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Campioana tării la volei mas
culin, Dinamo București, a debu
tat cu succes în ediția a 16-a a 
Cupei campionilor europeni. Vo
leibaliștii români au susținut pri
ma partidă cu S.S.F. Bonn, repre
zentanta R.F. Germania în com
petiție, repurtînd victoria cu 3—1 
(—13, 6, 9, 1), la capătul unei 
partide care a început sub semnul 
echilibrului, dar în care, după 
primul set, dinamoviștii bucureș- 
teni au pus stăpînirc pe joc, ob- 
ținînd victoria cu comoditate. 
Gazdele au făcut eforturi consi
derabile la începutul întîlnirii 
pentru a se ridica la nivelul sex
tetului român, superior ca indivi
dualități și ca omogenitate. Aceste 
eforturi, încununate de adjudeca
rea setului I la limită, au influ

ențat asupra randamentului ulte
rior al echipei vest-germane, care 
nu a mai rezistat ritmului impus 
de _ dinamoviști. Atacurile lui 
Udiștcanu și Dumănoiu, laborio- 
zitatea lui Schreiber și luciditatea 
coordonatorului Oros, au fost ele
mentele determinante ale victori
ei campionilor noștri.

Meciul retur se va desfășura 
astâ-seară, tot la Bonn, iar cîști- 
gătoarea dublei întîlniri se va ca
lifica în turneul semifinal al com
petiției, alături — mai mult ca 
sigur — de Zbrojovka Zetor Brno 
(care a cîștigat în deplasare, cu 
3—0, partida cu Csepel Buda
pesta), de S.C. Leipzig și Panini 
Modena (ambele au învins deta
șat în primele întîlniri).

Bine angajat la semicerc, Stockl 
bulgări Doicinov șt Djenev.

punctează spectaculos pentru echipa României, sub privirile apărătorilor 
Foto : S. BAKCSY

REZULTATE TEHNICE

GRUPA SEMIFINALA I,
Spania — Ceho- 
16—11 (16—7),
R. F. Germa-

PITEȘTI : 
slovacia 
U.R.S.S. - 
nia 25—13 (13—9) ;

GRUPA SEMIFINALA II, 
BUCUREȘTI : Iugoslavia — 
Polonia 18—18 (11—8), Româ
nia — Bulgaria 29—16 
(14—7) ;
TURNEUL PENTRU LOCU
RILE 9—12, PLOIEȘTI : 
Tunisia — Italia 14—14 
(6—5), Franța — Japonia 
29—23 (15—10).

Această interesantă cșftiție a Vl-a a campionatului mondial universitar 
de handbal a continuat ieri, după o zi de pauză, cu primele întîlniri 
din cadrul celor două grupe semifinale. Chiar de la meciurile progra
mate in deschiderea unor atractive cuplaje, ce s-au desfășurat la Bucu
rești și Pitești, numerosul public prezent a avut satisfacția de a asista 
la confruntări aprige, in care lupta pentru victorie a generat faze de 
mare spectacol. i •"

Așa cum se întrevedea, în cea 
de a Il-a grupă semifinală echili
brul valoric dintre cele trei pre
tendente la primul loc s-a crista
lizat printr-un palpitant rezultat 
de egalitate (Iugoslavia Polo
nia : 18—18), ceea ce fiice ca jocul 
de azi dintre selecționatele Româ
niei și Iugoslaviei să fie decisiv, 
formației noastre fiindu-i necesar 
cel puțin un rezultat de egalitate. 
In cealaltă grupă semifinală, cîș-

e-

DE LA ȘCOALA SPORTIVA MIERCUREA CIUC■>
• *

POIANA BRAȘOV (prin telefon). 
In ziua a doua a „Cupei Brașo- 
via“ s-a organizat un slalom spe
cial în treimea superioară a pîrti- 
ei Sulinarului. Ca și în ajun, con
dițiile au rămas excelenta, încu- 
rajînd dispoziția de luptă a nu
meroșilor juniori p'rezenți la start. 
Proba de slalom a confirmat pre
gătirea bună din acest început 
de sezon și a scos în evidență 
cîteva talente, dintre care cităm : 
Aurel Albert (Steagul roșu — an
trenor Mihai Sulicăj, Gheorghe Ra
dulescu (Școala sportivă Brașov 
— antrenor Gheorghe Cristolov.ca- 
nu), frații Mihai și Gabriel Olaru, 
Caaba Portik (toți de ia L.E.S 
Predeal — antrenor Liviu Pre- 
deleanu), Florian Tudor (Caraima- 
nul — antrenor Mircea Enache), 
Daniela Uncrop (Dinamo — antre
nor Gheorghe Roșculeț), Katalin 
Csiszei- (Școala sportivă Miercurea 
Ciuc — ântSenor Ion Bâră).

In mod surprinzător, dar per
fect meritat, în clasamentul pe 
echipe întocmit cu această ocazie, 
pe locul 2, - după L.E.S Predeal, 
s-a clasat Școala sportivă din 
Miercurea Ciuc, care a dovedit

— astfel — o excelentă pregătire 
și a anunțat o rivalitate cu clu
burile brașovene eu tradiție în 
schiul de performanță. O parte 
dintre juniorii remarcați au de
monstrat prin calități că pot intra 
în atenția selecționerilor pentru 
lotul național.

Rezultate : SLALOM SPECIAL 
(lungimea pîrtiei 350 m, diferență 
de nivel 140 m. 43 de porți) • 
JUNIORI I : 1. C. Portik (L.E.S. 
Predeal) 82,0 ; 2. Fl. Tudor (Ca- 
raimanul) 82,3 ; 3. R. Bustiuc
(L.E.S.P.) 87,8 ; JUNIOARE i': 1. 
Katalin Csiszer (Șc sp. M. Ciuc) 
97,3 ; 2. Zsuzsa Racz (L.E.S.P.)
99,9 : 3 Anneliese David (L.E.S.P.) 
110,5 ; JUNIORI II : 1. Gh. Radu
lescu (Șc. sp. Brașov) 72,3 ; 2/ A. 
Albert (St. roșu) 72,5 ; 3. M. Olaru 
(L.E.S.P.) 72,6; JUNIOARE II:
1. Daniela Uncrop (Dinamo) 78,5 ;
2. Smaranda Opreșcu (L.E.S.P.) 
84,0 ; 3. Roxana Cocisiu (Șc. sp. 
Brasov) 85,2. CLASAMENTUL PE 
ECHIPE: 1. L.E.S. Predeal, 2. Șc. 
sp. Miercurea Ciuc, 3. Șc sp. 
Brașovia.

Mihai BARA

PROGRAMUL DE AZI

tigătoarea se conturează clar : 
chipa Uniunii Sovietice.

PLOIEȘTI, Sala Victoria: 
ora 17 : R. F. Germania — 
Spania ; ora 18,15 : Polonie 
— Bulgaria ;
BUCUREȘTI. Palatul Spor

turilor și Culturii : ora 17 : 
Cehoslovacia — U.R.S.S. ; 
ora 18,15 : România — Iugo
slavia (repriza a Il-a va fi 
transmisă pe micul ecran, 
de la ora 19).

PITEȘTI, Sala sporturi
lor : ora 17 : Tunisia—Fran
ța ; ora 18,15 : Italia — Ja
ponia.

CLASAMENTE
GRUPA SEMIFINALA I

1. U.R.S.S. 2 2 0 0 50—33
2. Cehoslovacia 2 10 1 30—28
3. Spania 2 10 1 36—36
4. R.F. Germania 2 0 0 2 25—44

GRUPA SEMIFINALA II
1. România 2 2 0 0 51—37
2. Iugoslavia 2 1 1 0 37—32
3. Polonia 2 0 1 1 39—40
4. Bulgaria 2 0 0 2 30—48
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contează conform 
și rezultatele di-

în clasamente 
regulamentului 
recte din cadrul grupelor prelimi
narii.

GRUPA SEMIFINALĂ II

ROMANIA VICTORIE LA SCOR
IN PARTIDA CU BULGARIA

Aproape 6 000 de spectatori au 
fost prezenți ieri seară în tribu
nele Palatului Sporturilor și Cul
turii pentru a asista la partidele 
primei zile a semifinalelor — 
grupa a Il-a. Desigur, atracția 
principală a constituit-o „meciul- 
vedetă", cel dintre formațiile 
României și Bulgariei.

Selecționata noastră a repurtat 
o victorie comodă : 29—16 (14—-7) 
•— grație unui plus evident 

■ de valoare și experiență. ILandba- 
liștii români n-au avut nici un 
moment — cum se spune — pro
bleme, singura lor preocupare 
fiind asigurarea unui copios go
laveraj. A fost și pentru antreno
rii E. Trofin și N. Nedef o ușu
rare, un prilej de a roda întregul 
lot. Deși competiția nu găsește 
formația României în cea mai 
bună dispoziție de joc, în punctul 
optim al omogenizării, ea reușește 
totuși să străbată dificilul labirint 
al acestui campionat mondial, dato
rită valorii intrinsece a unor ju
cători și — mal ales — dîrzeniei.

în 
care 
ambiție), selecționata studențească 
a României a realizat un joc ra
pid și- variat (în unele momente), 
s-a apărat cu exactitate aproape 
în permanență. Acest din urmă 
element este foarte important, de
oarece defensiva a fost — în pre
liminarii — punctul nevralgic al 
echipei. „7“-le'(gnostru a înscris 
numeroase puncte atît de la 9 m, 
cît și de pe semicerc și a folosit 
prompt arma contraatacului.

Au marcat : Kicsid 6, Voina 5, 
Stockl 4, Tudosie 4, Drăgăniță 3, 
Roșu 2, Odae 2, Tase 2 și Cosma 
1 — pentru România, Blascev 5, 
Djenev 3, Doicinov 2, Karakorov 
2, Antonov 1, Ivanov 1, Bodenski 
1 și Gernianicv 1 — pentru Bul
garia.

Au arbitrat : Anouar Osman și 
Abid Dhahbi ~

meciul cu Bulgaria (echipă 
nu s-a remarcat decît prin

(Tunisia).
H-istache NAUM

Citiți celelalte cronici in pag. a 4-a

SCRIMERII FRUNTAȘI IN PLINA PREGĂTIRE

unIF TRH RPA7I“ CI SUNATA IIINIIin Iric „ i nci DnALl 01 „OUIlH 1H LUMI
Lăcașul scrimei, sala bucurgștea- 

nă Floreasca II, a iâșit foarte 
pede din hibernare, pentru că 
care o animă nu i-au permis 
răgaz mai îndelungat. După 
Predealul înzăpezit i-a obligat 
finalul anului trecut să uite 
mosfera prea familiară a sălilor, 
prin imaginile mereu înnoite ale 
naturii darnice, scrimerii fruntași 
au revenit de la „Trei Brazi" pe 
planșe. I-am urmărit la primul lor 
contact cu arma în noul an și nu 
ne-am mirat deloc descifrînd în 
mișcările lor, în atitudinea unuia 
sau altuia, aliajul ciudat al poftei 
de l ’.cru cu nostalgia zilelor de 
vacanță ce au trecut — ca de obi
cei I — prea repede. Oricum, însă, 
antrenamentul n-a fost de fel pri
lej de șuetă 
start efectiv 
se întrevadă 
piu program 
care — este 
a început mult mal devreme ca 
în alți ani, din septembrie 1974, 
vizînd, deopotrivă, un mai mare 
volum de muncă și o reală indivi
dualizare. „Antrenamentele au o 
planificare riguroasă, pe baza unor 
obiective concrete, adecvate fiecă
rui sportiv. Iată 
spus antrenorul 
Mureșan — normele 
devenit un însoțitor 
resc“.

Pe planșă domină 
numai pentru faptul

„post-revelion,", ci un 
la lucru, care lăsa să 
seriozitatea unui am- 
de pregătire. Program 
bine să precizăm —

— ne-a 
Tănase 

au 
/i-

de ce 
federal, 

de control 
periodic și

tinerețea, 
că loturile

Nu 
de

O CONCURS DE VERIFICARE 
A LOTURILOR REPUBLICANE 
DE TENIS DE MASĂ

Suzana Ardeleanu in luptă (deocamdată .') cu manechinul, supravegheată 
de antrenorul Gh. Matei, in timp ce Ileana Gyulai o urmărește atent. 

Foto : N. DRAGOȘ

tineret vor intra primele în focul 
întrecerilor internaționale (10 ia
nuarie, la Sofia, triunghiularul 
România—R.D. Germană—Bulgaria, 
la toate armele), ci și pentru că, 
din dorința de a diversifica parte
nerii componenților loturilor re
prezentative, federația a invitat și 
alți scrimeri fruntași din secțiile 
bucureștene. Și care, îndeobște, 
sînt tineri. Astfel, in timp ce Falb

dă o lecție individuală lui Buricea 
(floretist ce va concura la Sofia), 
Țiu și Petruș lucrează în comun, 
iar Niculescu îl are sparring-partner 
pe Gagelea (de la Steaua). Ală
turi, o planșă în priză (la propriu

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

„CIRCUITUL ROMÂNIEI 
TENIS AU ÎNCEPUT

IN
LA
ÎNTRECERILE DE DUBLU I

MODIFICĂRI ADUSE
DE TRANSFERĂRI

REGULAMENTULUI
LA FOTBAL

baschet masculin

I
I
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ETAPĂ CALMĂ
r ÎNAINTEA UNEI RUNDE DECISIVE

PREGĂTIRILE LOTULUI MASCULIN DE BASC

IN DIVIZIA A
DE HANDBAL FEMININ

SF. GHEORGHE, 9 (prin tele
fon). In Sala sporturilor din lo
calitate au continuat întrecerile 
din cadrul celui de al doilea tur
neu de sală al Diviziei A de 
handbal feminin. Și în aceasta 
etapă, a XVII-a, spectatorii pre- 
zenți în tribune au avut prilejul 
să asiste la partide echilibrate, cu 
multe faze palpitante. Iată rezul
tatele l VOINȚA ODORHEI — 
SPARTA MEDIAȘ 18—7 (10—5) ; 
PROGRESUL — RAPID 11—11 
(6-5); „U“ BUCUREȘTI - MU
REȘUL TG. MUREȘ 18—11 (11—6); 
„U“ TIMIȘOARA — CONFECȚIA 
24—9 (9—4) ; I.E.F.S. — „U“ IAȘI 
18—12 (8—6) ; TEXTILA BUHUȘI 
— CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA 12—12 (6—6).

Meciurile din etapa a XVI-a 
Textila Buhuși — „U“ Iași și „U“ 
București — Confecția s-au în
cheiat cu victoriile primelor echi
pe la scorurile de 13—11 (7—4) și, 
respectiv, 20—17 (9—8).

Gh. BRIOT.y. — coresp. jud.

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI
Campionatul republican de hochei 

se află în plină actualitate. în 
cadrul grupei A divizionare au 
avut loc recent partide interesante 
între Steaua — Sport club M. 
Ciuc și Dunărea Galați — Dinamo. 
In cele patru meciuri victoriile au 
revenit, conform așteptărilor, for
mațiilor bucureștene care s-au dis
tanțat și mai mult în clasament. 
Dar deși au obținut victorii, atît 
Steaua cît și Dinamo au avut de 
înfruntat adversari aflați în. sensi
bil progres față de ediția trecută 
a campionatului țării.

• Ce ne oferă, în continuare, 
calendarul competițional ? Chiar 
la sfîrșitul aceștej săptărnîni sîițj 
progrămafe, în grfipa A, cele doua 
derbyuri ; meciurile Steaua — Di
namo, la București și Dunărea 
— Sport club M. Ciuc, la Galați, 
partide importante pentru primul 
loc și, respectiv, pentru al treilea, 
în prezent Steaua are un avantaj 
de un punct asupra principalei 
sale rivale, ca și formația din 
Miercurea Ciuc asupra echipei gă- 
lățene. Cele două meciuri dintre 
Steaua și Dinamo pe de o parte 
și Dunărea — Sport club, pe de 
altă parte, pot lămuri odrecum si
tuația înaintea celor două runde, 
decisive, ale turneelor finale, pro
gramate însă abia la sfîrșitul se-

Nicolae Fodorea (Dunărea) luptă pentru puc cu fundașul dinamovist 
Florea Zgîncă, în meciul ciștigat de bucureșteni cu 7—5

Foto : D. ALDEA — Galați

PROGRES, DAR ÎNCĂ III
PRINCIPIIINTERVIU CU ANTRENORUL

Dinamoviștii brașoveni 
mulțumitor pe patinoarele de peste hotare
Un grup de patinatori de viteză de 

la Dinamo Brașov a participat la 
Clteva concursuri, pe pistele de ghea
ță din Ungaria și Polonia. Brașovenii 
au avut o comportare meritorie. în 
cele trei reuniuni desfășurate pe pista 
artificială de la Budapesta, românii au 
avut ca adversari patinatori din Polo
nia și pe cei mai valoroși alergători 
maghiari, cîștigînd sau clasîndu-se pe 
poziții fruntașe într-o serie de probe: 
500 m seniori — 1. I. Tolgyeși (B.S.E. 
(Budapesta) 42,7... 3. V. Coroș 43,99; 
3000 m seniori — 1. G. Martoș (V.M.E. 
Budapesta) 4:56,3 ...3. Gh. Pop 5:06,7; 
500 m seniori — 1. I. Tolgyeși 43,43, 
2. Vasile Coroș 44,0; 1500 m seniori — 
1. G. Martoș 2:21,15... 3. Gh. Pop
2:28,80 ; 1000 m seniori — 1. Vasile 
Coroș 1:30,19 ; 500 ni seniori — 1. Va
sile Coroș 43,05 ; 500 m juniori — 1. 
M. Burkhardt (Polonia) 45,69... 3. La- 
dtslau Fokt 46,23 ; 1500 m juniori — 1. 
Marian Mihail 2:48;37 ; 1000 m seniori 
— 1. J. Joswig (Polonia) 1:32,44, 2. 
Vasile Coroș 1:33,52 ; 5000 m seniori — 
1. A. Takacs (M.T.K. Budapesta) 
8:51,14... 3. Gh. Pop 8:58,48. Ultimele 
două probe au avut loc pe ploaie. La 
Concursul desfășurat pe pista natu
rală din Zakopane, dinamoviștii au 
evoluat alături de sportivii din loca
litate, obținînd victoria în două pro
be: 1000 m seniori — Vasile Coros 
1:28,3; 500 m juniori — H. Stieitferdt 
46,1.

evoluat
nuat pregătirile pe... uscat pînă 
acum cîtva timp, cinci au plecat la 
M. Ciuc pentru a lua parte la con
cursul organizat anual de clubul 
lor. Diferitele probe s-au desfășurat 
pe o pistă redusă, amenajată pe su
prafața patinoarului artificial. Iată 
cîțiva dintre învingători : V. Sotires- 
cu (Dinamo Buc.), Liana Cardaș 
(Mureșul Tg. M.), Ana Molnar (Șc. 
sp. M. Ciuc), A. Lakatoș (C.S.M. 
Cluj-Napoca), Ibolya Szatmari (Mu
reșul Tg. M.). Clasamentul pe echi
pe : 1. Mureșul Tg. Mureș 91 p, 2. 
Șc. sp. M. Ciuc 86 p, 3. C.S M. Cluj- 
Napoca 62 p.

ȘOIMII ȘI-AU LUAT ZBORUL

14 băieți, între 10 și 17 ani, apar- 
ținînd asociației sportive „Șoimii" 
din Tușnad-Băi, se antrenează zil
nic sub îndrumarea harnicului in
structor voluntar NieOlăe Toth, asis
tent medical la policlinica din loca
litate. Frații Alexandru și Gheorghe 
Girbea, Adorian Csaba șl Ștefan Da
vid se anunță ca principali anima
tori ai concursurilor de juniori și 
copii.

zonului competițional, 20—27 a- 
prilie la București și 8—15 mai 
la M. Ciuc.

• Pauza atît de mare care in
tervine în programul competițio- 
nal intern 
cerințele 
național j 
echipei reprezentative la campio
natul mondial de la Sapporo. Dar 
pînă la 11 martie, 
echipei României 
cheiștii fruntași 
cadrul lotului, la 
internaționale, în 
hotare. în curs 
este următorul program de jocuri î 
18—26 ianuarie : 3—4 meciuri cu o 
echipă sovietică ; 1—4 februarie : 
turneu de 2—3 meciuri în țara 
noastră a formației Cehoslovaciei, 
participantă la C.M. de tineret din 
Canada ; 16—17 februarie : dubla 
întîlnire Ungaria — România, la 
Budapesta ; 24 februarie — 2 mar
tie i „Cupa F.R.H.", la Miercurea 
Ciuc și București, cu participarea 
echipelor Elveției, României, Ceho
slovaciei B, Avtmobilist Sverd
lovsk (U.R.S.S.) și a unei echipe 
de club din Polonia sau R.F. Ger
mania ; 6—7 martie, la București, 
dublul meci România — selecțio
nata de tineret a Slovaciei.

• In același timp hocheiștii 
din echipa de juniori a țării vor 
lua parte la mai multe . partide 
internaționale : 25—26 ianuarie, 
la București, cu Bulgaria ; 12—13 
februarie, la București, 'cu Unga
ria ; 25—26 februarie, la Bucu
rești, cu Polonia (meci în curs de

i este determinată de 
de pregătire a lotului 

în vederea participării

data plecării 
în Japonia, ho- 
vor evolua, în 
diferite întîlniri 
țară și peste 
de definitivare

definitivare) ; 2 martie, 3—4 jocuri 
în Elveția, înaintea campionatu
lui european, grupa B (întrecerile 
încep la 13 martie).

• în perioada următoare 
timp jucătorii fruntași 
să-și intensifice pregătirea pentru 
a elimina, cît mai rapid, unele 
carențe constatate în partidele de 
pînă acum. în ceea ce privește 
partidele din campionat, așteptăm 
din partea tuturor jucătorilor un 
angajament fizic total, dar în li
mitele regulamentului, ale fair- 
playului ; din partea arbitrilor aș
teptăm mai multă decizie, consec
vență și intransigență, iar din 
partea spectatorilor o obiectivita
te deplină.

Programul de sîmbătă și dumi
nică, din Capitală, începe la ora 
14,30 t A.S.E. — Liceul nr. 1 M. 
Ciuc (grupa B), ora 17,30: Steaua 
— Dinamo (grupa A).

de 
trebuie

Odată cu participarea la Bal
caniada de la Salonic (unde s-a 
clasat pe locul 3, după Iugosla
via și Bulgaria și înaintea Gre
ciei), reprezentativa masculină de 
baschet a României 
importantă etapă a 
care o efectuează în 
neului de calificare 
1975 în orașul vest-german 
gen) pentru grupa A a campio
natului european. In legătură cu 
sțopul antrenamentelor efectuate 
pînă acum și cți roadele lor (o- 
glindite, printre altele, și prin 
YSzUltatele obținute în întrecerile 
internaționale din acest an), am 
solicitat părerea antrenorului 
principal MIHAI NEDEF, care 
ne-a răspuns :

— Ne-ani propus : realizarea 
unui progres în ceea ce privește 
țitmul de joc (ca o consecință a 
îmbunătățirii tehnicii în regim de 
viteză), sporirea agresivității în 
apărare (prin care să Se provoa
ce greșelile adversarilor), supli
nirea handicapului de talie prin 
combativitate crescută și prin 
modificări ale sistemelor tactice 
în apărare. Apoi : evitarea riscu
rilor de a pierde mingea în ofen
sivă prin pregătirea îndelungată 
a atacului pozițional, omogeniza
rea lotului pentru a putea utiliza 
cît mai mulți jucători în cele S 
meciuri pe care le va susține re
prezentativa țării în decurs de 10 
zile, la Hagen. Datorită datelor 
obiective oferite de înregistrările 
statistice, efectuate de antrenorul 
secund Dumitru Colibaba-Evuleț 
și dr. Tudor Minescu, putem a- 
precia că s-au realizat îmbunată» 
țiri substanțiale la toate capitu- 
lele amintite.

— Evoluția din acest an a o- 
glindit un pas înainte al echipei 
naționale. Dar, totodată, au fost 
reliefate și defecțiuni care 
determinat unele înfrîngeri 
doilea meci cu Olanda, întîlnirea

a încheiat o 
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„CUPA MUREȘUL"

LA PATINAJ VITEZĂ

Cunoscutul tehnician Carol Gall 
din Tg. Mureș a lucrat în tot cursul 
anului cu peste 40 de seniori, ju
niori și copii din secția clubului 
Mureșul. Liana Cardaș, luditli Ba- 
lint, Adorian Zoltan, Ibolya Szatmari 
ți ceilalți colegi ai lor și-au conti-

Sîmbătă și duminică

PRIMUL CONCURS

ATLETIC DE SALA
Primul concurs atletic al sezo

nului de sală 1975 va avea loc 
sîmbătă și duminică, în sala „23 
August" din București. In orga
nizarea comisiei . municipale de 
atletism se va desfășura un con
curs rezervat atleților junjori de 
categoriile I și II din Capitală, 
întrecerile vor avea loc sîmbătă 
de la ora 17 și duminică de la 
ora 9.

LOTO - PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ ■

Participanților la Loz în plic în 
anul 1974 li s-au oferit importan
te și variate cîștiguri constînd în 
autoturisme „Dacia 1300", „Skoda 
S100“. „Trabant 601“, premii în- 
Sumînd 40.000, 30.000, 20.000, 10.000 
Și 5.000 lei etc. Și în anul 1975 va 
continua_ atribuirea acestor intere- 
sante_ cîșțiguri participanților la 
Ix>z în plic. în imaginea alăturată 
vă prezentăm pe Coldea Marinela 
Vasilica din Sighișoara, care a ob
ținut un cîștig de 30.000 lei la Loz 
în plic.

Tragerea Loto de astăzi va avea 
loc Ia București. în sala clubului 
Finanțe-Bănci, din strada Doamnei 
nr. 2, cu începere de Ia ora 18. 
Rezultatele tragerii v<fr fi transmi
se prin radio și televiziune în 
cursul serii.

„CIRCUITUL ROMÂNIEI" LA TENIS

REZULTATE SCONTATE IN ZIUA A DOUA
AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE

BRAILA, 9 (prin telefon de la 
corespondentul nostru județean), 
în ziua a doua a „Circuitului Ro
mâniei" la tenis — competiție ce 
se desfășoară în Sala sporturilor 
din localitate, și care este patrQ- 
nată de clubul „Constructorul" — 
au continuat meciurile din pri
mul tur de simplu. O partidă pri
vită cu interes de către specta
tori — veniți iarăși în număr 
mare — a fost aceea dintre Tho
mas Emmrich (R. D. Germană) și 
Bebe Almăjan (Dinamo Bucu
rești). A ciștigat Emmrich în două 
seturi ; 6—2, 7—5, dar Almăjan a 
făcut destul de bine față jocului 
variat al adversarului său. In
tr-un alt meci. Toma Ovici (Pro
gresul București) l-a învins cu 
6—4, 6—0 pe Nicolae Mirea (Con
structorul Brăila), dar, așa cum 
arată și rezultatul, în setul al 
doilea Ovici nu a întîlnit nici o 
rezistență din partea celuilalt 
sportiv.

După cum ne-au informat or-

ÎN PROBELE DE DUBLU
ganizatoni, Petre 
nu s-a prezentat la 
Brăila, astfel, că primul său ad
versar, Sever Mureșan a ciștigat 
prin w.o.

Au fost desemnate și perechile 
favorite pentru confruntările de 
dublu. Acestea sînt, în ordine : 1 
Hărădău (Steaua) — Ovici ; 2 Mu
reșan — Sântei (ambii de la Di
namo București) ; 3 Sotiriu (Stea
ua) — Emmrich ; 4 Tăbăraș (Pro
gresul București) — T. Marcu 
(Dinamo Brașov). Rezultate, din 
întîlnirile de dublu : Tăbăraș, T. 
Marcu — Nemeș, M. Rusu (ambii 
de la Steaua) 6—2, 6—3 ; Soti
riu, Emmrich — Mirea, Curcă 
(Constructorul Brăila) 6—1, 6—2 ; 
Mureșan, Sântei — Popovici 
(Steaua), Boaghe (C.S.U. Construc
ții București) 6—2, 6—3 ; Hără
dău, Ovici — Kerekeș (Dinamo 
Brașov), Almăjan 6—1, 6—4.

Vineri sînt programate meciuri 
de simplu din turul 2 I T. Marcu 
— Nemeș ; Ovici — Rusu ; Hără
dău — Sotiriu, Emmrich — Mu 
reșan, precum și două partide 
de dublu : Marcu, Tăbăraș — O 
viei, Hărădău și Mureșan, Sân
tei — Emmrich, Sotiriu.

N. COS1TN
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LICEUL EXPERIMENTAL BE SCHI PREDEA

ACTIVITATE COMPLEXA, REZULTATE REI
In patru ani cîți au trecut de 

la înființarea ;sa — Liceul experi
mental de schi din Predeal a ob
ținut performanțe sportive remar
cabile. Numai în 1974 elevii săi 
au cucerit 32 de medalii la cam
pionatele republicane de juniori, 
școlare și ale școlilor cu profil 
de schi, două medalii de argint 
și una de bronz la Balcaniadă. 
Actualmente, 28 de alpini, fondiști 
și săritori fac parte din loturile 
naționale care se pregătesc pentru 
competițiile internaționale. Dintre 
cei mai dotați, în care profesorii 
liceului (director Ion Matei) și 
antrenorii reprezentativei țării își 
pun speranțe, amintim de O. Fast, 
C Portik, M. Olaru, R. Buștiuc, 
L. Frățilă, Aurelia Nițu, Zsuzsa 
Ratz, Doina Frățilă, Smaranda O- 
prcscu, Eva Mezci (la probele al
pine), M. Gîrbacea, I. Moise, Cor
nelia Mititelu, Nicoleta Scurtu, E-

lena și Marcela Țeposu țîond), 
E. Pochiștan (biatlon) și M, Duca- 
ru (sărituri).

Preocupările privind selecția și 
instruirea viitorilor performeri 
(printre altele, testarea posibilită
ților fizice și psihice, realizată cu 
sprijinul I.E.F.S.) se află la baza 
progresului rapid al elevilor Li
ceului experimental de schi din 
Predeal. Succesele amintite au fost 
realizate și datorită unor inițiati
ve concretizate cu sprijinul orga
nelor locale și, în primul rînd, al 
Consiliului popular orășenesc. 
Este vorba de redarea în folosință 
a pîrtiei de fond din Fetifoi, de 
construirea trambulinei de pe Cio
plea și de amenajarea spațiului 
din Poliștoacă, rezervat 'nvățării 
schiului alpin de către copiii de 
6—8 ani, în condiții cît mai atră
gătoare (printre alte mijloace fo
losite, marcarea „traseului" prin

AZI Șl MÎINE, IN SALA FLOREASCA

UN INTERESANT CONCURS DE VERIFICARE
A LOTURILOR DE TENIS DE MASĂ
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Pînă Ia startul campionatelor 
mondiale de tenis de masă de la 
Calcutta (India), programate intre 
6 și 16 februarie, a mai rămas 
puțină vreme. Așadar, pregătirile 
componcnților loturilor noastre 
republicane au intrat în linie 
dreaptă, zilnic, Maria Alexandru, 
echipierele și coechipierii ei efec- 
tuînd pregătiri, în sala Floreasca, 
sub îndrumarea antrenorilor Ella 
Constantinescu și Nicolae Ange- 
lescu. Iar azi (între orele 9—13 și 
17—21) și mîine (9—13), tot în sala 
Floreasca, va avea loc un concurs

lua parte
Alexandru,

de verificare. Vor 
jucători ; Maria
Gheorghe, S. Doboși, M. Firănes- 
cu, D. Giurgiucă, C. Romanescu, 
S. Luchian, I. Panait, I. Sîngior- 
gian, A. Buzescu, St. Moraru, M. 
Bobocică și 10 jucătoare : M. 
Lesai, V. Moldovan, M. Korodi, 
L. Mihuț, L. Zaharia, C. Filimon, 
R. Stroie, R. Gagu, I. Pinciuc și 
E. Condicaru. Competiția se va 
desfășura sistem turneu, o parti
dă disputîndu-se după formula 
„cel mai bun din cinci seturi".

12 
T.
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SCRIMERII FRUNTAȘI ÎN PLINĂ PREGĂTIRE
preveder 
cadrul 
vă infori 
tului de 
tanc :

(Urmare din pag. 1) August" a 
accident la

și Ia figurat) : antrenoarea Elena 
Bejan supraveghează un concurs 
de pregătire al tinerelor floretiste. 
Reîntoarse in sală după o ședință 
de pregătire fizică în aer liber 
(vremea excelentă, însorită, i-a 
îmbiat apoi și pe floretiști și spa
dasini la un meci de baschet), 
Suzana Ardeleanu, Ileana Gyulai 
și Viorica Draga au zăbovit puțin 
în dreptul întrecerilor, ultima ră- 
mînînd chiar să arbitreze un asalt 
Aurora Crișu este bucuroasă : ulti
mul control efectuat la Centrul de

medicină sportivă „23 
constatat că vechiul ei 
picior n-a mai lăsat urme și că 
astfel va avea posibilitatea să... 
redebuteze, după o lungă absen
ță, la Sofia. Cu 
Montreal ’76 !

Toți sabrerii 
■cil excepția lui 
trecut și ei prin proba vizitei me
dicale. Ieșeanul a rămas acasă 
(unde s-a și antrenat asiduu în 
ultimele săptărnîni ale anului 1974) 
pentru a fi o gazdă pregătită a- 
tunci\cînd colegii săi de armă vor 
veni în orașul de pe Copou.

Despre scrimă și „Sonata lunii"

gindul, desigur, la

din lotul olimpic, 
Dan Irimiciuc, au

ne-a vorbit ptof. Maria Șerban, 
psihologul lotului, care folosește 
muzica drept aliat al muncii sale. 
Despre rolul muzicii în... încălzi
rea sportivului sau în refacerea 
acestuia după antrenament sau 
concurs, despre dispoziția afectivă 
și relaxare, despre sugestia psiho
logului care vizează. în final, au
tosugestia sportivului și, ambele, 
conștientizarea antrenamentului ca 
premisă esențială pentru atingerea 
marii performanțe... Iată, deci, că 
muzica și scrima nu intră în sim
bioză doar pentru mișcarea sce- 
nică^

Semen 
Paring 
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Sinaia 
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Cuntu 
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MODIFICĂRI ADUSE
REGULAMENTULUI
DE TRANSFERĂRI

I n ultima vreme, regulamentului de transferări la fotbal i s-au adus repe- 
tate și justificate critici.

Existența lungilor perioade de carantină (ceea ce ducea la blocarea 
in inactivitate a unor fotbaliști de valoare), imposibilitatea practică de 

fi întărite, corespunzător nevoilor de reprezentare internațională, 
se calificau in Cupele europene, obstacolele existente in

acete echipe 
calea promo- 
au preocupat

a
care
varii unor talente din eșaloanele inferioare, toate aceste aspecte 
atit pe activiștii F.R.F. cit și conducerile cluburilor și asociațiilor, pe antrenori, 
pe sportivii înșiși, pe numeroșii iubitori ai acestui popular sport.

Ca urmaie, federația de specialitate a întreprins în ultimele luni o largâ 
acțiune de consultare a celor interesați, a unor factori competenți, ajungînd — 
în final — la adoptarea unor modificări ale regulamentului actual, al căror scop 
este eliminarea lacunelor semnalate.

Publicăm maî jos aceste modificări. După cum se vede, este vorba de 
schimbări care afectează numai 5 din articolele regulamentului de transferări 
și de anularea a două articole.

Cu aceste îmbunătățiri care i se aduc, ne exprimăm convingerea că regu
lamentul va deveni un instrument mai activ și mai eficace de întărire a echipelor 
fruntașe chemate să reprezinte țara pe plan internațional, de promovare a talen
telor fotbalistice, de creștere a nivelului valoric de ansamblu al eșaloanelor divi
zionare superioare jale fotbalului românesc.

lata textul modificărilor intervenite :

13. STEAGUL ROȘU Retrospectiva turului
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Art. 1. — Transferarea jucăto
rilor de la o secție (club) la alta 
se efectuează în următoarele pe
rioade :

a) între 1 și 21 iulie, pentru 
jucătorii de toate categoriile ;

b) în termen de 45 zile, pentru 
jucătorii aflați într-una din urmă
toarele situații :

— au fost încorporați pentru 
satisfacerea stagiului militar ;

— au satisfăcut stagiul militar ;
— au fost admiși la facultate 

cg studenți în anul I, curs de zi ;
— au absolvit un institut de 

învățămînt superior ;
c) în tot cursul anului, cu ex

cepția ultimelor 6 etape ale cam
pionatului, pentru jucătorii 
promovează de la secțiile de 
gorie inferioară la altele de 
gorie superioară.

fi folosiți la jocurile internaționa
le și interne amicale.

Jucătorii legitimați în baza pre
vederilor acestui articol, care pri
mesc ulterior acordul scris al sec
țiilor .(cluburilor) dc la care 
vin, dobîndesc drept de joc 
diat.

O asociație (club) nu poate 
transferul cu interdicție decît 
tru cel mult 2 jucători.

pro- 
ime-

cere 
pen-

Indiscutabil, echipa Steagul roșu 
a avut un sezon de toamnă mai 
zbuciumat ca orieînd. Plecarea 
din vară, la alte cluburi, a unor 
jucători, abandonarea activității 
de performanță de către veteranul 
Jenei, randamentul (deocamdată) 
neconvingător al noilor transferați 
Ciugarin și Micloș, eclipsa de for
mă a căpitanului echipei, Pesca- 
ru (exceptînd jocurile în care a 
fost folosit ca „libero"), toate Ia 
un loc au diminuat din potenția
lul de joc al brașovenilor, ev’o- 
luțiile lor depășind rareori cali
ficativul acceptabil. Era, deci, ne
cesară formarea și omogenizarea 
unei structuri de echipă care să 
fie capabilă să accepte o idee de 
joc, în funcție de posibilitățile 
reale ale jucătorilor.

Formația brașoveană a început 
campionatul marcată evident de 
starea de fapt existentă. în pri
ma jumătate a turului, din 9 
jocuri susținute, stegarii au obți
nut doar 9 puncte, pierzînd toate 
meciurile disputate în deplasare 
(exceptînd un 0—0 cu U.T.A.) și 
cedînd, totodată, adversarilor două 
puncte pe teren propriu (1—2 cu 
A.S.A. Tg. Mureș). Calificarea în 
turul al doilea ai Cupei U.E.F.A., 
după acel memorabil 3—0 de la 
Brașov, cu Beșiktaș, scor stabilit 
în ultimele minute de joc, dădea 
impresia că a redresat moralul 
stegarilor, că echipa și-a regăsit 
cadența și că, în continuare, atit 
în campionat cit și în următoarea 
confruntare în Cupa U.E.F.A. vom 
asista la o comportare de ansam
blu superioară evoluțiilor de pînă 
atunci. A venit, însă, acel „duș 
rece". înfringerea dezonorantă

(0—8) în fața lui Hamburger S.V. 
care, pentru un timp, a descum
pănit, din nou, formația brașovea
nă. Dar unitatea sufletească, re
făcută în cadrul lotului de jucă
tori, capacitatea antrenorului Ni- 
colae Proca, tactul pedagogic cu 
care a știut să-și îndrume elevii, 
au readus echipa pe linia de plu
tire. In așa fel, îneît, în ultima 
parte a întrecerii, Steagul roșu a 
cîștigat meciurile susținute la 
Brașov (o singură excepție ■ 0—0 
eh Universitatea Craiova), 
nînd și primul 
deplasare (0—0 
troșani.

Așadar, una 
cont și de greutățile întîmpinate, 
se poate aprecia că formația bra
șoveană a avut o comportare sa
tisfăcătoare în turul campionatu
lui. Realizările echipei în atac, 
prin marcarea celor 23 de goluri, 
pot primi calificativul mulțumi
tor. Nu trebuie omis, însă, faptul 
că ofensiva a fost bine susținută 
de întreaga echipă, prin forța de 
angajare la finalizare a doi-trei 
jucători din liniile din spate. O 
asemenea rezolvare a sarcinilor a 
fost posibilă datorită unei pregă
tiri fizice superioare a majorită
ții jucătorilor, calitate care le-a 
permis replieri rapide din atac 
în apărare și contraatacuri iuți, 
totul pe fondul unei permanente 
circulații a mingii, care a dus și 
la mărirea vitezei de joc.

Pe parcursul turului a fost, însă, 
evidențiată o scădere a randamen
tului compartimentului defensiv, 
datorată deselor înlocuiri în pere
chile de

punct din 
cu Jiul),

peste alta,

care 
cate- 
cate-

Art. 8. — Secțiile (cluburile) nu 
pot pierde în baza art. 3 și 6 decît 
un singur jucător.

Jucătorii transferați în condiții
le art. 3 la secțiile (cluburile) de 
Divizia A și B, nu pot fi retrans- 
ferați, timp de 3 ani, decît Ia sec
țiile (cluburile) de la care provin.

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

FIȘIER
15 (procentaj 44%).

obți- 
tur în 
la Pe-

ținînd

fundași centrali (Jenei-Ciu-

garin, Ciugarin-Naghi, Mihăilescu- 
Naghi), ceea ce a impietat, fireș
te, asupra sincronizării în efec
tuarea marcajului și a dublajului 
în apărare. Ar mai fi de adăugat, 
ca o greșeală de ordin tactic, ne- 
acoperirea tuturor zonelor de te
ren în mod judicios, creîndu-se 
uneori aglomerări de jucători pe 
spații restrinse lăsîndu-i-se 
fel adversarului cîmp liber, 
unde a avut posibilitatea să 
nevreze în voie. .

Iată cîteva deficiențe pc 
antrenorul N. Proca împreună cu 
jucătorii speră să le înlăture din 
timp, înaintea startului în returul 
Diviziei A.

ast- 
pe 

ma-

care

Gheorghe NERTEA

ARBITRII
ÎNAINTEA

VIITORULUI SEZON

Art. 3. — Au dreptul să trans
fere fără dezlegare cite 2 jucători 
din Divizia A și cite 
din categorii inferioare

— secțiile (cluburile) 
dat lotului național A, 
an, cel puțin 3 jucători, prezenți 
la minimum 75% din jocurile in- 
terțări ;

— secțiile (cluburile) care parti
cipă în Cupele europene interclu- 
buri (Cupa campionilor, Cupa cîști- 
gătorilor de cupă, Cupa U.E.F.A.), 
dacă și în anul precedent au ocu
pat locul I—III în clasament sau 
au cîștigat Cupa României ;

— secțiile (cluburile) care se au- 
tofinanțează vor putea solicita 
transferarea a cel mult 3 jucători 
de la cluburi (secții) de 
inferioare, fără acordul 
secțiilor de fotbal ;

— conducerile secțiilor 
lor) care beneficiază de prevederi
le de mai sus sînt obligate să se 
consulte cu conducătorii secțiilor 
(cluburilor) de la care solicită ju
cători fără acord scris, transferînd 
jucătorii disponibili în primul rînd 
la secțiile (cluburile) de Ia care 
au luat jucători fără acordul scris ;

— cererile care privesc transfe
rarea jucătorilor în baza prevede
rilor acestui articol, vor fi anali
zate de către Biroul F.R. Fotbal 
și supuse spre aprobare Biroului 
executiv C.N.E.F.S. ‘ Soluționarea 
cererilor depuse va fi făcută pînă 
la 10 iulie. Prioritatea transferă
rii jucătorilor se face în raport de 
locul ocupat de secțiile în cauză 
în clasamentul campionatului în
cheiat și de importanța competiți
ei internaționale la care acestea 
participă (Cupa campionilor, Cupa 
cîștigătorilor de Cupă, Cupa 
U.E.F.A., Cupa Balcanică) ;

— secțiile (cluburile) cărora li 
s-au respins cererile de transfera
re depusa în aceste condiții 
putea reintroduce alte cereri 
la data de 21 iulie.

3 jucători

care au 
în ultimul

categorii 
scris al

(cluburi-

vor 
pînă

nuArt. 6. — Jucătorii care 
obțin acordul scris al secțiilor (clu
burilor) la care sînt legitimați pot 
solicita transferarea la secții (clu
buri) de categorie superioară, dar 
cu drept de participare la jocurile 
oficiale — campionat și Cupa 
României — după o perioadă de 
interdicție de 6 luni de la data 
noii legitimări.

în perioada de interdicție, ei pot

UN NOU ANTRENOR

LA CHIMIA RM. VÎLCEA
Divizionara A Cnimia Rm. Vîl- 

cea are, începînd de astăzi, un nou 
antrenor. Este vorba de Victor 
Stănculescu care va conduce e- 
chipa vîlceană în sezonul ia pri
măvară.

Art. 9. — Secțiile (cluburile) 
participante în competiția de tine- 
ret-speranțe vor putea solicita în 
perioada 1—21 iulie transferul unui 
număr maxim de 3 jucători ju
niori (16—18 ani) de la secții de 
Divizia C, precum și de la echipe 
de categorii inferioare acestora, 
din cadrul aceluiași1 județ (muni
cipiu), fără acordul scris al secției 
(clubului), dar cu avizul C.J.E.F.S.. 
respectiv C.M.E.F.S. București.

Jucătorii transferați în baza 
prevederilor acestui articol, se re- 
transferă la secțiile (cluburile) de 
la care provin în cazul cînd la 
terminarea perioadei de juniorat 
nu sînt reținuți în continuare în 
lotul divizionar.

Articolele 11 și 15 din actualul 
regulament de transferare se anu
lează.

13 (81%) 
2 (11%) 

media no- 
(16—7,37), 
(14—7,64), 

_______ ______ , , .. ., „ (11—6,36), 
Rusu (10—7,11), Micloș (10—5.87), Jenei (8—7,37), Clipa (4—7,33), Naghî (4—7,00). 

e MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 6,89.
• FORMAȚIA DE BAZA : Adamache — Hîrlab, Ciugarin, Mihăilescu, Ma- 

toescu (Rusu) — Pescaru, Șerbănoiu, Cadar — Papuc (lambor), Ghergheli, 
Gyorfi.

@ GOLGETERII ECHIPEI ; Ghetgheli 9 (8 acasă, 1 în deplasare) Papuc 
3 (3*0), Șerbănoiu 3 (3—,-0), Mateescu 2 (2+0), Gyoifi 2 (2+0), Pescaru 1 
(1+0), Hîrlab 1 (1 |0), lambor 1 (1+0), Dumitriu |H — autogol, în meciul
Steagul roșu - F.C. Galați.

$ CARTONAȘE GALBENE : Ciugarin — 4, Gyorfi, Cadar, Mateescu, Gher- 
-ilieîi, Pescaru, Șerbăncru și Mihăilescu — cite 1.

$ CARTONAȘE ROȘII : Cadar (etapa a Xî-a).
0 JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Cadar - 2 etape, Ciugarin - 1 etapă, pentru 

.darea a 3 cartonase galbene.
O FAULTURI COMISE : 249 (cele mai multe - 21 - în etapa a Xll-a, cele 

noi puține - 9 — în etapa a XlV-a).
NUMĂRUL DE SUTURI : total : 192 

o Vlil-a, cele mai puține — 2 — în etapa 
-mi multe - cite 11 - în etapele a IV-a 
unul - în etaoa a V-a).

0 A BENEFICIAT de o 'ovitură de la 
fost sancționată cu un f * l~~

Scurtă discuție cu tov. Si- 
mion Mîndreș, președintele 
Colegiului central al arbi
trilor.

— Ce preocupări are, la 
ora actuală, forul pe care-1 
conduceți ?

— încearcă să pregăteas
că, cit se poate de bine, vii
torul sezon. Unele succese 
din toamnă le vrem repeta
te; chiar sporite.

— Despre vizita medicală 
a arbitrilor, despre exame
nele de promovare și ședin
țele de instruire am infor
mat pe iubitorii fotbalului. 
Ce alte acțiuni aveți pe a- 
genda de lucru ?

— La sfirșitul acestei săp
tămîni, vom organiza, două 
importante ședințe de lu
cru. Mai precis, simbătă, de 
la ora 15,30. comisia tehnico- 
metodică a forului nostru 
central, condusă de arbitrul 
international Gheorghe Li- 
mona. va discuta regulamen
tul de organizare și desfă
șurare a activității arbitri
lor, programul ei de activi
tate pe 1975. Duminică, de 
la ora 9, la sediul F.R.F., va 
avea loc plenara Colegiului 
central al arbitrilor. Se va 
analiza activitatea pe 1974, 
se va adopta regulamentul 
de care am amintit și se 
vor stabili principalele di
recții în ceea ce privește 
activitatea pe anul in curs, 
planul de muncă al colegiu
lui. Vor participa toți cei 
23 de membri, adică și cei 
din provincie. După aceste 
două 
noastră 
nivele.

I i
* 1 1 22-8 
0 2 7 1-8

17 -

8
9

_ _ . ____ meciurilor :
telor ; 7,00), Ghergheli (17—6,76), Șerbănoiu (17—6,70) Mateescu 
Cadar (16-6,56), Pescaru (15-7,00), Gyorfi (15-6,93), Adamache 
Ciugarin (14-6,92), lambor (12-6,25), Mihăilescu (11—7,09), Papuc

(17) : Hîrlab (totalul

a

(cele mai multe — 19 — în etapa 
a V-a), pe spațiul porții : 88 (cele 
și a V|l|-a, cete mai puține — nici

__ _ . 11 m, transformată de Serbănoiu ; 
... ______ -.1 penalty, transformat de Giuchtci.
® LA MECIURILE susținute acasă au asiste» 48 000 de spectatori.

PREGĂTIRI...
S. C. BACĂU :

TOȚI JUCĂTORII, A?ȚI DE EFORT

S.C. Bacău, a 
în ziua de 6 
medicală din 

jucătorii au

Liderul seriei I, 
început pregătirile 
ianuarie. La vizita 
3—5 ianuarie, toți 
fost găsiți apți pentru eforturile 
care vor urma în perioada de 
pregătire. De la 13 ianuarie, timp 
de două săptămîni, echipa din 
Bacău se va pregăti la Slănic 
Moldova. Pentru săptămîna viitoa
re, prof. Corneliu Costinescu, pre
ședintele clubului, cu care am stat 

altede vorbă, ne-a promis și 
vești din tabăra băcăuanilor.

PETROLUL : ÎN PEISAJUL 
PĂDURII PĂULEȘTI

de 
în-

Deși o despart trei puncte 
lider, echipa ploieșteană este 
crezătoare în forțele sale. După vi
zita medicală, fotbaliștii de la Pe
trolul au început antrenamentele 
cu mult interes sub conducerea 
antrenorului Paul Popescu. Joi, de 
pildă, au putut fi întilniți în pă
durea Păulești, unde efectuau e- 
xerciții fizice și alergări pe teren 
variat. Pentru două săptămîni, Pe
trolul își va stabili tabăra de pre
gătiri în frumoasa stațiune Cheia.

RAPID BUCUREȘTI : 
ANTRENAMENTE INTENSE, 

AFARĂ SI ÎN SALĂ

La începutul acestei săptămîni, 
tot efectivul echipei feroviare si-a 
reluat pregătirile în vederea retu
rului Diviziei B. Se fac zilnic 
cite două, antrenamente, unul a- 
fară și unul în sală.

Duminică, „caravana" 
nă va pleca la Predeal 
mează să efectueze un 
adecvat de pregătire pînă la sf'îr-

giuleștea- 
unde ur- 
program

acțiuni, activitatea 
se va lărgi și la alte

Conslantin ALEXE

Aspect de la primul antrenament efectuat de „U" Cluj-Napoca. în 
prim plan, V. Mureșan beneficiază, în timpul alergării de „în

călzire", și de prezența balonului.
Foto : I. LESPUC — Cluj-Napoca

PREGĂTIRI
șituf acestei luni. Rapid se află 
în posesia unei oferte pentru un 
'urr.eu de două săptămîni, în Ita
lia. la Ravena și Bologna, turneu 
care ar urma să se desfășoare în 
perioada 7—21 februarie.

în programul de cristalizare a 
formației, antrenorii Motroc și 
Copil'au înscris și o serie de me
ciuri amicale, în compania unor 
formații divizionare A, cum ar fi 
Steaua, U.T.A., precum și a unor 
echipe din divizia secundă. Ală
turi de jucătorii arhicunoscuți ai 
Rapidului se pregătesc cu rîvnă 
cei trei juniori, promovați 
toamnă : Petcu, Constantinescu 
Mihalache.

ALȚ!
METALUL BUCUREȘTI :
DOI JUNIORI PROMOVAȚI

cunoscuta divizionară B Me-
Bucureșți, sub conducerea 

Lazăr, a luat
Și 

talul 
antrenorului Leon 
startul. încă de luni, pentru pre
gătirea sezonului oficial de pri
măvară. Cei 22 de fotbaliști se 
antrenează, zilnic, la Complexul 
sportiv din Pantelimon. Conform 
tradiției, Metalul a pornit Ia 
drum cu încă doi juniori, Octa
vian Dîmbăleanu și Virgil Tănase, 
ambii înaintași centrali, care, 
după mărturisile antrenorului, au 
mari sanse de titularizare în 
echipă, dacă nu în a doua jumă
tate a competiției, în mod cert în 
tmmra acestui an.

TRACTORUL BRASOV: RELUAREA
ACTIVITĂȚII DUPĂ... ANALIZA TU-

• RULUI

După o riguroasă vizită medi
cală urmată de analiza turului 
r---- tonatnlui divizionar B, Trac-
'....... ' Brașov și-a reluat, la 8 ia
nuarie. pregătirile în vederea se-

zonului de primăvară, sub direc
ta îndrumare a antrenorului Dra- 
goș Cojocaru. care are la dispo
ziție următorul lot de jucători i 
Cuteanu, Szasz., Ellekeș, Ivăncescu, 
Ciubotarii, Șerb, Pășea, Romanov, 
Dumitrică, Hamar, Trăznea, lo- 
nescu, Chioreanu, Moldovan, Gher- 
ghe, Oancea, Taus, Cache și lo- 
niță, cărora li s-au adăugat Po
pescu (de la Miercurea Ciuc), 
Roșu (Craiova) șl lanovschi (CA
ROM Gh. Gheorghiu-Dej). Primul 
„amical" este programat la 26 
ianuarie, la Brașov, cu U.T.A. (C. 
Gruia — coresp.)

S. 
CU GÎNDUL

C. TULCEA :
LA UN LOC MAI BUN

tulceni s-au întîlnitFotbaliștii 
la 8 ianuarie pentru vizita medi
cală, zi în care au făcut și primul 
antrenament. Echipa din Tulcea 
e dornică să-și îmbunătățească 
locul în clasament si trebuie să 
lucreze în consecință. în perioada 
15—30 ianuarie. S.C. Tulcea se va 
afla la Călimănești. Unul din ju
cătorii ei de bază, N. Constanti- 
nescu, refăcut după operația su
ferită în toamnă, a revenit în lot.



CAMPIONATUL VIKTOR SANEEV

UNIVERSITAR DE HANDBAL
Șl ROSEMAPJE

CEI MAI
DIFERENȚĂ REMONTABILĂ ÎN C.C.E. EA BASCHET

WITSCHAS
BUNI

IUGOSLAVIA-POLONIA, MECI DE MARE LUPTA
în- 

18—18, 
notă de deplin 

menținîndu-se 
minute (2—2, 

formația Polo- 
se desprindă în

Meciul Iugoslavia—Polonia, 
cheiat cu un scor egal : 
a debutat într-o 
echilibru, scorul 
egal în primele 
3—3), după care 
niei reușește să 
min. 12 : 5—3. Urmează o răstur
nare de-a dreptul senzațională,

repriza încheindu-se cu 11—8 în 
favoarea lor. La reluare, formația 
poloneză se apără excelent, re- 
nunțînd la jocul aspru în favoa
rea unei defensive mobile și 
prompte. In min. 42 scorul devi
ne din nou egal : 13—13 ! Echili
brul se va menține pînă în final, 
cind Krivokapici ratează (în min.

Col mai eficace jucător al Iugoslaviei in jocul de ieri, Krivokapici, 
îiwearcă să i--------  - ----arunce la poartă printre apărătorii polonezi Jedlinski (in 

stingă) și Zielinski.

LA CLERMONT-FERRAND,
c. u. c. POLITEHNICA 75-66
întîlnirea de 

dintre echipele 
Ferrand și Politehnica București, 
desfășurată în cadrul primei etape 
a sferturilor de finale ale C.C.E., 
a oferit o întrecere viu disputată, 
echilibrată, 
naliste ale 
C.C.E., au 
de abia în 
scorul de 75—66 (40—37). Baschet
balistele de la Politehnica au avut, 
totuși, o evoluție bună și au reali
zat, împreună cu formația C.U.C., 
un joc plăcut, aplaudat de cei 
peste 1 000 de spectatori. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise de 
Guidottl 25, Chazalon 11, Djokovici 
12 pentru C.U.C., Szabados-Pîrșu 
18 și Savu 11 pentru Politehnica. 
Săptămîna viitoare (joi la 
19.30, în sala Floreasca) are loc 
meciul retur. Ca și I.E.F.S. 
„Cupa Liliana Ronchetti" (51—64 cu

baschet feminin 
U. C. Clermont-

Sportivele franceze, fi- 
ediției precedente a 

izbutit să se detașeze 
final, cind au obținut

Levski-Spartak Sofia), Politehnica 
are șanse de a ciștiga dubla întil- 
nire cu U. C. Clcrmont-Fcrrand, 
ceea ce i-ar spori posibilitățile de 
calificare in semifinalele competi
ției.

Alte 
CU UN 
B.B.C. 
(36—26)
— MASCULIN : 
gra^

SĂRITORI Ai
Viktor Sanecv și Rosemarie

Witschas au fost desemnați 
mai buni săritori europeni 
anului 1974 de către ancheta or
ganizată de revista „Sport“ __
Bratislava. La anchetă au partici
pat 236 de specialiști în atletism 
din 27 de țări. Iată clasamentele : 
bărbați : 1. Saneev (U.R.S.S.), 2. 
Torring (Danemarca), 3. Podlujnîi 
(U.R.S.S.), 4. Șapka (U.R.S.S.), 5. 
Kiskun (U.R.S.S.), 6. Stekici (Iugo
slavia) ; femei : 1. Witschas
(R.D.G.), 2. Bruzseniak (Ungaria), 
3. Karbanova (Cehoslovacia). Din
tre atleții români, Carol Corbu 
ocupă locul 10, iar Virgina loan 
este clasată a 9-a.

ANULUI
cei 
ai

din

ora

în

rezultate : C.C.E. — MAS- 
: Ballcan Botevgrad —
Mechelen (Belgia) 69—61 
: CUPA CUPELOR

Spartak Lenin-
- Virțus Bologna 93—70 

747—37), Jugoplastika Split — S. C. 
Moderne Le Mans 91—78 (42—37) ; 
„CUPA KORACI" — masculin : 
S. C. Barcelona — Olympique An
tibes 104—77 (46—45), Innocenti
Milano — Partizan Belgrad 104—88 
(56—37), ASPO Tours — B. C. Os
tende 104—78 (47—41), Villeurbane 
— Rietti (Italia) 78—60 (34—32),
B. C. Monaco — Levski-Spartak 
Sofia 77—85 (42—42).

PE GHEATĂ 
Șl PE ZĂPADĂ

VEȘTI Dili JARIIE SOCIALISTE
R. D GERMANA

iugoslavi reușind ca 
minute să egaleze șl 

se detașeze în aparență
8—5 (min. 20) ! Este, 

nou rîndul jucătorilor 
lucrul 

tabela de 
consemnează spre

handbaliștii
in 
să 
siv 
din 
nezi să contraatace, 
ta reflectîndu-se pe 
marcaj, care 
finalul reprizei 9—8 pentru Iugo
slavia. Cîteva neatenții sînt, to
tuși, suficiente pentru ca elevii 
lui I. Snoj să-și refacă avantajul,

numai 8
deci- 
însă, 
polo- 
aces-

56), o aruncare de la 7 m. Avan
tajul de un gol ar'echipei iugosla
ve avea șă fie înlăturat extrem 
de spectaculos, printr-un șut vo- 
leibalat al lui Gmyrek. Principalii 
realizatori : Gmyrek 6. și Punas 
4 pentru Polonia, Krivokapici 8 
și Pavicevici 4 pentru Iugoslavia.

Au arbitrat : H. Hensel și 
P. Rauchfuss.

TRAKTOR KÎWRH, MODEL DE ASOCIAȚIE

Călin ANTONESCU

GRUPA SEMIFINALĂ I

HANDBALIȘTII SPANIOLI CONFIRMA
Spectatorii' piteșteni au avut pri

lejul să urmărească, în jocul inau
gural, o foarte frumoasă partidă 
de handbal, ale cărei protagoniste 
au fost echipele Spaniei și Ceh^r 
slovaciei.

Rezultatul intîlnirii constituie o 
mare surpriză, In special prin 
proporția scorului : 16—11 (10—7) 
în favoarea handbaliștilor spa
nioli, dar e< se explică prin pre
stația excepțională a ibericilor, 
din rîndul cărora portarul Pa- 
goaga, jucătorii de cîmp Morante. 
Andreu și Labaca s-au distins 
mod deosebit, fiind răsplătiți 
numeroase aplauze de către 
public entuziast Cehoslovacii 
deschis scorul și au mai condus 
cu 5—4 Intr-un debut de partidă

în 
cu 
un 
au

VICTORIE SCONTATA
Tn cea de-a doua partidă, 

IJ.R.S.S. a întrecut, conform aș
teptărilor, la un scor confortabil 
formația R. F. Germania : 25—13
(13-9). Jucătorii sovietici s-au re
marcat printr-o apărare solidă, 
energică și prin atacuri variate 
în care .angajările pivoților au 
alternat cu aruncări puternice de 
la 9 metri (au excelat Lagutin și 
uriașul Cernîșev) sau cu contra
atacuri foarte rapide care au pus 
în valoare viteza de sprinteri a 
lui Mahorin, Oganezov sau Krav
țov).

Jocul a fost echilibrat doar în 
primele minute (5—5 în min. 12), 
după care sovieticii s-au distan
țat cu ușurință. Jucătorii vest-

.'. r>: ■■ ' '
Apoi, spaniolii s-au 
trei goluri diferență, 

meciului (10—7),
, pauză

De cițiva ani, in raionul Bron- 
burg. situat la nord de Halle, spor
tul a luat o amploare deosebită. 
Din cel 100 000 de locuitori ai ra
ionului, pește 5 000 de cetățeni sint 
angrenați într-o activitate sportivă 
continuă, in cadrul celor 46 de a- 
sociații și cluburi. Dintre acestea, 
nu mai puțin 
„Traktor“ și 
cooperativelor 
cooperativelor

In 1968 a 
sportivă 
Konern. 
sociații se organizează, cu regula
ritate, serbări sportive in tot ra
ionul. Beneficiile realizate din in-

de 25 poartă numele 
înglobează membrii 
de producție și ai 
agricole socialiste, 

luat ființă asociația 
„Traktor" din comuna 

Din inițiativa acestei a- 
„■< rocrulo-

casări sînt folosite pentru amena
jarea unor baze sportive, pentru a- 
chiziționarea de echipament .și 
materiale sportive. Ba mai mult, 
toți membrii asociației au hotărît, 
de comun acord, să cotizeze lunar 
cîte 10 mărci. Grație acestor con
tribuții, sportul în comuna Konern 
a luat o aripioare deosebită. Nu
mărul sportivilor activi a crescut 
la 500. Aceștia își desfășoară acti
vitatea in cadrul a 8 secții, sub 
îndrumarea a 36 de antrenori și 
instructori !

Asociația sportivă „Traktor" din 
Konern 
tuturor 
din R.

este azi dată ca exemplu 
asociațiilor sportive rurale 
D. Germană.
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HOCHEI. Echipa cehoslovacă 
SONP Kladno și-a încheiat tur
neul în Polonia, evoluînd la Torun 
în compania unei selecționate lo
cale. Oaspeții au repurtat victoria 
cu 5-4 (1—2, 2—0, 2—2).

PATINAJ. La Inzell s-au des
fășurat întrecerile 
feminine de patinaj 
R.F. Germania. Și

echilibrat, 
detașat, la 
la jumătatea 
pentru ca imediat după 
să-și mărească avantajul la 12—7 
în urma a două spectaculoase con
traatacuri, arma lor principală. 
Cehoslovacii au o revenire puter
nică și prin șuturi puternice de 
la 9 m înscriu patru goluri con
secutive : 12—11. Spaniolii se dez
lănțuie, marchează la rîndul lor 
de patru ori și obțin un succes 
pe cit de neașteptat, pe atîl de 
clar. Au marcat : Morante 6. An
dreu, De Andres și Sagarribay 
cîte 2, Labaca, Villamarin, Orte
ga și Lopez, respectiv Ilanzi și M. 
Horvath cîte 4, Zajac 3. Au con
dus sever și autoritar V. Sidea 
și P. Cirligeanu.

A ECHIPEI U.R.S.S.
germani au avut 
începutul reprizei 
12 în 
ehipei 
poartă 
zervă, 
primit 
victorie, 
practic, calificată 
Autorii golurilor : 
nîșev, Iediukin, Mahorin și Găsii 
cîte 3, Kravțov, Plahotin și Oga- 
nezov cîte 2, respectiv Meinecke 
6, Bockling 2, KIenk, Gentschner, 
Hummel, Robei și Gaisler. Au ar
bitrat W. Boshaard și O. Fritschi 
(Elveția).

o revenire la
secunde (14— 

min. 34), dar antrenorii e-
U.R.S.S. l-au introdus în
pe Sîciov, portarul de re- 
care în 26 de minute nu a 
decît un gol ! Cu această 

formația sovietică este, 
pentru finală.

: Lagutin 7, Ccr-

Adrian VASILIU

R. P. UNGARĂ

UN AN RODNIC
Zilele trecute a fost dat publi

cității, în R. P. Ungară, bilanțul 
activității sportive de masă pe a- 
nul 1974. Cu acest prilej s-a ară
tat că anul care s-a încheiat a 
fost ’deosebit de rodnic în pri
vința angrenării tinerelului în 
competițiile de masă. Simpla tre
cere in revistă a unor cifre este 
edificatoare. La Olimpiada pionie
rilor au participat 550 000 de copii, 
la Spartachiada satelor — 240 000 
de săteni, la Spartachiadele sindi
cale — 579 000 de oameni ai mun
cii. Dat fiind faptul că țelul prin
cipal al . activității sportive de

masă este ^cela de a angrena ce
tățenii de toate virstele la practi
carea c-ontinuă a exercițiului fizic, 
regulamentele competițiilor nu-i 
împiedică pe doritori să ia parte 
La mai multe întreceri, la diverse 
discipline sportive. în funcție de 
rezultatele pe care lc obțin, de ap
titudinile pe care le arată, tinerii 
sînt îndrumați spre acele ramuri 
în care se pot consacra și ca spor
tivi de performanță.

campionatelor 
viteză ale 

.. în aeest an 
titlul de campioană a revenit cu
noscutei recordmane Monika 
Pfîug-Holzner, învingătoare în pro
bele de 500 m — 43,01 (nou re
cord vest-german) și 1 800 m — 
1:27,96. în concursul internațional 
masculin, care a avut loc cu 
acest prilej, sportivul olâncjez Jos 
Valentin a cîștigat două probe : 
500 m în 39,45 si 1 000 m în 

.1:18,69.
SCHI. 56 de schiori din 7 țări 

europene au luat startul într-o 
cursă de 15 km fond, desfășurată 
în localitatea iugoslavă Bled. Pri
mul â trecut linia de sosire con
curentul sovietic Aleksandr lura- 
sov, cu timpul de 42:31,4. Pe locu
rile următoare s-au 
kov (Bulgaria) 
kov (U.R.S.S.)- 
(Italia) — 43:18,4. • La
rotto (Italia) a început 
mina internațională 
(fond)“. Proba masculină de 30 
km a fost cîștigată de norvegia- 
-nul Odd Martinsscn în 111 39:39,8. 
Doi schiori din R.D. Germană : 
Grimmer — 11141:27,5 și Klaus — 
Ih 41:33,4 s-au clasat pe locurile 
următoare. Proba feminină de 
5 km a revenit sportivei Martha 
Rockwell (S.U.A.) în 27:27.7. ® S-a 
stabilit că Jocurile Universitare 
de schi să aibă loc la sfîrșitul 
lunii aprilie, în stațiunea italia
nă Livigno • La Grindelwald 
(Elveția) s-a desfășurat o probă 
feminină de slalom uriaș, în ca
drul „Cupei Mondiale". Victoria a 
revenit cunoscutei sportive aus
triece Annemarie I’roll-Moser, cu 
timpul de 1:21,60. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Hanny Wenzel 
(Liechtenstein) — 1:23,0, Roși
Mittermaier (R.F. Germania) — 
1:23.39, Fabienne Serrat (Franța) 
— 1:23,43

clasat Tocit
— 43:11,7, Voron- 
43:15,9 și Kostner

Caștel- 
„Săptă- 
schiuluia

AVALANȘA CLASAMENTELOR
TURNEELE DE VOLEI

DE LA SOFIA
din Solia au în- 
turnee de volei 

pentru echipe de juniori-tineret 
(pînă la 28 de ani). Echipa de bă
ieți a României a invins in prima 
zi formația Spaniei cu 3—0 (7, 15,
13), iar cea de fete a fost întrecută 
de reprezentativa Bulgariei cu 3—0 
(9, 6, 12). Celelalte rezultate : mas
culin : Bulgaria — Cehoslovacia 3—0. 
Bulgaria (13 ani) — Polonia 3—2; 
feminin : Polonia — Cehoslovacia
3—1.

In sala „Slivnița“ 
ceput tradiționalele 
pentru echipe

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cea de-a doua ediție a concursului de 
patinaj artistic de la Megeve, un ade
vărat campionat mondial neoficial al 
juniorilor, se va desfășura între 14 și 19 
ianuarie. Și-au anunțat participarea 
printre alții Yvonne Kavanagh (Anglia), 
Jean-Cristophe Simod (Franța), Sylvia 
Jackie și Hans Teschmacker (R.F. Ger- 
rpania).

Firma „Alfa Romeo* nu va mai parti
cipa în anul 1975 la cursele campiona
tului mondial de automobilism, concen- 
trîndu-și activitatea în raliuri. Orientarea 
firmei ..Alfa Romeo" spre creaiea unei 
mașini care să nu fie exclusiv de sport 
este determinată de criza existentă în 
industria italiană de automobile.

Asociația ziariștilor sportivi din Belgia 
î-a desemnat pentru a șasea oară con
secutiv pe Eddy Merckx drept 
bun sportiv belgian al anului

In orașul Treviso s-a disputat 
de rugby dintre reprezentativa 
Și cea a Universității ~

Rugbyștii italieni au obținut victoria cu 
47-16 (28-16) !

La Paris, Academia sporturilor din Fi an
ta a decernat tradiționalele premii. La 
această ediție, cei doi laureați sint 
atleta poloneză Irena Szewinska și ci
clistul francez Raymond Poulidor.

!a
cu 

cro-
cu

cel mai

întîlnirea 
Veneției 

Cambridge.

Concursul de ciclccros disputat 
Hombrechtikon (Elveția) s-a încheiat 
victoria cehoslovacului Jiri Kvapil, 
nometrat pe distanța de 21,600 km 
timpul de 59:36,0.

După 10 runde, în turneu! de șah de la 
Hastings pe primul loc se află ceho
slovacul Vlastimil Hort, cu 7 p, urinat 
de suedezul Andersson, cu 6 p (1), Be- 
liavski (U.R.S.S.), Miles (Anglia), Si- 
gurjonsson (Islanda) și Vaganian 
(U.R.S.S.) cu cîte 

în al doilea meci 
echipa de fotbal 
învins la Djakarta 
zentativa țării gazdă.

6 p. 

disputat
Kickers
cu 5—0

în Indonezia, 
Offenbach a 
(3-0), repre-

de tenis de la San 
jucătoare americană

In turneul feminin
Francisco, tinăra
Robin Tenney a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 6—7, 6-2, 6-3 în fata olan- 
dezei Betty Stove. Nancy Gunter (S.U.A.) 
a eliminat-o cu 6—1, 6-3 pe Lesley Hunt 
(Australia), iar Fran^oise Durr (Franța) 
a dispus cu 6—1, 6—1 de Tine Zwaan 
(Olanda).

Intre 20 și 26 ianuarie, la Philadelphia, 
se vor desfășura campionatele de tenis 
pe teren acoperit ale S.U.A. La această 
ediție vor participa 84 de jucători. Pri 
mul favorit al campionatelor a fost de
semnat tînărul suedez Bjorn Borg. La 
concurs vor mai evolua Laver, Vilas, 
Okker, Ashe, Smith și Metreveli. Nu 
vor participa : Jimmy Connors, Hie Năs- 
lase și John Newcombe.

Turneul de tenis pentru juniori, desfo- 
șurat la Miami Beach, a fost cîștigat 
de jucătorul cehoslovac Tomas Smid. In 
finală, Smid l-a întrecut cu 6-4, 6—0
pe spaniolul Miguel Mir.

Lumea sportivă trăiește încă 
sub zodia anchetelor de sfirșit 
de an, a referendumurilor, a 
clasamentelor de toate felurile. 
Redacțiile ziarelor, ale reviste- 
lor — dar și cititorii ! — se 
angrenează in avanlanșa nevi- 
nova/d a ierarhizărilor, 
și cind există sentimentul 
gur al relativității lor.

Adesea, din considerente 
concurență, unele redacții

£ grăbesc să încheie arbitrarul 
joc cu mult înainte de finele 
anului. Urmarea este inevita- 
bilă, dar și inechitabilă față de 
acei performeri care-și „spun 
cuvîntul“ la sfîrșitul sezonului 

Ș calendaristic. Din cauza amin- 
titei 
care și-a recîștigat titlul mon- 
dial

0 ziu 
mai 
mii 
fel■o . ■ . .

chiar 
si-

de
se

grabe, Cassius Clay

la Kinshasa, toamna, tlr-
— era cit pe ce să nu-și 
găsească loc printre pri
it) sportivi ai anului. La 

de nedreptățit s-ar putea 
simți argentinianul Guillermo 
Vilas, care nu figurează in nici 
un clasament de marcă, deși 
este, în 1974, cîștigătorul Mare
lui premiu F.I.L.T. și al tur
neului „Masters" de la Mel
bourne. Sau încă un exemplu : 
în decembrie, nu uriașul Alek
seev, ci un alt halterofil sovie
tic, atleticul David Rigert (greu
tate corporală 90 kg) ridică 
deasupra capului o bară de 178 
kg (deci aproape dublul greu
tății sale !), stabilind un ex
traordinar record mondial la 
stilul „aruncat". Dar halterofi-

Iul respectiv nu apare in ie
rarhiile tradiționale...

In schimb este îmbucurătoare, 
în mai toate clasamentele, o 
mai mare distribuție a onoru
rilor între sporturi. Campiona
tul mondial de fotbal disputat 
In 1974 a impus firește pre
zența precumpănitoare a fot
baliștilor (mai ales din echi
pele finaliste) printre laureați 
(Beckenbauer și Cruyff). Ceea 
ce nu a împiedicat însă pe 
ziariștii din R. F. Germania 
să-l treacă pe același Becken
bauer pe locul 3 în ierarhia 
țării... Cu același prilej, se 
constată o fericită resurecție — 
în preferințe — pentru un 
sport de mare capacitate spec
taculară : gimnastica. Nu mai 
puțin de 4 țări au trecut în 
fruntea clasamentelor gimnaste 
sau gimnaști : U.R.S.S. (Lud
mila Turișceva), Ungaria (Zol- 
tan Magyar), ~ 
(Eberhard ~ 
nia (Dan 
cinste au 
tele, care 
3 țări : Bulgaria (Liliana To- 
mova), Finlanda (Riitta Salin) 
și Polonia (Irena Szewinska). 
Celelate opțiuni supreme și le 
împart schiul, luptele, automoc 
bilismul, boxul, tenisul, ciclis
mul etc.

Oricît ar fi însă de potrivite 
sau nu cu gusturile proprii, să 
recunoaștem că jocul clasamen
telor trezește interesul tuturor.

Victor BANCIULESCU

R. F. Germania 
Gienger) și Româ- 
Grecu). La mare 

fost in 1974 și atle- 
domihă ierarhiile in

Redacția și administrația : București, str. V. Conta nr. 16 ; tel. centrală 11.10.05 ; secția coresp. 11.51.09 ; interurban 72 și 286 ; telex : 11180 sport r. Tiparul I. P. „Informația" București 10 368


