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START ÎN ANUL PREOLIMPIC1975!
0 fructuoasă ședință de lucru a conducerii mișcării sportive cu membrii loturilor olimpice

întrecerile preliminare ale celui de al VI-lea campionat mondial unU 
versitar de handbal, excelent organizate de F.I.S.U., in directă colaborare 
cu U.A.S.C.R. și Ministerul Educației și învățămintulul, au atras in cela 
4 centre studențești mii de spectatori, fapt care confirmă interesul deose
bit cu care este urmărită această primă mare competiție internaționalii 
a anului.

De astăzi, cele 8 formații calificate se vor alinia — la București șt 
Pitești — in prima rundăaa semifinalelor, fază cu implicații directe in 
stabilirea ierarhiei celor mai bune team-uri universitare din lume. Pini
atunci, iată impresiile reporterilor noștri de la ultimele secvențe ale pre
liminariilor. ’ .

în 1975 — ultimul an al actua
lului cincinal — toți oamenii 
muncii din țara noastră își mobi
lizează energiile în vederea înde
plinirii sarcinilor de producție, 
pentru realizarea hotărîrilor celui 
de al XI-lea Congres al partidu
lui. în elanul general care a cu
prins întregul nostru popor încă 
din primele zile ale noului an 
s-au înscris și sportivii țării. O 
coincidență face ca și pentru re
prezentanții mișcării noastre spor
tive, anul 1975 să însemne ultima 
etapă .de pregătire înaintea mari
lor probe ale Jocurilor Olimpice 
din 1976.

în vederea trecerii în revistă a 
bilanțului sportiv al anului care 
s-a încheiat și pentru trasarea 
direcțiilor principale de pregătire 
în . ultimul ciclu preolimpic, con
ducerea Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport și a 
Comitetului Olimpic Rămân au 
ținut, marți, după amiază, o șe
dință de lucru cu sportivii din 
ioturile olimpice, cu antrenorii, 
tehnicienii și reprezentanții fede
rațiilor ale căror discipline figu
rează în programul olimpic, pre
cum și cu delegați ai cluburilor 
care furnizează marea masă a 
candidaților olimpici.

Pentru a putea aprecia stadiul 
actual al preparativelor olimpice, 
în lumina bilanțului pe 1974, to
varășa Lia Manoliu, vicepreședin
te al C.O.R., a prezentat o ana
liză întemeiată pe statistica neui
tatelor obținute anul trecut, din 
care reiese că obiectivul de an-» 
samblu stabilit in plenara comună 
C.N.E.F.S.-C.O.R. din ianuarie 1974 
a fost realizat atdjki privința nu
mărului total d^^Mbalii. cit și ai 
punctelor ucun^^^F Concurînd 
într-un singur (1974) la 12 cam
pionate mondiale și 7 campionate 
europene, sportivii români au ob
ținut 30 de medalii, din care i 5 
de aur, 10 de argint și 15 de 
bronz, însumînd astfel 195 de 
puncte. In acest fel, față de anul 
precedent, s-a totalizat cu 16 me
dalii și 91 de puncte mai mult.

S-a subliniat totuși că numărul 
medaliilor de aur — cele care dau 
strălucire performanțelor sportive 
— ar fi putut fi mai mare.

ve permanente, pentru ca la Jocu
rile Olimpice 1976 să ne putem 
prezenta cu loturi omogene, va
loroase, capabile să concureze cu

, Aspect din sală. In centrul imaginii : dublul campion olimpic Vasile Dîba

în lista sporturilor care au o- 
norat panoplia cu medalii și 
puncte s-au înscris — primind 
felicitările cuvenite : caiac-canoe, 
lupte, canotaj, atletism, gimnasti
că, box, scrimă, handbal, biatlon, 
pentatlon modern, volei, judo, 
haltere și polo. Cu deosebire a 
fost marcat saltul valoric realizat 
în gimnastica masculină, pentatlon 
modern, în biatlon, canotajul fe
minin, luptele libere. în schimb, 
sînt în regres, tirul și bobul.

întregul bilanț a scos în evi
dență importanța trierii stimulati-
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întregul potențial la cel mai înalt 
nivel internațional.

In continuare, 
Ghibu, secretar 
punctat direcțiile 
pregătire ale 
fruntași in 
prin prisma 
olimpic 1976. Semnificațiile bilan
țului sportiv pe 1974 au sporit în
crederea în capacitatea organiza
torică și tehnică a mișcării spor
tive românești, în forțele și posi
bilitățile sportivilor și antrenorilor 
lor, încrederea în metodica proce
sului instructiv-educativ, a cărei 
aplicare este chezășia succeselor.

în cadrul schemei orientative, 
s-a menționat necesitatea corelării 
pregătirilor din acest an preolim
pic cu cele din 1976. Cu alte cu
vinte se ,previne repetarea me
canică a planurilor de pregătire 
precedente. Conținutul antrena
mentelor din 1975 trebuie să țin
tească 
sensul 
mită 
pentru 
performanță. în acest spirit, 
trebuie să devină ANUL CALI
TĂȚII pe toate planurile activității 
sportive de performanță. In acest 
context, se înscrie ideea asigură
rii unei pregătiri speciale, strict 
individualizată, pentru fiecare

tovarășul Emil 
al CNEFS, a 

principale de 
sportivilor noștri 

cursul anului 1975, 
exigențelor anului

anul olimpic hutăritor, în 
acumulărilor care să per- 
crearea unei baze solide 
saltul decisiv spre marea 

1975

(Continuare in pag. 2-3)

LA CAPĂTUL UNU! MECI PASIONANT, 
ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGE PE CEA A POLONIEI

Șl OCUPĂ PRIMUL LOC IN GRUPA C
IAȘI, 8 (prin telefon). Așa după 

cum se pronosticase, etapa finală 
a grupei C în care a fost progra
mat un mare derby, am zice chiar 
jocul-cheie al întregii runde 
(România—Polonia), a stîrnit un 
interes enorm în acest vechi cen
tru cultural al țării, cele două 
partide . satisfăcînd pe deplin o 
sală arhiplină și entuziastă. In
tr-adevăr și meciul din deschide
re, Franța—Agronomia Iași 17—17 
(11—10). dar, în special, confrun
tarea dintre reprezentativele Româ-

și surprinzătoare răsturnări dtf 
scor.

Partida dintre selecționatele 
României și Poloniei, încheiată cu 
o victorie la limită a echipei 
noastre, 22—21 (12—11), a fost ex
trem de palpitantă, ținînd încor
dată atenția spectatorilor pînă la 
ultimele sale secvențe, după con
sumarea cărora, tinerii handba- 
liști români aveau toate motivele 
să fie extrem de satisfăcuți, nu 
atit pentru cota valorică a pres
tației lor, cit pentru dăruirea cu

REZULTATE
GRUPA A - CLUJ-NAPOCA. Uni- 

versitatea Cluj-Napoca — Tunisia 
22—13 (11—6); Cehoslovacia — R.F.
Germania 19—12 (7—6) ;

GRUPA 8 - GALATI C.5.U. Ga
lați - Itolia 18-14 (9-6); U.R.S.S.
- Spania 25-20 (12-12);

TEHNICE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GRUPA C - IAȘI. România - Po- 

lonia 22—21 (12—11); Agronomia lăți 
- Franța 17-17 (10-11);

GRUPA D - TIMIȘOARA. Politeh
nica Timișoara — Japonia 28—19 
(13—11); Iugoslavia — Bulgaria 19—14 
(9-4).

PROGRAMUL JOCURILOR DE AZI
Primele două clasate din fiecare 

serie s-au calificat în cele două 
turnee semifinale. GRUPA A ; Ceho
slovacia, R.F. Germania, U.R.S.S. ți 
Spania; GRUPA B : România, Polo
nia, Iugoslavia și Bulgaria. Rezulta
tele din serii contează și în grupele 
semifinale, lată și ordinea meciuri
lor programate astăzi .

slavia ; ora 13,15: România — Bul
garia (repriza a ll-a pe micul ecran 
de la ora 19).

PITEȘTI — Sala sporturilor. Ora 17: 
Cehoslovacia — Spania; ora 18.15: 
R.F. Germania — U.R.S.S.

PLOIEȘTI — Sala Victoria. Ora 17: 
Tunisia — Italia; ora 18,15: Franța 
— Japonia — meciuri pentru locurile 
9-12.

BUCUREȘTI — Palatul sporturilor 
ți culturii. Ora 17 ; Polonia — Iugo

Imagine din partida România — Polonia (22—21). Radu Voina șutează
RANGAFoto : Vasile

niei și Poloniei au fost extrem de 
echilibrate, disputate cu o dîrze- 
nie neobișnuită, avînd numeroase

care au luptat pentru

SPECTACOL IN
Pornisem să vedem, împreună 

cu mai mulți amatori, concursul 
de schi fond pentru juniori dotat 
cu „Cupa orașului Predeal". Era 
In fapt de zi și umbrele mai stă
ruiau coborîte din brazii falnici 
ce străjuiesc șoseaua de o parte și 
alta. Credeam, mai ales la acea 
oră, că această minunată alee pre- 
deleană va fi rezervată numero
șilor schiori aflați In binecunoscu
tul freamăt ce precede orice start. 
Ne-ara înșelat. Erau și spectatori, 
destul de mulți pentru o oră atît 
de matinală. N-am fost, totuși, 
surprinși pentru că schiul este 
iubit în Predeal, această capitală 
a sporturilor de iarnă. Uimirea 
ne-au produs-o atleții, atleții lo
tului reprezentativ aflați într-o 
tabără de vacanță și de pregătire 
la munte.

în grupe de cîte 4—5, alergau 
degajat, înghițind „porțiile" de ki
lometri indicați de antrenorul fe
deral Nicolae Mărășescu, ^iume“ 
sonore în atletismul continentului 
nostru, Mariana Suman, Natalia 
Andrei, Gh. Cefan, Gheorghe Ghi- 
pu, Virginia Ioan, Șerban Ioan, 
D. Cristudor șl mulți alții.

Să fi fost o dezmorțeală tocmai 
potrivită pentru o zi mai blîndă 
de iarnă ? Nicidecum. Aveam s-o 
aflu mai tîrziu chiar de la Nico
lae Mărășescu. Acea alergare și 
alte’e (în total trei pe zi) consti
tuiau un punct al programului 
dens ca efort, minuțios și indivi
dualizat alcătuit pentru fiecare a-

Mihai BARA

LAUREAȚILOR 
AI ANULUI

CINSTEA
SPORTIVI

1974
Fizică și Sport orgaConsiliul Național pentru Educație 

nizează, în ziua de 13 ianuarie a.c.. orele 19,00 în Sala Pala
tului Republicii Socialiste România, festivitatea de decernare a 
trofeelor pentru cei mai buni sportivi ai anului 1974.

Festivitatea va fi utmată de un spectacol de varietăți oferit 
laureatilor de către Televiziunea Română.

în program figurează: Octav Enigăreseu. Valeria Radulescu, 
Margareta Pislaru, Mihaela Mihai, Doina Spătaru-Olinescu. Ma
ria Butaciu, Tamara Buciuceanu, Dem Radulescu, . Dumitru 
Furdui, Cornel Constantiniu, Ion Dolănescu. Horia Căciulescu, H. 
Nicolaide. Alexandru Lulescu. C. Stănescu. Ciupi Rădulescu. Titi 
Dumitrescu, corpul de balet al Teatrului de Stat de Operetă si 
orchestra Radioteleviziunii, condusă de Sile Dinicu.

Biletele s-au pus în vînzare la caca Sălii Palatului Repu
blicii Socialiste România.

victorie, 
pentru acest rezultat cu implica
ții și în grupa semifinală.

Această 
echilibrată 
flat de 11 
care de 5 
minute 1 Intîlnirea a avut cîteva 
momente cheie : a) accidentarea 
lui Birtalan (min. 6) ceea ce ■ 
făcut ca să dispară parțial ame
nințarea finalizărilor de la 9 m 
pentru echipa Poloniei, amenința
re care a dispărut total in mo
mentul cind și Kicsid a ieșit din 
joc (min. 16) ; b) în aceste condi
ții jucătorii polonezi s-au apărat 
retras, ceea ce a jenat enorm ac
tivitatea pivoților echipei române; 
c) preluarea (min. 45) a conducă
torului de joc al echipei polone
ze, Gmyrek, în
„om la om" de către Roșu, ceea 
ce a redus mult cota de variabi- 
litate a finalizărilor acestei for
mații. în atari condiții, dezavan
tajoase pentru jucătorii români, 
victoria lor s-a datorat, în primul

Călin ANTONESCU

dispută a fost atît do 
îneît echipele s-au a- 
ori la egalitate, dintre 
ori în ultimele 20 de

supravegherea

(Continuare fn pag. 2-3) (Continuare în pag. a 4-a)



„CUPA ORAȘULUI SINAIA" LA SCHI

I. CAVAȘI A CÎȘTIGAT SIALOMUL SPECIAL
START ÎN ANUL PRE0L8AAPEC

(Urmare din pag. I)

® D. Cristea și Gh. Vulpe l-au urmat la numai o zecime 
de secundă ® Georgeta Băncilă victorioasă la senioare 
@ Pe Pîriia Lupului, 100 de juniori participant! la „Cupa 
Brașovia"

un singur abandon și 
descalificat din totalul

pentru întreaga mișca- 
românească un factor 
pentru traducerea în

SINAIA, 8 (prin telefon). „Cupa 
orașului Sinaia" anunța în calen
dar, spre satisfacția generală, pri- 

- sezo- 
spre 
Dar, 
tem- 
cedat 

t__ _. ______ nu a
mai rămas decît o întrecere de 
slalom, desfășurată pe versantul 
nordic al 
valitatea 
chisă anul 
cucerit la 
invidiatul titlu de prim 
al țării), continuă și în 
zon, făgăduindu-ne un 
spectacol și interes, 
punctat din nou în favoarea sa, 
cîștigînd slalomul de pe Furnica, 
de fapt primul concurs autentic 
al iernii. Diferența de numai o 
zecime de secundă dintre ei ne 
dă măsura și tensiunea acestei 
dispute sportive la care, în mod 
obiectiv, trebuie să adăugăm și 
veleitățile altor schiori ca Manta, 
Brenci, Munteanu, Vulpe, Văi- 
deanu etc. La fete, Georgeta Băn
cilă se dovedește a fi mai con
centrată și mai sigură pe sine în 
acest an, ea evoluînd la o limită 
de siguranță care-i permite să 
triumfe.

Pe echipe, Dinamo Brașov cîș-

ma întrecere de coborîre a 
nului. Seniorii s-au grăbit 
Bucegi fără nici o absență, 
sub ofensiva vîntului și a 
peraturii ridicate, pîrtia a 
și din programul prevăzut

tigă o primă fază dintr-un calen
dar ce se anunță bogat și lung. 
Așteptăm și referirile la valoarea 
internațională, spre a aprecia 
exact stadiul schiorilor alpini.

Rezultate : SENIORI : 1. I. Ca- 
vasi (Dinamo) 63,6 ; 2—3. D. Cris- 
tea (Dinamo) și Gh. Vulpe

, (C.S.U. Brașov) 63,7 ; SENIOARE : 
1. Georgeta ' Băncilă (Dinamo) 61,8 ;

ferim la 
un singur 
participanților. Categoria cea mai 
disputată a fost a juniorilor mari, 
în care Dan Frățilă (Steagul roșu 
Brașov), un temperament vulca
nic, precede în clasament un lot 
omogen și valoros de patru 
schiori de la L.E.S. Predeal. La 
celelalte categorii de vîrstă, va
lorile în formare au oferit dispute . 
mai echilibrate și de pe un peri
metru teritorial mai extins. Ast
fel, pe lîngă Dinamo Brașov, 
L.E.S. Predeal, Steagul roșu Bra
șov, echipe cu tradiție de per
formanțe în schi, am reținut cu

dintre componenții loturilor olim
pice.

Firește că una dintre cele mai 
importante directive privește de
finitivarea unui model de pregă
tire pentru 1976, în așa fel îneît 
forma de vîrf să fie atinsă 
perioada disputării 
limpice (18—31 iulie).

Expunerile au fost 
atenție de către

Jocurilor
în 
O-

cu

masivului Furnica. Ri- 
Cristea — Cavasi, 
trecut (cînd 
campionatele

S. BAKCSYFoto :Ion Cavași in plina cursa spre locul

la băieți

IOVANPaul

B. MIHAI

(prin te- 
primăveri 
de spor- 

alpini ju-

Anne- 
1:25,4 ; 
1:29,5 ;

Balasz
3. Ma-

plăcere afirmarea unor speranțe 
de la Școala sportivă Miercurea 
Ciuc, Caraimanul Bușteni, Școala 
sportivă Sinaia, Brașovia și Sf. 
Gheorghe.

2. Iudith Tomori-Hendea (Carai
manul) 62,5 ; 3. Daniela Mun-
teanu (A.S.A. Brașov) 65,6. Slalo
mul a avut 45 de porți 
și 38 la fete.

des- 
ultimul a 
naționale 
slalomist 
acest se
duci de 

Cavași a

urmărite 
cei prezenți, 

care au ținut să-și exprime pro
priile opinii cu privire la un su
biect care le este foarte aproape. 
De exemplu, campionul mondial 
de gimnastică Dan Grecu (Dina
mo) a arătat că succesele obți
nute la competiția supremă de la 
Varna — unde s-au distins deopo
trivă băieții, ca și fetele — se 
datoresc în primul rînd pregătirii 
foarte minuțioase de-a lungul ani
lor și modulul exemplar cum a 
înțeles întreaga echipă de gim- 
naști să se supună exigențelor 
programului de antrenament.

Apoi, secretarul general al Fe
derației române de haltere,s Lazăr 
Baroga, regretînd faptul că în 
disciplina Sa nu prea mulți spor
tivi au atins nivelul internațional, 
a subliniat ca o cerință indiscu
tabilă a marii performanțe, supu
nerea la un imens volum de pre
gătire, după cum arată exemplul 
marilor campioni ai lumii.

în cuvîntul său, antrenorul e- 
merit loan Soter (Steaua), care se 

unor atleți, 
urmăririi 
pregătire,

ocupă de pregătirea 
a reliefat eficacitatea 
stricte ,a planului de 
chiar și în perioadele considerate 
cîndva a fi de „sczon-mort“, cu 
eforturi depuse în toate condițiile 
impuse de program.

în încheierea fructuoaselor dez
bateri, prim - vicepreședintele 
C.N.E.F.S. și președintele C.O.R., to
varășul general It. Marin Dragnea 
a tras concluziile ședinței de lu
cru, apreciind câ mărețele eveni
mente politice ale anului 1974 au

reprezentat 
re sportivă 
mobilizator 
viață a prevederilor Programului 
Partidului, pentru ridicarea pre
stigiului României socialiste.

Abordînd perspectiva olimpică 
în mod realist, vorbitorul a atras 
atenția asupra faptului că la vi
itoarele Jocuri Olimpice trebuie 
să ne așteptăm la un viguros a- 
salt al mișcărilor sportive din 
țările înaintate în acest domeniu, 
dar și din partea sportivilor apar- 
ținînd țărilor în curs de dezvol
tare, care fac eforturi deosebite 
de afirmare. în acest context, re
zultatele sportivilor români în 
1974 reprezintă un bun cîștigat, o 
poziție de vîrf care trebuie con
firmată și întărită în intervalul 
de timp care urmează. Dar, în a- 
cest scop, candidații olimpici tre
buie să fie mult mai bine pregă
tiți decît pînă acum.

Desigur — a arătat vorbitorul 
— am fi bucuroși să avem mulți 
sportivi, din cît mai diverse dis
cipline, în loturile olimpice. Dar 
pentru a putea concura cu succes 
la cucerirea unui loc fruntaș în 
întrecerile olimpice, fiecare com
ponent trebuie să demonstreze o 
valoare certă pe plan internațio
nal, trebuie să-și merite selec
ționarea. Candidaților olimpici li 
se cere un comportament exem
plar, o atitudine entuziastă față 
de muncă și înțelegerea deplină 
a cinstei cu care vor fi investiți 

noștri la Jocurile 
porțile

In vîrful pirar 
de pregătire tre 
soare la , un niv 
înalt. Concluz 
MUNCA ȘI EI 
ma constij 
PRINCIPALI j

• ASOCIAȚIA SPORTIVA 
Palatului culturii din Ploiești, 

. colaborare cu organele sindicale 
și U.T.C., locale, a organizat un 
reușit concurs de handbal, la 
care au participat 11 echipe de 
băieți din orașele Cluj-Napoca, 
Craiova, Constanța, Sighișoara, 
București, Buzău, Tecuci și, evi
dent, Ploiești. Pe primele trei 
locuri s-au clasat : 1. Șc. sp.
Ploiești, 2. Șc. sp. Cluj-Napoca, 
3. C.F.R. Craiova. © 75 DE PO
PICARI BĂIMĂRENI, printre care 
15 juniori, s-au întrecut pe pis
tele de bitum ale arenei Voința, 
în tradiționala competiție de 
sfîrșit de an. întrecerile au fost 
ciștigate de Al. Ardelean — la 
seniori, 452 p d (la 100 lovi
turi mixte), I. Scheftz — la ju
niori, 441 pd (ambii de la Mi
nerul) și Minerul II Baia Mare — 
pe echipe, 2 321 pd. © iN SALA 
LICEULUI NR. 2 DIN SIBIU se 
desfășoară „Cupa Unirii" la mi- 
nifotbal, competiție rezervată co
piilor între 12—14 ani. La con
fruntări sînt prezente echipe 
(formate din cîte 4 jucători) de 
la centrele de copii de la Șoimii, 

și Școala sporti-

POIANA BRAȘOV, 8 
lefon). în ciuda unei 
(în ianuarie...) nedorită 
turile de iarnă, schiorii 
niori au găsit în slalomul uriaș 
al „Cupeî Brașovia" (organizat pe 
porțiunea superioară a Pîrtiei 
Lupului) una din cele mai fru
moase curse ale sezonului, fru
musețe creată de vremea însorită, 
zăpada abundentă și prăfuită 
(deci alunecoasă) și traseul ritmic, 
fluid, plăcut și accesibil.

Juniorii n-au ezitat în fața in
vitației, prezentîndu-se foarte nu
meroși (peste 100) la start și des
tul de bine pregătiți dacă ne re-

Rezultate : SLALOM URIAȘ
(1 300 m lungime, 275 m diferență 
de nivel, 43 porți) : JUNIORI I :
1. D. Frățilă (St. roșu) 1:13,3 ; 2.
O. Fasc (L.E.S.P.) 1:14,8; 3. M.
Olaru (L.E.S.P.) 1:17,1 ; JUNIORI 
II: 1. Â. Albert (St. roșu) 1:17,1 ;
2. G. Olaru (L.E.S.P.) 1:22,6: 3. 
Cr. Enache (Caraimanul) 1:23,3 ; 
JUNIOARE I : 1. Katalin Csiszer 
(Șc. sp. M. Ciuc) 1:23,8 ; 2. 
marie Verhazi (St. roșu)
3. Aurelia Nițu (L.E.S.P.) i.zo,u , 
JUNIOARE II : 1. Daniela Uncrop 
(Dinamo) 1:04,5 ; 2. Maria
(Șc. sp. M. Ciuc) 1:09,2 ; 
ria Manolache (L.E.S.P.) 1:10,2.

ALPINIADA

TINERETULUI

reprezentanții
Olimpice. In consecință, 
loturilor olimpice sînt și rămîn 
deschise.

în privința sporturilor de echi
pă, care mai au de trecut obsta-» 
colul turneelor de calificare, se 
recomandă depunerea eforturilor 
maxime pentru obținerea accesu
lui la Olimpiadă.

A mai rămas puțină vreme pî
nă la startul olimpic. Unele lo
turi aflate în criză de timp (hal
tere, gimnastică, atletism, scrimă, 
tir, volei și canotaj masculin) 
trebuie să-și intensifice fără în- 
tîrzicre pregătirile, efcctuînd o 
intensivă muncă de acumulare 
pentru saltul calitativ. Altele 
(handbal, caiac-canoe, lupte, atle
tism feminin, pentatlon modern) 
sînt de pe acum gata să facă 
față confruntărilor olimpice. Pen
tru membrii acestor loturi este 
poate și mai greu să se mențină

SUCCES PEN' 
ANTRENORII 
ÎNTREAGA IV 
VA romane]

Cu siguranța 
olimpice exist] 
lități și resurs 
tr-o susținută 
și educativă, s 
bianță tovărăd 
entuziasm carJ 
lizarea obiecții

Există convl 
vorbitorul în I 
măsura condițl 
at de către |l 
tru, sportivii,! 
tii, cluburile I 
tea să păstrel 
în 1974, să la 
1975 și să pr<| 
și seriozitatel 
ale anului 191

Turneul divizionar de handbal feminin

MECIURI ATRACTIVE,
ÎN PRIMELE DOIM ZILE

Independența 
vă din localitate, a IN CADRUL 
COMPLEXULUI 
Parcul Monument din Brăila, 
amenajează ministadionul 
cărușul", care va sta la dispo
ziția pionierilor. Copiii vor putea 
practica aici sporturi îndrăgite 
de ei, ca. de pildă, baschet, te
nis, atletism, handbal și carting. 
e> UN MARE NUMĂR DE ELEVI 
aproape 100, de la Școala pro
fesională din Oțelul roșu s-au 
întrecut la un concurs de tenis 
de masă. După partide viu dis
putate, primele locuri au revenit 
viitorilor siderurgiști Fr. Dokonal, 
R. Martinescu, C. Colcea și I. 
Lădaru. • IN ANUL CARE A 
TRECUT, printre cei mai activi 
turiști piteștenî s-au numărat 
pensionarii lancu Simu, Gheor
ghe Balint și Icn Manole, care 
— pe bicicletă și pe jos — ou 
străbătut nu mai puțin de 2 000 
km pe șoselele și potecile mun
ților noștri. ■ IN ACEASTA VA
CANȚA DE IARNA elevii schiori 
de la școlile generale din co
munele Voinești, Zăbala și Co
mandau (jud. Covasna) s-au re
unit pentru o săptămină într-o 
tabără de schi, care a avut loc 
la Comandau, localitate aflată 
la cea mai mare altitudine din 
județ. Micii schiori au făcut aici 
antrenamente, s-au întrecut la 
săniuș și au participat la reușita 
programe cultural-educative.' a 
LA BISTRIȚA s-a desfășurat com
petiția locală de haltere dotată 
cu „Cupa Hercules" - ediția 
a IV-a. Noii „herculi" bistrițeni 
sînt : A. Kerekeș (cat. 52 ka) - 
cu rezultatul de 140 kg. E. Chivu 
(cat. 56 kg) - 202,5 kg, I. Barro 
(cat. 67,5 kg), L. Paczo (cat. 75 
kg) - 175 kg, I. Laszla (cat. 
110 kg) - 260 kg șl Z. Rad (cat. 
+110 kg) - 250 kg. • LA CIS- 
NADIE funcționează în aceste 
zile „Clubul vacanței", frecventat 
zilnic de zeci de elevi. Tinerii 
au la dispoziție aici mese de 
ping-pong, de șah și diferite 
joepri distractive.

SPORTIV din
se

„Pes-

SF. GHEORGIIE, 8 (prin tele
fon). Al doilea turneu al campio
natului republican de handbal fe
minin a început marți și a conti
nuat miercuri, prin partidele eta
pelor a 15-a și a 16-a desfășurate 
în noua Sală a sporturilor din 
localitate. La întreceri, majorita
tea spectaculoase și interesante, 
asistă un public numeros și en
tuziast Rezultate și unele amă
nunte.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— SPARTA MEDIAȘ 25—12 (12—7).

UNIVERSITATEA IAȘI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 11—14 
(4—5). Meci interesant, cu nume
roase și palpitante răsturnări de 
scor. Timișorencele s-au impus în 
final. Cele mai eficiente : Marcov 
5, Gheorghiu 3 pentru Construc
torul, respectiv Cojocărița 3.

VOINȚA ODORHEIU SECU
IESC — PROGRESUL BUCU
REȘTI 10—16 (9—11). Sportivele 
de la Voința au cucerit un punct 
prețios, datorită în mare măsură 
jucătoarei Miklos, autoare a 11

maipuncte. De la Progresul, cea 
eficientă — Butan, 10 goluri.

UNIVERSITATEA TIMISOARA 
— RAPID 19—15 (14—7). Studen
tele au început în iureș, și s-au 
distanțat treptat. Cele mai efi
ciente : Iordache 7, Cojocaru și 
Petrovicî cîte 4 pentru „U“, res
pectiv Stark 5, Amarandei, Zam- 
firescu și Buzaș cîte 3.

TEXTILA BUHUȘI — 
ȘUL TG. MUREȘ 24—15

I.E.F.S. — CONFECȚIA 
REȘTI 17—7 (9—3).
le au prestat un joc frumos și 
eficace. Cele mai eficiente : Frîn- 
cu și Lăcustă cîte 4 pentru I.E.F.S.. 
respectiv Georgescu 3, Anghel 2.

MURE- 
(14—9).
BUCU-

Studente- 
frumos

CONSTRUCTORUL — PROGRE
SUL 9—11 (8—6).

SPARTA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 12—26 (3—13).
. RAPID — VOINȚA 10—9 (4—4).

MUREȘUL — I.E.F.S. 7—16 
(5-8).

Gh. BRIOtA — coresp. județean

CORESPONDENȚI : O. Băltea- 
nu, L. Chira, I. lonescu, Tr. Ena- 
ehe, _ R. Zeno, I. Fețeanu, Gh. 
Bric-îă, I. foaia ți I, Andrni.

Recent, a avut loc în masivul 
Bucegi, zona Horoabei, etapa fi
nală a Alpiniadei naționale pen
tru tineret (băieți și fete). Amin
tim că această competiție a în
ceput încă din luna februarie, cu 
prima etapă ținută în masivul Re
tezat, urmată de alte două desfă
șurate în masivul Făgăraș și a- 
bruptul prahovean.

Iată cîștigătorli 
chipe 
nești 
șoara 
doara 
tea București 
Brașov 99 p, 3. Politehnica Timi
șoara 93 p ; individual, băieți : 
i. Victor Scrobotă (C.S.U. Brașov) 
164 p, 2. Ion Cojan (Torpedo Zăr- 
nești) 144 p, 3. Iosif Ilieș 
tehnica Timișoara) 
1. Viorica Mateescu 
șov) 80 p, 2. Crina 
versitatea București) 
Cordaș (Sănătatea 
Anemarie Prichea (Politehnica 
mișoara) 54 p.

Cu prilejul festivității de 
chidere a competiției, au fost a- 
cordate titlurile de maeștri ai 
sportului următorilor alpiniștl 
fruntași : Traian FIucus (Celuloza 
Zărnești), Mircea Noaghiu (C.S.U. 
Brașov) și Adrian Tănase (Di
namo Brașov).

LA BRĂILA A ÎNCE
9

întrecerii : e- 
băieți — 1. Torpedo Zăr- 

253 p, 2. Politehnica Timi- 
203 p, 3. Corvinul Hune- 
201 p ; fete : 1. Universita- 

120 p, 2. C.S.U.

TENIS

(Poli
tețe : 
Bra- 

(Uni-

112 p ;
(C.S.U.

Nițescu
60 p, 3. Laura 
București)

HIPISM

Și
Ti-

în-

Apreciind unele aspecte pozitive prezen
tate de stagiunea hipica recent inche- 
iată, iubitorii calului de curse au ma
nifestat și un deosebit interes față de 
clasamentele profesioniștilor care pun -în 
valoare calitățile trăpașilor noștri. Ei au 
avut de urmărit o luptă aprigă, dată — 
ca de obicei — între Gheorghe Tănase 
și Mircea Ștefănescu, care, la antrenori, 
s-a sfîrșit cu un spectaculos ,,deat-heat", 
păstrînd și simetria din 1970, cînd ei au 
mai terminat astfel tot cu același nu-

LA PREDEAL ATLEȚII ȘI-AU LBAT RĂSPUNDERILE ÎN SERIOS
(Urmare din pag. 1)

tlet. Aici la Predeal, de cîțiva 
ani încoace, în scurte tabere de 
vacanță și de pregătire, atleții își 
aștern temeliile succeselor de pes
te vară. Rezistența și forța se in-i 
stalează pînă la celulă, eliberînd 
energiile nebănuite la momentul 
potrivit, în finișul marilor compe
tiții. Prin aceste pregătiri dirija
te de ochii experților, în fiecare 
an volumul de lucru este mai 
mare, iar pragul de la care se 
pornește mai ridicat. Exigențele 
cresc. E firesc. Nici recordurile nu 
stau pe loc. Le mină de la spate

neri și tinere, treziți la gustul 
marilor performanțe de prezența 
în șapte din cele nouă probe de 
fond și demifond a sportivilor ro
mâni printre primele zece valori 
mondiale. De ce să ne mai mirăm 
atunci, că de două ori pe săptă- 
mînă Natalia Andrei aleargă cei 
24 de km dintre cabana Cioplea 
— Pîrîul Rece și retur într-o oră 
și 47 de minute ; că Ghipu, Ones- 
cu Cefan și alții parcurg distan
ța în mai puțin de lh 30’ ; că după 
alergări, uneori după program, se 
intră la sala de forță unde Ia mo
dul propriu începe lupta cu greu
tățile ; că de fapt, tabăra se au- 
toconduce. Cum ? Iată un exemplu;

„emite“ prea forte în orele de o- 
dihnă sau după „stingere" nu e ne
voie să intervină antrenorii. 
„Răii", cei care au gustat din ma
rea performanță și aspiră la altele 
reintroduc ordinea, 
altfel, foarte rar... 
cei proaspăt veniți 
idee prea precisă 
cum se crește un 
sportiv. în acest fel,

deranjată, de 
și numai de 
care n-au o 

despre modul 
mare succes 

pe lîngă 
pregătirea atletică propriu-zisă „bo
bocii" învață, deprind și educația 
sportivă, spiritul în care poate în
flori valoarea autentică, constantă. 

Mi-au plăcut atleții la Predeal. 
Am simțit că încă de pe acum 
și-au luat răspunderile pe umeri...

BRĂILA, 8 (pri fon, de la
corespondentul n județean).
Circuitul de tenis al' României a 
debutat miercuri la ora prînzului, 
în prezența unei săli pline de 
spectatori. Cei 16 tenismani care 
au luat startul în municipiul Bră
ila au fost întîmpinați de o at
mosferă prielnică unei competiții 
de anvergură. Favoriți, în ordine, 
au fost stabiliți următorii sportivi : 
1 Dumitru Hărădău — campionul 
României, 2 Toma Ovici, 3 Traian 
Marcu, 4 Thomas Emmrich (R. D 
Germană). După un prealabil tur
neu de selecție, tenisul brăilean 
este reprezentat de Costel Curcă 
și Nicolae Mirea, ambii compo
nent ai echipei „Constructorul" 
din localitate, recent promovată în 
seria a 11-a a Diviziei A.

Surpriza — care conferă orică
rei întreceri acea notă aparte de 
atractivitate — nu s-a lăsat aș-

CLASAMENTELE ANULUI 1374
mâr de victorii : 35. 
sament I.
Tr.

Au urmat în cla- 
A. Brailowschi 30, 

Tr. Mari-
Oanâ 31-

... Dinu 29, D. Toduță 27, 
nescu 26, Nicolae și Vasile Gheorghe — 
frățește ! — cu 23, G. Avram 22, I. Mol- 
doveanu 18, G. Solcan 14, S. Onache 8.

La driverî, Gh. Tănase s-a desprins 
clar, 
victorii, performanță pe 
zează în carieră pentru a 
urma sa s-au situat : M. 
Tr. Dinu 25, I. Oană 24, 
șî Tr. Marinescu 20, V. 
N. Gheorghe — în mare 
G. Avram 14, D. Toduță 
ba nu 10, etc.

La aprantiî, Ion Ivan s-a clasat — pe 
merit — primul cu 6 victorii, urmat de 
C. Anton și Gr. Nica cu 5, G. I. Nicolae 
și I. Georgescu 4, etc.

Dincolo de datele statistice, se Impune 
constatarea că în sezonul trecut antre
norii au depus parcă mai multă ambi
ție în destul de încercata lor carieră, 
prezentînd reuniune după reunine trăpași 
capabili să realizeze numeroase amelio
rări de recorduri. De asemenea, driverii 
— cu mai multe excepții însă — ne-au 
asigurat de foarte multe ori spectacole 
captivante.

Cît privește schimbul de mîine, spe
ranțele par legate de capacitatea unui 
autentic talent care se cheamă Ivan, dar 
și de tenacitatea unui Anton, Nica sau 
Gh. I. Nicolae, pentru ca alergările 
noastre de trap să rămînă nu numai con
fruntări pentru performanța sportivă a 
calului trăpaș, dar și un spectacol agrea
bil de hipism.

cucerind titlul de campion cu 31 
care o realî- 
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Ștefănescu 28, 
A. Brailowschi 
Gheorghe 16, 
regres — 15, 
11, Gh. Cio-

chiarteptată 
neului. 
Steaua 
care a 
merită
3 seturi pe 
București) : 1

Mihai Ruși 
pierdut prim 
lui Iosif Kt 
șov), și le-a 
toarele două 
Hărădău (Ste 
în două sete 
6—1, 6—2.

Viorcl Soți 
Tăbăraș (l’rl 
6—3. Joi vosl
4 de 'slffîplu

BASCHET 
V|ȚA s-au întl 
ganizatâ de Q 
dețeanâ de s| 
generale nr. I 
mente finale *] 
2. Șc. sp. -Tîrgl 
4. Avîntul tinJ 
Avîntul tinerel 
Tîrgoviște, 3. I 
viște. întreceri 
verificare 
școlare și

in 
de

LUPTE 
începe în 
decît obicil 
către forul na 
în vedere fad 
pionatele eur<| 
luna aprilie, I 
disputau pînâl 
a diviziei del 
mată în ziua I 
libere, la 9 I

PATINAJ
NIORI. „Palal 
rea Ciuc va I 
finala câmpiei 
rezervat junicl 
fete și băieți 
mul în ctapl 

POPICE I 
REȘTI, care I 
Diviziei ’A, efl 
club sportiv I 
din fuzionarel 
structorul I 
tru j'ucătorii I 
toate niveluri 
intervalul del

aci



ETAPA A 8-A
LECȚIA LUI ale eșecurilor toamnei ’74,

loan CHIRILA

ACTUALITĂȚI

pe-

Laurențiu DUMITRESCUnoastră

&\\\\\\\\\\\^^

Primele zile de pregătiri

© iyie'VIVKIuc susținuie atusu uu utnmut vw mc ..
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lei
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mulțumitoare, 
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ei de bază, Jivan — Ar- 
prima parte a campio-

LA 
din 
loc

TRA- 
DIN

I
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GENERAL
1.691.151
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din care

6 11 9-2 13 (81%)
1 1 7 4-18 3 (16%)

17 — media note-

ni-sw
a 138
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a JUCĂTORI FOLOSIȚI 

lor : 7,23), Lața

NUMERELE EXTRASE LA 
CEREA

8

t

arătat că, ATUNCI 
MOBILIZEAZĂ

Exceptind partida de la Petroșani, cu Jiul, apărarea echipei timișorene (cu trio-ul 
evoluat constant bine in

(18) : Jivan (totalul
(17 — 6,76), Arnăutu (17 —

năutu — Păltinișan, in prim-plan în fotografia noastră) a 
natului.

I: (13 rezultate) 4,60 variante a 13 28$ 
lei; Categ. a Il-a: (12 rezultate) 84,10 
variante a 879 lei; Categ. a 
(11 rezultate) 805,60 variante 
lei.

I :
13
a Il-a :

12. „POLI" TIMIȘOARA,

FIȘIER
16 (procentaj 47%).
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ubitorii fotbalului Mnt încă sub impresia formidabilei demon
strații de vigoare și tumult pe care ne-a oferit-o partida de 
rugby „Barbarians” — „The All Blacks”, văzută pe micile 

ecrane.
Acest meci a fost ațît de frumos și atît de dens, incit, așa 

cum spunea un internațional de fotbal, poate fi o lecție chiar pen
tru balonul neoval.

Meciul de pe arena Twickenham recompune, dacă vreți, Spor
tul practicat acum 120 de ani, cînd rugbyul era integrat in foot
ball și viceversa. Timp de 80 de minute, „barbarii” cei distinși ai 
Marii Britanii și „negrii” adunați de prin fermele Noii Zeelande 
au suspendat „schisma” din care s-au născut cele două sporturi, 
oferind publicului un mare spectacol rugbystic și sugestia posi
bilă a unui fotbal de vigoare, a cărui evoluție nu mai poate fi în
toarsă din drum prin invitații Ia subtilități palide, nesusținute de 
focul unei declanșări de energie totală.

Meciul de pe Twickenham a fost o mostră pentru direcția pe 
care o urmează rugbyul și mai ales pentru ceea ce ar putea să fie 
fotbalul dacă s-ar înarma cu un plus de energie, o energie cenzu
rată bineînțeles dg fair-play-ul pe care îl servesc, deocamdată, in 
primul rînd „cei 15”.

La un moment dat. celebra aripă a „negrilor”, Grant Batty, care 
purta numărul 11, a fost proiectată peste mantinelă, așa cum nici 
în meciurile de hochei ale canadienilor nu se poate vedea. Scena 
devenise aproape comică prin dispariția aripei neozeelandeze, care 
părea victima unui trucaj cinematografic. Ceea ce a urmat — ați 
văzut. Batty a reapărut în arenă, de parcă nu s-ar fi întîmplat 
nimic. Era limpede că micul nr. 11 înregistrase perfect mecanica 
gesturilor care l-au proiectat dincolo de teren. La hochei am fi 
văzut 5—6 crose în sus, ca niște steaguri de luptă. La fotbal am fi 
asistat la _ o grămadă... rugbystică, pentru strivirea „vinovatului”. 
Rugbyul, însă, a demonstrat că are o înțelegere superioară a cau
zelor unui șoc provenit dintr-o admirabilă ardoare.

Grant Batty 1 Se spune că e aripă. O aripă cu sarcini precise, 
într-un joc savant, cu dispuneri rafinate, cu unghiuri obligatoriu 
închise, cu o mișcare logică, sincronizată ca într-un zbor de esca
drilă festivă. Aparent, o aripă cu sarcini foarte precise, invitată 
să-și valorifice în primul rînd viteza amețitoare.

Dar, această aripă supusă rigorilor unui sport aproape cifrat, 
a strălucit în primul rînd prin ceea ce a făcut in afara obligațiilor 
sale de rigoare. Grant Batty s-a aflat în absolut toate zonele tere
nului, gata oricînd să astupe digul prin care se revărsau „barbarii”, 
sau să ajute, în atac, printr~un sacrificiu aproape invizibil, efortul 
coechipierilor din jurul balonului.

. Grant Batty, ca și toți ceilalți 29 de „coechipieri” ai săi au ofe
rit sportului in general și fotbalului în special lecția deseori uitată 
a. rugbyului, care cultivă frumusețea efortului invizibil și anonim, 
pentru a naște, prin grația paradoxului, strălucitorul spectacol în 
care o șarjă pe treisferturi se continuă, ca zig-zagul trăsnetului 
pina in vîrful tribunei...

IN declin după socul din
7

de ele, însă, pătrunzînd puțin în 
intimitatea vieții acestei echipe, 
atît de mult iubită în orașul de 
pe Bega, putem descifra cîteva 
cauze ale eșecurilor toamnei ’74, 
unele dintre ele greu sesizabile 
la o —'----- * ------"
chipa 
zător 
firmă antrenorul Ion Ionescu. Și 
aceste posibilități sînt date de : 
1. tehnicitatea mediocră a unui 
număr de 6—7 jucători ; 2. rezis
tența și viteza deficitare la alți 
2—3 componenți ai lotului ; 3. in
disciplina tactică a altora. Arnău
tu. Maier, Lața, Petrescu, Jivan 
și Dașcu, de exemplu, au o ca-

Politehnica Timișoara — echi
pa recordului de spectatori pre
zenți la meciurile susținute pe 
teren propriu, spectatori avînd 
drept... inimă o galerie generoa
să, de tip britanic — vindecîndu-și 
rapid rana dureroasă, pricinuită 
de pierderea Cupei, a pășit cu 
dreptul în actualul campionat s 
1—1 la Rm. Vîlcea, 2—0 cu F. C. 
Constanța, 1—0 cu Politehnica 
Iași, 0—1 la Craiova, 2—0 cu „U“, 
la Cluj-Napoca, 2—0 cu Sportul 
studențesc. Sînt, indiscutabil, re
zultate bune. înaintea etapei a 
VIII-a, finalista „Cupei României" 
se afla pe locul doi al clasamen
tului, avea meci acasă cu F.C.M.

introspecție în realitățile mai pu
țin... țipătoare ale alb-violeților 
descoperim alte cîteva cauze care 
au determinat echipa bănățeană 
să bată pasul pe loc, menținîn- 
du-se la nivelul unor rezultate 
contradictorii : a) tendința cîtorva 
jucători, ajunși la un plafon pe 
care nu-1 mai pot depăși, de a se 
opune unor schimbări absolut ne
cesare ; b) indisciplina altora și 
autoexcluderea din formație (ca
zul cel mai tipic și grav — Bun- 
fiău) ; c) fisuri destul de mari pe 
filiera afectivă jucători-antrenori- 
conducători.

Iată deficiențe care și-au dat... 
mînă — cu toate că echipa timi-

• SELECȚIONATA DE JU
NIORI A REVENIT ÎN CAPITA
LA. Marți noaptea s-a înapoiat în 
Capitală selecționata de juniori a 
României, care între 27 decembrie 
1974 și 6 ianuarie 1975 a partici
pat la un turneu internațional la 
Tel Aviv.

în urma rezultatelor înregistra
te (1—0 cu Norvegia, 0—0 cu R.F, 
Germania și 1—1 cu Israel), echi
pa noastră s-a clasat pe locul se
cund, la egalitate de puncte cu 

ia țării 
gazdă, cîstigătoarea turneului la 
golaveraj.

TARE, în perioada de pregătire. 
După cum sîntem informați, echi
pa din Reșița va evolua, probabil, 
în Albania, unde urmează să sus
țină 3—4 jocuri amicale în 
rioada lunii februarie.

I^cuuu, ia egamate ae pi 
reprezentativa de juniori 
gazdă, cîstigătoarea turne

• F.C.M. REȘIȚA VA EFEC
TUA UN TURNEU PESTE IIO-

rji JPPV CURS DE ARBITRI. în timp 
KUUDi ce divizionarele A își reiau 
pregătirile, Colegiul central al arbitrilor 
organizează 
cavaleri ai 
marți, de 
C.M.B.E.F.S.,
nr. 6.

SCRIMĂ
zile, în sala 
Oradea s-au 
de a doua ediții a 
Szantai", *
țene de specialitate. Competiția, inițiată 
în amintirea fostului campion la sabie și 
mulți ani animator al scrimei pe melea
gurile bihorene, a reunit pe planșe con- 
curenți de la C.S. Crișul și Școala spor
tivă din Oradea. învingători : Ecaterina 
Hetz (Șc. sp.) — floretă feminin ; A. 
Zsak (Crișul) — floretă masculin și A. 
Glicu (Crișul) — sabie. (I. GHIȘA-coresp. 
județean)

SIMULTAN DE SAH SUSȚI
NUT DE MARGARETA TEO- 

DORESCU
La invitația asociației spor

tive U.R.E.M.O.A.S. de pe lin
gă Uzina de radiatoare, echi
pament metalic, obiecte și 
armături sanitare București, 
astăzi la ora 16, maestra in
ternațională Margareta Teoclo- 
rescu va susține un simultan 
de șah la 20 de mese. între
cerile vor avea loc la clubul 
uzinei U.R.E.M.O.A S. din bd. 
Preciziei (capătul autobuzului 
74, tramvaie 13. 25).

• MÎINE, DE LA ORA 11, 
CASA UNIVERSITARILOR 
str. Dionisie Lupu, va avea 
plenara clubului de fotbal Sportul 
studențesc.

Cu această ocazie, se va face 
analiza activității desfășurată în 
anul 1974 de către clubul univer
sitar, inclusiv a echipei divizio
nare A.

După cum anunțam și în numă
rul precedent al ziarului nostru, 
pentru toate divizionarele A (ca 
și pentru cele de B), vacanța de 
iarnă a luat sfîrșit. Pentru a rea
liza o evoluție bună in sezonul de 
primăvară e nevoie de o mtlncă 
intensă în această perioadă 
pregătiri. Iată marele adevăr 
care trebuie să se țină seama, 
cum, în perioada 
zice, îndeosebi;

Pentru azi, alte 
rele divizionarelor
A.S.A. : ANALIZA 
DIN TOAMNĂ SI

GRAM
în ziua de 6 ianuarie, jucătorii, 

antrenorii 
ei au luat 
de analiză 
mației mureșene 
pionatului și „Cupa României”. 
Cu acest prilej, au fost evidențiate 
bunele rezultate obținute. După 
vizita medicală, au avut loc pri
mele antrenamente. în perioada 
10—25 ianuarie, pregătirile vor 
continua la Sovata, după care se 
preconizează un turneu peste ho
tare. (C. Albu — coresp.).

OLIMPIA : REUNIREA LOTULUI
Lotul Olimpiei Satu Mare s-a 

reunit ieri. După două zile de 
„teste medicale”, vor urma antre
namentele la Satu Mare, pînă la

Reșița și nu puțini erau cei care 
afirmau atunci că marele derby 
al turului se va disputa, la Ti
mișoara, între „Poli11 — revelația, 
și Dinamo — liderul autoritar al 
campionatului. Iată, însă, că una 
dintre cele mai spectaculoase par
tide ale toamnei, Politehnica — 
F.C.M. Reșița, s-a încheiat cu vic
toria surprinzătoare a oaspeților i 
0—1. Șocul înfrîngerii a fost deo
sebit de puternic, retezînd aripile 
și curmînd brusc zborul îndrăz
neț al unei echipe de ambiție și 
elan. Lovitura s-a propagat ca o 
undă seismică în toate comparti
mentele formației și, încet-încet, 
alb-violeții au coborît, treaptă cu 
treaptă, pînă la acel umilitor 0—6 
de la Petroșani. (O altă înfrînge- 
re demoralizatoare au înregistrat 
timișorenii și în Cupă — 4—5, 
după lovituri de la 11 m., cu 
Steaua —, competiție în care spe
rau să reediteze fructuosul traseu 
din anul precedent).

Aceasta a fost... fața cunoscută 
a lucrurilor. Rezultatele. Dincolo

pacitate de efort 
dar fiecare în parte 
la un alt capitol. Alții au o teh
nicitate bună, dar pe fondul unei 
capacități fizice reduse. Mai e vor
ba apoi de inconstanță, de multe 
toane etc. Oricum, însă, de cînd a 
promovat în A, Politehnica se 
menține la același nivel, oscilînd 
între +1 și —1“. Plus unu, mi
nus unu 1 Este un sistem de no
tare al antrenorului timișorean. 
Cînd o echipă cîștigă totul acasă 
și aduce un punct din deplasare are 
+1. în toamna lui ’74, „Poli“ are, 
după o astfel de notare, ZERO. 
A cîștigat 3 puncte în deplasare, 
a pierdut 3 acasă. Cu alte cuvin
te, o situație... staționară. Dar 
destul de periculoasă.

Continuînd, însă, mica

soreană a
CÎND SE MOBILIZEAZĂ LA 
MAXIMUM POATE JUCA DE LA 
EGAL LA EGAL CU ADVERSARI 
REDUTABILI (Dinamo, Steaua, 
U.T.A., Universitatea Craiova) — 
contribuind, fiecare, în măsură 
mai mică sau mai mare, la re
fluxul accentuat din a doua parte 
a turului, cînd eșecurile n-au mai 
ocolit echipa de pe Bega. în a- 
ceastă perioadă a campionatului. 
Politehnica a acționat destul de 
rigid, într-o formulă cu patru 
fundași, trei mijlocași — unul cu 
sarcini mai mult defensive (Me
hedinții) — și un trio de atacanți, 
nu întotdeauna inspirați. Poate că 
în retur...

pregătirile se vor efectua la Iz
voarele, lingă Baia Mare. Noutăți 
în lot nu sînt, deocamdată. Both 
se află la tratament la Băile 
Felix, pînă la 20 ianuarie, după 
care își va relua pregătirile, cu 
exerciții fizice medicale.

F. C. GALATI :
UN SINGUR ÎNTÎRZIAT

Luni a fost prima întîlnire 
jucătorilor, iar primul antrena
ment, a doua zi. Au răspuns pre
zent toți componenții lotului, cu 
o singură excepție, Stoicescu, care 
s-a prezentat la echipă în ziua de 
8 ianuarie. De la 12 ianuarie, F.C. 
Galați se va pregăti la Sinaia, iar 
după două săptămîni va reveni 
în orașul său. Este preconizat un 
turneu (10—18.11) în Bulgaria. (T. 
Siriopol — coresp. județean).
C.F.R. CLUJ-NAPOCA : ANTRENA
MENT IN NOUA SALA DE FORȚA 

AMENAJATĂ LA STADION
Duminică 5 ianuarie a avut loc 

analiza turului, iar luni, primul 
antrenament, în sala de forță, a- 
menajată într-una din încăperi, la 
stadionul asociației. Nu a lipsit 
nici un jucător. Au fost prezenți 
Lupu și L. Mihai, refăcuți după 
accidentările din toamnă. în pe
rioada 27.1—9.II pregătirile vor 
avea loc la Borsec, după care va 
urma, probabil, un turneu în Un-

8
9

meciurilor :
. ____,,___ __________ 6,64), Mehedințu (17 — 6,53),

Păltinișan (16 — 6,75), Dașcu (15 — 6,73), Popa (15 — 6,46), Surdan (14 — 
6,92), Voinea (14 - 6,69), Bojin (13 - 6,30), Floareș (12-6,41), Maier (11 - 
6,90), Mioc (10 - 6,60), Petrescu (9 - 7,11), Giuchici (8 - 6,75), Covalcic 
(7 — 6,33), Bungău (5 — 6,60), Anghel (2 — 6,00).

e MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 6,60.
c FORMAȚIA DE B£®A : Jivan - Mioc, Păltinișan, Arnăutu. Maier (Popa)

— Lața, Surdan (Voinea), Mehedințu — Bojin, Dașcu, Petrescu.
o GOLGETERII ECHIPEI : Dașcu 5 (5 acasă + 0 în deplasare) Giuchici 

2 (1+1), Voinea 2 (2-|-0), Păltinișan 1 (0-f-1), Surdan 1 (0-rD- Floareș 1 
(0-H), Ccvolcic 1 (14-0). •

o CARTONAȘE GALBENE : Păltinișan - 3, Jivan, Maier, Dașcu șl Arnăutu
— cîte 2, Mehedințu, Popa și Lața — cîte 1.

O CARTONAȘE ROȘII : Bojin (prima etapă), Păltinișan (etapa a XV|i-a).
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Bojin - 3 etape, Păltinișan - 3 etape (una 

pentru acumularea a trei cartonașe galbene).
• FAULTURI COMISE : 179 (cele mai multe - 17 - în etapa a VIII-a, 

cele mai puține — 6 — în etapa a Vl-a).
• NUMĂRUL DE ȘUTURI : total : 230 (cele mai multe - 24 în etapa a 

XVI-a, cele mai puține — 2 — în etapa a XVII-a) ; pe spațiul porții : 100 
(cele mai multe — 14 — în etapa a Xll-a, cele mai .puține — cîte 1 — în 
etapele a Xl-a și a XVII-a).

• A BENEFICIAT de 4 lovituri de la 11 m, 2 transformate dâ» Giuchici, 
2 ratate de Păltinișan ; nu a fost sancționată cu nici un penalty.

• LA MECIURILE susținute acasă au asistat 182 000 de spectatori.

Anul 
la LOZ 
resante 
„Dacia 
S 100“ 
40 000, _____
Menționăm că participanțil la acest 
popular sistem vor beneficia de a- 
ceste avantaje și în anul 1975.

Tragerea Loto de mîine, vineri 10 
Ianuarie a.c. va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finanțe Bănci 
din strada Doamnei nr. 2 cu înce
pere de la ora 18. Rezultatele tra
gerii vor fi transmise prin televi
ziune și radio în cursul serii.

PRONOSPORT — cîștigurile con-

I'OND
GURI :
942.316 lei report. 

EXTRAGEREA
39 27 21

EXTRAGEREA



CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL FLOROIU INVITAT Șl IA URMĂLOARfA
LA TIMIȘOARA, VICTORIE SCONTATA 

A IUGOSLAVIEI CLASAMENTELE

TDiriE A CROSULUI DE LA SAU PAULO
Atletul român larg apreciat de presa braziliană

TIMIȘOARA, 8 (prin telex). Pli
nă pînă la refuz, sala Olimpia a 
găzduit marți seara ultimele 
jocuri din grupa D. Pentru timi
șoreni a fost o zi frumoasă, în- 
trucît „Poli" prinsă într-un veri
tabil dialog lâ distanță cu celelal
te colege ale sale din Divizia A, 
care au evoluat hors-concurs în 
grupele preliminare ale C.M. Uni
versitar a reușit să obțină 6 pre
țioasă victorie în fața Japoniei i 
28—19 (13—11).

Meciul vedetă al zilei și al 
grupei, cu implicații directe în 
ierarhia din semifinale, a opus 
cele două reprezentative care au 
obținut calificarea i Iugoslavia și 
Bulgaria. întîlnirea a avut aspec
tul unui joc de uzură,, crîncen 
disputat, în care ambele formații 
au etalat întregul arsenal al... as
perităților din defensivă. Aruncă
rile de la 7 m, dictate fără ezi
tare de arbitri, au fost determi
nante în tranșarea soartei meciu
lui, handbaliștii bulgari ratînd cu 
o seninătate uluitoare nu mai pu
țin de șase penalty-uri 1

Odată detașați, jucătorii iugo
slavi au fost preocupați vizibil 
de mărimea diferenței, eVoluind 
atent în atac, unde au pîndit șt 
fructificat prompt culoarele de 
șut. In același timp, ei au căutat 
să-și ermetizeze apărarea, jucînd 
mai ferm și mai rațional, dar la
cunele apărute des în acest com
partiment al echipei, nu le-au 
permis să-și realizeze obiectivul 
decît parțial. Scor final i 19—14 
(9—4) în favoarea Iugoslaviei, care 
termină, astfel, neînvinsă întrece
rile din grupa preliminară. Cei 
mai eficienți jucători l Krivokapici 
4 și Pavîcevici 4 pentru Iugosla
via, respectiv Djonev 4 și Nats- 
chev 3.

Horio ALEXANDRESCU

Crupelor preliminare
GRUPA A

1. Cehoslovacia
2. R.F. Germania
3. Tunisia

1. U.R.S.S.
2. Spania
3. Italia

1. România
2. Polonia
3. Franța

pentru participarea din acest an

2 2
2 1
2 O

O 
O 
o

O
1
2

34-20
28-34
23-31

4
2
O

GRUPA 8

2 2
2 1
2 O

O 
O
O

O
1
2

52-28
39-35
18-46

4
2
O

GRUPA Of IA

GRUPA C

2 2
2 1
2 0

1. Iugoslavia
2. Bulgaria
3. Japonia

grupa o
i 2 2

2 1
2 0

O 
O 
O

O 
O 
O

O
1
2

O
1
2

52-30
48-35
22-57

51-35
43-44
46-81

4
2
O

4
2
O

La jocurile semifinale și finala 
Campionatului Mondial Universe 
tar de handbal, care vor avea 
loc in zilele de 9, 10 și 12 ia
nuarie ac. in Palatul Sporturi
lor și Culturii, se suspenda vala
bilitatea oricăror legitimații de 
intrare la manifestațiile sportive.

CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele
fon). Ultima zi a întrecerilor din 
cadrul grupei A a umplut din nou 
pînă la refuz Sala sporturilor, lo
calnicii, iubitori și cunoscători ai 
handbalului, meritînd, după opinia 
noastră, un premiu de fidelitate.

în „deschidere", Universitatea a 
cîștigat cu ușurință partida cu e- 
chipa Tunisiei, confirmînd impre-

LA CAPATUL UNUI MECI PASIONANT,
ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGE PE CEA A POLONIEI

SI OCUPĂ
(Urmare din pag.

PRIMUL LOC IN GRUPA C

sia că este cea mai bună din for
mațiile văzute in grupa de aici. 
Deși au jucat din nou fără Bota, 
studenții clujeni au făcut o par
tidă excelentă, fiind aplaudați la 
scenă deschisă. Echipa Tunisiei 
ne-a părut resemnată. De fapt, 
tunisienii și-au consumat întreaga 
„muniție" a resurselor tehnice, tac
tice și nervoase în primul meci, 
cu R. F. Germania, în care au tre
cut pe lingă o mare performanță. 
Scor final : 22—13 (11—6) pentru 
Universitatea. Principali realiza
tori : Chircu (6), M. Constantin (5) 
pentru „U“, respectiv Ayari (4).

Meciul dintre Cehoslovacia și 
Germania trebuia să stabi- 
zestrea cu care cele două 
vor intra în semifinale. Par- 
avut o primă repriză echi-

D

rînd, ambiției cu care au luptat 
in final și reușitelor individuale, 
in special ale lui Radu Voina, 
dar și ale lui Tudosie și Cosma.

Cîteva date statistice i ROMÂ
NIA i 6 aruncări de la 1 m (două

ratate), nici o eliminare, autorii 
golurilor : Voina (5), Cosma (5), 
Tudosie (4), Kicsid (3), Stef (2). 
Roșu (2), Drăgăniță ; POLONIA i
3 aruncări de la 7 ni (una ratată),
4 eliminări pe 2 minute, autorii 
golurilor : Panaș (7), Dybol (6), 
Gmyrek (5), Jakubowski (2), So
kolowski. Au arbitrat H, Roswa- 
nith și O. Falk (R.F. Germania).

R. F. 
lească 
echipe 
tida a 
librată, pentru ca în a doua jumă
tate echipa Cehoslovaciei, .mai ma- 

. sivă, mai disciplinată tactic și țu 
mai multe individualități, să se 
detașeze și să obțină o victorie le
jeră : 19—12 (7—6). Cei mai buni 
jucători ai învingătorilor — Hanzl, 
Zajac, Bacik și Marian Horvath 
(acesta a transformat toate cele 
șapte aruncări de la 7 m de care 
a beneficiat echipa sa).

Vladimif MORARU

EXPERIENȚA COMPETIȚIONALĂ, HOTĂRITOARE IN OBȚINEREA VICTORIEI

Este greu de bănuit, dacă nu te 
afli aici, la Sao Paulo, excepțio
nalul interes manifestat de milioa
nele de brazilieni ai acestei uria
șe metropole (7 000 000 locuitori), 
pentru Crosul care se aleargă in 
noaptea de Revelion și în cursele 
de fond din primele zile ale nou
lui an, cu o participare interna
țională din cele mai valoroase. De 
trei ani se aliniază la start și cite 
un atlet român. După Mustață a 
venit un tînăr, nefiresc de tinăr 
prin impresia puternică pe care 
acest atlet a făcut-o presei și ra- 
dio-televiziunii din Brazilia, în 
special după a doua cursă, de 
10 000 m, pe care a ciștigat-o in 
stil impresionant in fața renumi
tului atlet italian Cindolo, meda
liat cu bronz la campionatele eu
ropene din 1974.

Dar Floroiu s-a impus atenției 
generale chiar din crosul San Sil
vestro. Timp de aproape 5 000 m 
atletul român a condus cursa pe 
Avenida Luiz Antonio, sub aplau
zele sutelor de mii de spectatori 
și stupefacția reporterilor de radio 
și televiziune aflațl in fața unul 
outsider și a unei eventuale sur
prize. Dar, la urcușul de pe Con- 
solasao, Floroiu a cedat pasul și, 
din cauza oboselii, a venit pe lo
cul al 30-lea. Atletul român plătea 
tributul unei sosirii foarte Urzii 
la Sao Paulo, numai cu 48 de orc 
înaintea startului, cu totul insufi
ciente pentru aclimatizare. Toți 
ceilalți principali concurenți veni
seră de cel puțin o săptămînă și 
se antrenau.

Dar ambiția lui Floroiu nu a 
cunoscut margini. Chiar a doua zi 
dimineața după cros, el a ieșit la 
antrenament pentru cursele de 
stadion de la 3 ianuarie. In acea 
seară, pe pista de tartan a stadio
nului de la Ibirapuera, în fața ți
nui public imens, a cucerit o vic
torie foarte aplaudată, invingind 
pe Cindolo, francezul Gomes, un
gurul Eskereș, și alți atleți dor
nici de consacrare. Pe ultimii 400 
m ai cursei de 10 000 m, Cindolo, 
care conducea plutonul, a făcut 
tentativa decisivă, dar llie a răs
puns prompt, impetuos și a trecut 
primul linia de sosire. Acest suc
ces a fost extrem de reconfortant, 
in continuarea a ceea ce el reu
șise in crosul precedent pe pri
mii 5 000 m, ceea ce i-a și decis 
pe organizatori să-l invite pe Flo
roiu și la ediția viitoare a Crosu
lui de la Sao Paulo, pentru- că 
acest atlet român reprezintă in
tr-adevăr o mare valoare.

Finișul lui Floroiu
Foto : ESTADO do Sao Paulo

Cele cîteva mii de brazilieni de 
origină română din Sao Paulo au 
marea ambiție să vadă ciștigător 
al vestitului cros pe un român și 
sintem convinși că vom avea a- 
ceastă satisfacție in persoana 
excelentului exponent al atletis
mului românesc, care este llie 
Floroiu.

PEDRO VILLA
Sao Paulo, 7 ianuarie

GALAfn, 8 (prin telefon). De 
mult n-am mai asistat la o par
tidă așa de spectaculoasă și inte
resantă ca cea desfășurată în ul
tima zi a preliminariilor grupei B. 
Marți seara, reprezentativele Stu
dențești ale Umanii Sovietice și 
Spaniei au oferit celor- aproxima
tiv 2000 de: spectatori, o- partiidă de 
zile mari, din care n-a lipsit a- 
proape nici un felement de ordin 
tehnic și tactic specifice handba
lului. modern. Jocul în viteză și 
acțiunile de atac sau de .apărare 
bine gînehte. golurile spectaculoase 
sau intervențiile senzaționale ale 
portarilor -- iată cîteva dintre ar
gumentele. ce ne . determină să cre

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
I.a Tokio, cea de-a doua întîlnire 
de fotbal dintre selecționata Japo
niei și Bayern Miinchen s-a încheiat 
cu Victoria oaspeților : 1—0 (1—0),
prin golul înscris" de Rummepigge 
In min. 1. Echipă de fotbal Stras
bourg a terminat la egalitate (4—4), 
pe teren propriu, cu Zelezniciar 
Sarajevo.
Concursul de cros, desfășurat la Ca
sablanca. a fost cîștigat de portu
ghezul Carlos Lopez, cronometrat pe 
li) km în 29:31,0,
După 9 runde, în turneul de șah de 
4a Hastings conduce Vlastimil Hort 
ou 6*/2 p, urmat de Ândersson — 
« p. Beliavski — 5V2 p, Sigurjonsson
- 5 P (2).
Fugilistul spaniol Jose Duran și-a 
păstrat titlul de campion european 
la categoria mijlocii-mică, învingîn- 
du-1 la puncte pe austriacul Franz 
Osândi.
Turneul de tenis de Ia Auckland a 
continuat cu partide din turul 2 : 
australianul Syd Ball l-a învins greu, 
mi 4—6, 4—6, 6—1, 6—4, 7—5 pe fin
landezul Timonen.
La handbal (m), în al doilea meci, 
la Neumiinster : R. F. Germania — 
Suedia 14—16 (6—7). în primul joc, 
la Minden : 15—12 (10—8).
în meci internațional de tenis de 
«nașă, ia Londra : R.P. Chineză — 
Anglia 5—3 (echipe mixte).
La Heidelberg reprezentativele de 
polo pe apă ale R.F. Germania și 
Italiei au terminat la egalitate : 5—5 
<2—0, 0—2, 1—1, 2—2).
Rezultate din optimile de finală (me
ciuri tur) ale competițiilor europene 
de volei : Cupa campionilor euro
peni — masculin: Lidlngoe (Suedia)
— Ț.S.K.A. Moscova 0—3, Middel- 
faft (Danemarca) — S. C. Leipzig 
0—3; Cupa campionilor europeni — 
feminin : Dynamo Berlin — Partizan 
Rieka 3—0, Plomien Milowice (Po
lonia) — U.S.C. Miinster 3—0, Van 

dem că acest recital handbalistic 
nu va fi uitat prea repede de cei 
prezenți în sală.

In ciuda diferenței de valoare 
existentă, totuși,. între handbalul 
practicat în cele două țări, a căr
ților de vizită pe care le posedă 
majoritatea handbaliștilor sovietici, 
victoria echipei U.R.S.S. a fost de
cisă abia în ultimele minute. După 
ce a luat un avantaj de trei go
luri (min. 3), formația sovietică a 
fost egalată și chiar condusă (min. 
9 : 5—4). La pauză, scorul a fost 
egal : 12—12. Abia în ultimele mi
nute, după eforturi serioase, La- 
gutin (cel mai bun jucător și în a- 
cest meci), Mahorin și Gassii.

Houten (Olanda) — Uni Basel 3—0; 
Cupa cupelor — masculin : Inter- 
lance Amsterdam — Eczacibasi Is

tanbul 3—1, Levski Spartak Sofia — 
S.V. Hamburg 3—0. Uj pești Dozsa
— Zrenianin (Iugoslavia) 3—0, Aric- 
cia Roma — Real Madrid 3—0; Cupa 
cupelor — feminin : Lycurgus Gro
ningen —• Ujpești Dozsa 0—3, Trak
tor Schwerin — V.C. Lausanne 3—0.
La Anvers, în „Cupa cupelor" la 
baschet masculin (tur) : Racing — 
Steaua Roșie Belgrad 98—94 (51—49). 
La Barcelona : Juventud Badalona
— Ț.S.K.A. Sofia 88—66 (43—28).
Cassius Clay nu-si va pune totuși ti
tlul în joc în fata lui Ron Lyle. în 
prezent se poartâ tratative pentru 
organizarea meciului dintre Clay si 
Chuck Wepner. în cazul că nici 
acest meci nu va avea loc, atunci 
vor începe tratativele pentru întîlni
rea dintre Clay și Joe Bugner (An
glia), campionul Europei, care ar 
urma să aibă loc în martie la Lon
dra.
Campionul lumii la șah, Robert 
Fischer s-a declarat satisfăcut de 
oferta făcută de orașul Manilla de 
a organiza meciul centru titlul mon
dial cu An atoli Karpov. Robert Fis
cher a declarat însă că nu aceenfă 
actualul regulament de joc. Urmează 
ca pe marginea unor puncte ale 
regulamentului, el să aibă zilele 
acestea o discuție cu președintele 
F.I.D.E., Max Euwe.
In turul doi al turneului internatio
nal feminin de tenis de Ia San 
Francisco, jucătoarea cehoslovacă 
Martina Navratilova a învins-o cu 
1—6, 7—5, 7—6 pe americanca Rose
mary Casals. în celelalte partide 
disputate între tenismane ameri
cane, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Billie Jean King — Betty 
Grubb 6—3. 6—4 : Chris Evert —
Wendy Overton 6—1, 6—0 : Julie
Heldman — Pam Teeguarden 6—3, 
6—4. 

principalii realizatori — au reușit 
să se desprindă de ambițioșii par
teneri, din rîndul cărora s-au re
marcat, în mod special, portarul 
Pagoaga, Sagarribay și Marota. 
Scor final : 25—20 pentru forma
ția sovietică. Ea ne-a convins încă 
o dată că rămîne, indiferent de ri
posta partenerei de joc, o candi
dată serioasă Ia una dintre meda
lii. Cit privește Spania, dacă va 
evolua la fel de bine, credem că 
va răsturna multe calcule...

în celălalt meci al serii : C.S.U. 
— Italia 18—14 (9-6).

Marian GHIOLDUȘ

SPORTIVI ROMÂNI
• Proba de ștafetă 4 x 7,5 km 

din cadrul concursului internatio
nal de biatlon de la Zakopane a 
fost cîștigată de echipa Poloniei 
cu timpul de 2h 14:14,0. Selecțio
nata României s-a clasat pe locul 
2 — cu 2h 18:22,0, urmată de cea 
a Suediei — cu 2b 20:48,0. La ju
niori (3 x 7,5 km) a cîștigat echi
pa Poloniei în lh 43:55,0. Au ur
mat în clasament echipele R.D. 
Germane, Suediei, României etc. T

• A tnceput turneul interna
țional feminin de tenis de la San 
Francisco. In primul tur : Chris 
Evert — Ingrid Dentzer 6—2, 6—1 ; 
Franțoise Durr — Barbara Downs 
6—4, 3—6, 6—2 ; Virginia Wade 
(Anglia) — Virginia Ruzici 6—1, 
6—1.

• Turneul fulger de handbal 
(masculin) de la Offenburg a fost

DRUT Șl POULIDOR -
SPORTIVII ANULUI 1974

ÎN FRANȚA
Prin ancheta ziarului parizian 

„l’Equipe". Franța a ales și ea pe 
cei mai buni sportivi ai anului. 
Tată-i : 1. Guv Brut (atletism) si 
Raymond Poo.lidor (ciclism). 3. Fa- 
bienne Serrat (schi), 4. Yves Le 
Roi (atletism), 5. Jean-Paui Coche 
(î u doi

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
HOCHEI. Reprezentativa de tine

ret a U.R.S.S. a cîștigat pentru a 
doua oară titlul de campioană a lu
mii. Pe locurile următoare : Canada. 
Suedia, Cehoslovacia, Finlanda și 
S.U.A. Ultimele rezultate : U.R.S.S. 
— Canada 4—3 (2—1, 2—0, 0—2), Sue
dia — Cehoslovacia 2—2 • în „Cupa 
campionilor europeni", la Ljubljana: 
Dynamo -Weisswasser (R.D. Germa
nă) — Olimpia Ljubljana 6—4 (1—1, 
3—1, 2—2) • Echipa olimpică a Ce
hoslovaciei și-a încheiat turneul în 
Canada, unde a înregistrat 5 victo
rii, un meci egal și o înfrîngere. în 
ultima partidă, la Windsor, oaspeții 
au cîștigat cu 7—4. « La Deggen-

PESTE HOTARE
cîștigat de echipa T.S.V. Rintheim, 
care a obținut două victorii : 9—5 
cu. K.S.- Krakow și 8—7 cu Siid- 
baden. Combinata cluburilor 
Steaua-Dinamo București a învins 
cu 5—4 pe T.S.V. Rintheim, însă 
a pierdut două partide (4—7 cu 
K.S. Krakow șl 7—9 cu Sud- 
baden).

^ultimele știri* ultimele rezultate*
In „Cupa Ronchetîi" la baschet, 

LEVSKI-SPARTAK SOFIA — I.E.FS. 64—51
SOFIA, 8 (prin telex de la redac

ția Naroden sport). Meciul dintre 
echipele Levskî-Spartak Sofia și 
I.E.F.S. București, din cadru! primei 
etape a sferturilor de finală ale 
„Cupei Liliana Ronchetti* la baschet 
feminin, disputat în sala Slivnița, 
s-a încheiat cu victoria gazdelor la 
scorul de 64—51 (35—26). Au marcat 
Mihalic 19, Giurea 15, L. Rădulescu 9,

în campionatul de hochei 
DINAMO — DUBLĂ ÎNVINGĂTOARE LA GALAȚI

GALAȚI, 8 (prin telefon). Marți 
și miercuri, pe patinoarul din loca
litate s-a desfășurat dubla întîlnire 
dintre Dunărea Galați și Dinamo 
București în cadrul grupei A

In primul joc, viu disputat și de 
un bun nivel tehnic, gălătenii l-au 
pus de multe ori în dificultate pe 
valoroșii lor adversari și numai unele 
greșeli din final ale localnicilor le-a 
permis dinamovistilor să cîștige. Scor 
final : 7—5 (3—2, 2—1, 2—2) pentru
Dinamo. Autorii golurilor : Moiș (2), 

dorf : R.F. Germania — Polonia 7—7 
(2—1, 3—3, 2—3). în primul joc. la 
Garmiseh Partenklrchen, gazdele au 
cîștigat cu 2—0 (1—0, 0—6, 1—0) • 
In turneu in. S.U.A., Aripile Sovie
telor Moscova — Providence (Rhode 
Island) 8—3 • In Canada. Ț.S.K.A. 
Moscova a jucat cu o selecționată 
a regiunii Ontario, pe care a în
vins-o cu 5—4 « La Cracovia. în 
meci amical : Austria — Polonia 
(tineret) 4—3.

SCHI. „Cupa Mondială” a progra
mat, la Garmiseh Partenldrchen. o 
probă de slalom special, cîștigată 
de italianul Piero Gros în 82.40 
(două manșe). Pe locurile urmă
toare : compatrioții săi Gustavo 
Thoenl (82,45) și Fausto Rădici 
(82,88). In clasamentul general at 
„Cupei Mondiale” conduce austria
cul Franz Klammer cu 94 p, urmat 
de Piero Gros - 75 p » Proba de 
slalom uriaș, de la Tignes, contînd 
pentru „Cupa Europei”, a fost cîș
tigată de austriacul Thomas Hauser 
cu timpul de 2:49,0, iar cea de sla
lom special a revenit vest-germa- 
nului Alfred Hagn. In clasamentul 
general Individual conduc Ingemar 
Stenmark (Suedia) și Kurt Engste- 
ler (Austria) cu cite 50 p » Proba 
masculină de 15 km a concursului 
de la Oslo a fost cîștigată de fin
landezul Juaha Miel o. cronometrat 
cu timpul de 45:00

Balai 6, Capotă 2 pentru I.E.F.S., 
respectiv Boianova 19, Bogdanova 
17, Novkova 15, Goiceva 6, Labova 
4, Cervenkova 3. Returul va avea loc 
la 15 ianuarie, la București.

Din cauza orei înaintate la care a 
început, nu putem publica rezultatul 
partidei U.C. Clermont-Ferrand — 
Politehnica București din cadrul 
C.C.E.

Zgîncă, Bandas, V. Huțanu, Tureanu 
și Gh. Florian pentru învingători, 
respectiv Boldescu (2), Brandabur, 
Iordan și Moroșan. Au condus foarte 
bine M. Presneanu și O. Barbu.

în al doilea meci desfășurat 
miercuri seara, Dinamo a cîștigat 
cu 8—4 (3—2, 1—1, 4—1). Au marcat : 
Axinte (3), Costea și Tureanu (cîte 
2), Pisarii (1) pentru Dinamo, res
pectiv Boldescu (3) și Fodorea (1).
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