo — Salamanca
2— 0: Espanol — Atletico Madrid 1—0: 
Real Sociedad — Las Palmas 2—0: 
Zaragoza — Atletico Bilbao 1—0: Mur
cia — Malaga 2—0: Elche — Gllon 
1—0: Granada — Valencia 2—1. Clasa
ment : 1. Real Madrid — 23 n: 2. 
Espanol Barcelona — 19 p; 3. C. F. 
Barcelona — 18 p.

OLANDA (etapa a 16-a): Fevenoord 
Rotterdarn — Twente Enschede 4—0; 
Kerkrade — C. Amsterdam 1—1; 
Ajax Amsterdam — M.V.V. Maas
tricht 4—2; F.C. den Haag — P.S.V. 
Eindhoven 1—1: Az *67 AUcmaar — 
Excelsior Rotterdam 1—1. Clasament; 
1. Feyenoord — 28 p: 2. P.S.V. Eind
hoven 26 p: 3. Aiax Amsterdam — 
22 n (ultimele două cu un meci mal 
puțin disputat).
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