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Astăzi, în Sala Palatului
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UN MARE SPECTACOL
ÎN CINSTEA LAUREAȚILOR
SPORTIVI Al ANULUI 1974

UN FRUMOS SUCCES LA CAPĂTUL UNEI COMPETIȚII FOARTE DISPUTATE

ECHIPA STUDENȚEASCĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
DIN NOD CAMPIOANĂ MONDIAEĂ!

$
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ÎN „CUPA C.S.U. BRAȘOV", LA SCHI

Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport organizează 
astăzi, de la ora 19,00, în Sala Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia, festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi români 
al anului 1974, care s-au distins In campionatele mondiale si eu
ropene, în diverse competiții internaționale.

Festivitatea va fi urmată de un spectacol de varietăți, oferit 
laureaților de către Televiziunea română, la care tși dau concursul- 
Octav Enigărescu, Valeria Rădulescu, Margareta Pîslaru, Mihaela 
Mihai, Doina Spătaru-Olinescu, Maria Butaciu, Tamara Buciucia- 
nu, Dem. Rădulescu, Dumitru Furdui, Cornel Constantiniu, Ion Do- 
lanescu, Horia Căciulescu, H. Nicolaide, Al. Lulescu, C. Stănescu, 
Ciupi Rădulescu, Titi Dumitrescu, corpul de balet al Teatrului de 
operetă și Orchestra radlotelevizlunii, condusă de Sile Dinicu.

Biletele se găsesc de vînzare la casele Sălii Palatului Republicii 
Socialiste România.

Echipa studențească a României, după victoria în cea de a Vl-a ediție a C.M. universitar de handbal 
masculin.

O noua performanță vine 
să se adauge bogatului 
palmares al handbalului 
românesc : echipa studen
țească a țării noastre a 
cucerit medaliile de aur ale 
celei de a Vl-a ediții a 
campionatului mondial uni
versitar I Aseară, în Pala
tul Sporturilor și Culturii, ale 
cărui tribune au fost nein- 
căpătoare pentru marele nu
măr de iubitori ai handba
lului dornici să asiste la fi
nală, echipa României a în
trecut — într-o dramatică și 
pasionantă finală — forma
ția Uniunii Sovietice (ca și 
la Lund, cu doi ani în ur
mă), reînnoindu-și titlul de 
campioană a lumii în hand
balul masculin studențesc.

Este o performanță re
marcabilă, pentru care tre
buie felicitată întreaga for
mație, antrenorii Eugen Tro
fic și Nicolae Nedef, toți cei 
care au contribuit la pregă
tirea ei. La capătul a 9 zile 
de întreceri, în cadrul că
rora 12 reprezentative na
ționale studențești au luptat 
cu ardoare pentru cucerirea 

■ supremației, la capătul unui 
maraton handbalistic care a 
fost urmărit cu interes de 

' zeci de mii de spectatori din 
Cluj-Napoca, Timișoara, lași, 
Galați, Pitești, Ploiești și 
București, precum și de sute 
de mii de telespectatori, 
victoria revine „tricolorilor" 
spre satisfacția tuturor.

In afara materializării 
cestui prestigios succes 
ternațional consemnăm 
celenta organizare a acestei 
competiții de către U.A.S.C.R., 
C.N.E.F.S., Ministerul Educa
ției și Invățămîntuluii, F. R. 
Handbal și sub auspiciile 
F.I.S.U.
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ASEARĂ, 18-17 H FINALA
CU PUTERNICA SELECȚIONATĂ A U.R.S.S.
REPREZENTATIVA POLONIEI A CUCERIT MEDALIA DE BRONZ

Aproape 7 000 de spectatori aș
teptau aseară, cu justificat inte
res, apariția pe terenul din Pa
latul .Sporturilor și Culturii a ce
lor două finaliste ale campiona
tului mondial universitar. Repre
zentativele studențești ale Româ
niei și Uniunii Sovietice, singure
le neînvinse în preliminariile și 
în semifinalele celei de a Vl-a 
ediții a C.M. universitar, au ofe
rit o partidă spectaculoasă, pre
sărată cu numeroase faze de bun 
nivel handbalistic, o întîlnire pal
pitantă, chiar dramatică. Meciul, 
încheiat în favoarea echipei stu
dențești a României cu 18—17, a 
ținut încordată atenția spectato
rilor pînă la ultimele secunde ale 
întîlnirii.

Dacă la începutul partidei su
perioritatea în joc și pe tabela de 
marcaj a fost de partea echipei 
Uniunii Sovietice (3—1 în min. 9, 
4—2 min. 14), selecționata româ
nă a dominat mai mult și a știut 
să depășească momentele de di
ficultate și să-și impună . inteli
gența tactică.

Mizînd pe forța de atac, pe efi
ciența oamenilor de la 9 m, în 
special pe cea a lui Birtalan (in
complet refăcut) echipa noastră a 
încercat la început să înscrie de 
la distanță. Nu i-a reușit din 
cauza blocajului din mijlocul a- 
părării înalte a echipei sovietice, 
alcătuit din Cernîșev, Rezanov 
și Plahotin, care oprea mingea 
înainte să ajungă la Tiomin. Se- 
sizînd imposibilitatea de a se im
pune eu linia de la 9 m, antre
norii și jucătorii români au adop
tat tactica jocului cu pase rapide, 
cu permanente angajări ale pivo- 
ților (Stockl, Ștef), cu activizarea 
jocului extremelor (îndeosebi a 
lui Cosma și Drăgăniță) — toate 
acestea aducînd în primă instan

ță un echilibru al raportului de 
forțe și, apoi, superioritatea re
prezentativei noastre pe tabela de 
marcaj (7—5 min. 27 și 7—5 Ia 
pauză).

Elementul decisiv al victoriei 
tricolorilor noștri a fost jocul 
mobil, foarte avansat, atent, 
prompt în intervenții și deosebit 
de dîrz practicat în apărare de 
întreaga echipă, în cea mai mare 
parte a timpului. Beneficiind de 
un portar inspirat, ca Orban, In 
momentele cheie, recuperînd cîte- 
va mingi prin intercepții, blocînd 
unele șuturi ale redutabililor ata- 
canți sovietici, handbaliștii români 
au. avut posibilitatea să joace In 
atac mai liniștit, mai lucid.

Așa cum ne-am așteptat, meciul 
a fost echilibrat, strîns, repre
zentativa Uniunii Sovietice recu
perînd aproape de fiecare dată, 
menținîndu-se mereu în „plasa" 
formației noastre. Valoroșii ju
cători Kravțov, Lagutin, Mahorin, 
Oganezov, și ceilalți n-au cedat 
nici un moment pasul, au încer
cat în permanență să întoarcă

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU
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FINALELOR
Loc. 1— 2 i
România — U.R.S.S. 18—17 (7—6)
Loc. 3— 4 1
Polonia — Spania 17—16 (7—5)

Loc. 5— 6 i
Iugoslavia — Cehoslovacia 32—17 (16—5)

Loc. 7— 8 >
Bulgaria — R. F. Germania 25—15 (14—5)

Loc. 9—12 :
Japonia — Tunisia 25—23 (15—8)
Franța — Italia 14—13 (7—7).

CLASAMENT FINAL
1. ROMANIA 

campioană mondială 
universitară

2. U.R.S.S.
3. Polonia
4. Spania
5. Iugoslavia
6. Cehoslovacia
7. Bulgaria
8. R. F. Germania
9. Franța

10. Japonia
11. Tunisia
12. Italia

DAN CRISTEA—ION CAVAȘI 1-1, 
DUPĂ DOUA ZILE DE ÎNTRECERI
Azi se dispută proba de coborire pe Pirtia Lupului

POIANA BRAȘOV, 12 (prin tele
fon). Schiul nostru alpin nu a mai 
cunoscut de mult un concurs atît 
de dificil și de bine organizat cum 
a fost, în primele două zile, „Cupa 
C.S.U. Brașov-'. Sîmbătă, slalomul 
uriaș s-a desfășurat pe întreaga pîr- 
tie a Sulinarului (lungime 2 200 m, 
diferență de nivel 625 m, 83 de 
porți). Dacă adăugăm și faptul că 
federația a dispus de o instalație 
electronică de cronometraj proprie, 
se poate vorbi de un cadru organi
zatoric aproape desăvîrșit.

Proba a ■ fost foarte grea, supu- 
nîrftl concurenții la excepționale e- 
forturi. De mulți ani un slalom u- 
riaș nu s-a mai ridicat la cifra de 
aproape 3 minute ! Starea zăpezii 
(plăci de gheață alternînd cu zăpadă 
prăfuită), hopurile și lungimea tra
seului au triat sever concurenții, 
prilejuind afirmarea celor cu o foar
te bună pregătire fizică de uscat și 
cu antrenamente îndelungate pe ză
padă. în duelul Cavași—Cristea, a 
învins loan Cavași, la o diferență 
semnificativă pentru început de se
zon. în schimb, a doua zi, în pro
ba de slalom special, Cristea s-a 
revanșat șl a cîștigat confortabil în
tr-o probă .in care a demonstrat a- 
tribute de tehnică și experiență. Ca
vași, mai puțin decis ca în prima 
zi, s-a situat pe locul secund, dar 
prin talent și calități se dovedește 
a fi cel mai redutabil adversar al 
lui Cristea.

Rezultate : SENIORI — SLALOM 
URIAȘ : 1. I. Cavași (Dinamo) 
2:44,5 ; 2. C. Văideanu (A.S.A.)

2:44,9 ; 3. D. Cristea (Dinamo) 2:45,3 ;
4. Gh. Vulpe (C.S.U.) 2:46,1 ; 5. D.
Munteanu (I. P. Oradea) 2:46,5 ; 6. 
Al. Manta (A.S.A.) 2:49,5 ; SLALOM 
SPECIAL : 1. d. Cristea 108,5 ; 2.
1. Cavași 110,2 ; 3. V. Brenci (A.S.A.) 
110,7 ; 4. Gh. Bucur (A.S.A.) 112,2 ;
5. N. Stinghe (A.S.A.) 114, 0 ; 6. N. 
Szabo (Dinamo) 114,1 ; SENIOARE — 
SLALOM URIAȘ : 1. Daniela Mun
teanu (A.S.A.) 1:37,6 ; 2. Iudith T6- 
mori-Hendea (Caraimanul) 1:40,8 ; 3. 
Georgeta Băncilă (Dinamo) 1:42,4 ; 
SLALOM SPECIAL z 1. Georgeta 
Băncilă 108,6 ; 2. Iudith Tdmori- 
Hendea 109,5 ; 3. Daniela Munteanu 
110,1. Slalomul special s-a desfășu
rat pe pîrtia de sub teleferic. Luni 
are loc proba de coborire, pe Pîrtia 
Lupului.

★
In Poiana Brașov au avut loc pro

bele de fond ale „Cupei Dinamo" : 
în prima zi cursele individuale, apoi 
ștafetele. Rezultate : SENIORI 15 
KM ; 1. C. Mandruș (A.S.A.) 52:25 ;
2. Gh. Ionetecu (Dinamo) 53:27 ; 3.
Gh. Ciobanu (A.S.A.) 54,0 ; 4. N.
Cojocaru (Dinamo) 54:02 ; 5. Gh.
Duca (Dinamo) 54:26 ; 6. Gh. Dră- 
ghicl (A.S.A.) 54:38 ; SENIOARE
5 KM : 1. Lucia Barabas (Tractorul) 
19:19 ; 2. Rodica Clinciu (Tractorul) 
19:48 ; 3. Elena Tișcă (Tractorul)
20:25 ; JUNIORI 10 KM : 1. L. Mar-

Mihai BÂRÂ
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Dan Cristea (Dinamo Brașov) unul dintre cei mai buni specialiști ai 
probelor alpine

© Liderii lucrează intens la Sinaia © Reveniți de la 
Nimes, Dinu și Lucescu au completat lotul...

• Pronosticul
în plin sezon turistic, Dinamo 

aleargă pe pantele de la Sinaia, 
spre „Cumpătul". ‘Antrerfhmentele 
sînt duble, fără excepție. Dimi
neața e rezervată sprinturilor pe 
zăpadă. Spre seară, cînd zăpada 
se învinețește și scîrțîie sub tălpi, 
dinamoviștii intră în sală, pentru 
seria de circuite, cu și fără minge.

Liderul de toamnă a aliniat for
mația completă doar începind de 
vineri. Dinu și Lucescu au re
venit de la Nimes, însoțiț de... 
Pircălab, care nu a scăpat prilejul 
de a-și revedea foștii coechipieri.

lui Nicușor...
la mai puțin de 24 de ore după 
coborîrea din avion. Revederea a 
fost deosebit de caldă. In holul 
vilei dinamoviste de pe „Cumpă
tul" se aflau, laolaltă, Dinamo 1950 
(Nicușor), Dinamo 1965 (Nunweil- 
ler III și Pircălab) și Dinamo 1975. 
reprezentat de cuplul revenit de 
la Nimes și de toți ceilalți, con
duși de Radu Nunweiller, care nu 
a participat la „festivalul Pircălab" 
pentru simplul fapt că el, Radu, 
anonimul de totdeauna, trebuie să 
asigure, aproape cu predestinare, 
permanența unei echipe, indiferent

dacă e vorba de tricoul „tricolor* 
sau de cel alb-roșu.

...Dinamoviștii au revenit de la 
sală. Treningurile respiră precipi
tat. Un scurt popas în hol. Se 
simte in cadrul acestei echipe un 
consens al moderației. Se creează 
impresia că, la sugestia „bătrini- 
lor“, fiecare își asumă o răspun
dere. Nicușor și Nunweiller nu 
vorbesc prea mult. Toți se înțe
leg prin semne.

Care ar fi noutățile ?
Dumitrache a plecat acasă, la 

București, cu o seară înainte. A- 
cuză, în continuare, dureri în re
giunea lombară. După cît se pare, 
nu e vorba de o simplă indisponi-

loan CHIRILĂ
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îtl campionatul masculin de baschet

ÎN CAMPIONATUL DE
Cu meciurile desfășurate sîmbătă și duminică Ia București și la 

Galati s-a încheiat prima parte a Diviziei de hochei-grupa A, urmind 
ca, peste mai multe săptămîni, în Capitală și la Miercurea Ciuc sa_ se 
desfășoare turneele finale, în care -»'» o»»™ eclune se vor intllni 
Intre ele de încă patru ori.

Sîmbătă, pe patinoarul de Ia 
„23 August", în fața unui nume
ros public, Steaua și Dinamo au 
oferit o dispută de toată frumu
sețea, crîncenă, spectaculoasă, 
dusă într-un ritm alert și cu o 
interesantă evoluție a scorului. 
Rezultatul de egalitate ni se pare 
just i 3—3 (1—0, 0—0, 2—3).

Sub conducerea arbitrilor bucu- 
reșteni FI. Gubernu și Gh. Mure- 
șariu au evoluat formațiile : 
STEAUA (antrenori Z. Czaka și 
N. Zografi) : Crișan — Varga, Fă
găraș, Justinian, Ioniță — Gheor
ghiu, Szabo, Herghelegiu, Nistor, 
Kemenesy, Miklos, Bucur, Popa, 
Vlad; DINAMO (antrenori M. 
Flamaropol și G. Cosman) : Du
mitraș — Zgîncă, Gheorghe, Pană, 
Tobe — Costea, Tureanu, Axinte, 
Gh. Huțanu, Moiș, Bandas, Dumi
tru (Vișan), Pisaru, V. Huțanu.

Meciul a debutat cu o specta
culoasă acțiune de atac a Stelei,

HOCHEI A

cele patru echipe se vor întîlni

nu poate reține pucul tras puter
nic de Kemenesy și Miklos atent 
îl introduce în poartă : 1—0. în 
această repriză Steaua se află de 
două ori în inferioritate numeri
că (Nistor și Ioniță au fost eli
minați pentru cîte 2 minute), dar 
dinamoviștii nu găsesc soluția cea. 
mai potrivită pentru a putea în
scrie.

Repriza secundă a aparținut 
Stelei, mai ales că pentru 8 mi
nute consecutive adversara sa a 
jucat în patru (eliminați : Costea, 
Axinte și Tureanu — de două 
ori), iar dintre acestea mai bine 
de două minute dinamoviștii au 
fost în trei pe gheață !

Ultima treime a fost, indiscuta
bil, cea mai frumoasă. în min. 
44 Tureanu șutează tare, Crișan 
respinge pucul și Axinte înscrie : 
1—1. Egalarea dă aripi dinamo- 
viștilor care atacă cu mai multă 
incisivitate decît pînă atunci

de Kemenesy și Miklos atent

Romeo V1LARA

Nagy 2, Imre, Kedves,
Iordan (Dunărea). Au 

O. Barbu și C. Zgîncă. 
grupa B a Diviziei la

Liceul M.

înscriu, stabilind scorul la 3—3 I 
A doua întîlnire, de duminică, 

s-a încheiat cu succesul meritat 
al formației DINAMO cu 5—3 
(3—2, 0—0, 2—1) care a prestat un 
joc mai bun și, în orice caz, mai 
atent decît în ajun. Partida a 
fost la fel de atractivă, la fel de 
disputată, scorul avînd și acum 
o evoluție interesantă. De data 
aceasta au condus mereu dinamo- 
viștii (Pană min. 6, V. Huțanu 
min. 10 și Axinte min. 19), Steaua 
reușind însă, de fiecare dată, e- 
galarea : Ioniță (min. 6), Popa 
(min, 16), Varga (min. 45). Cînd 
mai rămăseseră doar 6 minute și 
egalitatea părea să mulțumească 
ambele formații, un șut de din
colo de centru tras de Tureanu 
l-a surprins pe Netedu și "Dinamo 
a căpătat un nou avantaj. După 

' trei minute, Costea a pecetluit 
scorul final la 5—3. Cu această 
victorie, Dinamo preia șefia cla
samentului, cu un punct avans. 
Au condus A. Balint și Gh. Taș- 
nadi (M. Ciuc).

• La Galați s-au întîlnit, în- 
tr-un dublu meci, DUNĂREA si 
SPORT CLUB M. CIUC. Sîmbătă, 
după cum ne-a transmis cores
pondentul nostru T. Siriopol, oas
peții au desfășurat un joc colec
tiv mai bun și au obținut victoria 
cu 3—2 (1—1, 1—0, 1—1). Au mar
cat : Sandor, Bartales și Kedves 
pentru M. Ciuc, respectiv, Fodo- 
rea și Boldescu. în a doua par
tidă, Sport club a cîstigat cate
goric : 5—1 (1—0, 1—0, 3—1). Mar
catori :
Antal și 
condus :

• în
București : A.S.E.
Ciuc 5^-1 (3—0, 1—1, 1—0) șl 8—4 
(1—0, 3—2, 4—2) ; la Cluj-Napoca : 
Agronomia — Tîrnava Odorhei 
7—4 (0—2, 4—1, 3—1) și 4—1 (2—0, 
1-0, 1-1).

RAPID 7,
Campionatele republicane de 

baschet au continuat duminică cu 
meciurile etapei a doua a turului 
secund (pe grupe valorice), ia 
băieți, și cele ale etapei a 11-a 
(ultima) a primului tur la fete. 
Iată rezultatele și unele amă
nunte :

MASCULIN, GRUPA 1—6

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 70—69 (42—37). Poziția 
actuală în clasament anticipa un 
succes al timișorenilor. Dar, fero
viarii au confirmat evoluția re
marcabilă din acest campionat și 
au obținut, grație respectării dis
ciplinei de joc în atac și unei mai 
mari combativități în apărare, un 
succes care face cinste și compo- 
nenților echipei și antrenorului 
H. Tursugian. Studenții, în schimb, 
s-au comportat sub așteptări. în 
defensivă, nu au luptat suficient, 
menaj îndu-se, iar în ofensivă au 
ratat exasperant, chiar și din po
ziții clare.. Au înscris : T. Stănes- 
cu 17, Vlădescu 15, Vintilă 10, 
Țurcanu 4, Baciu 2, Simulescu 6, 
Cr. Popescu 10, Predulea 6 pen
tru Rapid, respectiv Cîmneanu 23, 
Mănăilă 13, Czmor 13, Minius 12, 
Munteanu 3, lonescu 5. (d. st.)

STEAUA — I.E.F.S. 101—87 
(58—44). O întrecere plăcută, în 
care studenții s-au străduit și au 
izbutit , să țină pasul cu mai valo
roșii lor adversari. Cei mai efi
cienți : Oczelak 21, Tarău 16 pen
tru Steaua, respectiv Braboveanu 
25, Chircă 21. Au arbitrat bine 
M. Aldea și P. Pasăre.

GRUPA 7—12

POLITEHNICA IAȘI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 77—69

Anton Crișan plonjează pentru a 
Costea

reține pucul în fața lui Marian 
Foto : N. DRAGOȘ

TRAIAN MARCU - CÎȘTIGĂTOR AL PRIMULUI
dar Gheorghiu, Intr-o excelentă 
poziție, ratează aproape incredi
bil. Se joacă rapid, dar puțin 
crispat ceea ce duce, evident, la 
greșeli de pase și mai ales la 
irosiri de situații bune de a des
chide scorul. Dinamo domină ce
va mai mult, dar Steaua se apără 
foarte exact în min. 12 Dumitraș

inceplnd de miine

IINflIII PATINATOIII

nu trec decît două minute pentru 
ca o splendidă acțiune pe contra
atac să aducă, prin Gh. Huțanu, 
majorarea scorv/ui : 1—2. Defen
siva Stelei este pusă la grea în
cercare și în min. 51 (cînd avea 
pe gheață 4 jucători — Popa, eli
minat), Pană urcă în atac și în
scrie. Minutele trec repede lăsînd 
să se întrevadă o victorie a dl- 
namoviștilor, care — convinși de 
aceasta — se relaxează. Dar jocul 
este departe de a se fi încheiat și 
două neatenții în apărare a di- 
namoviștilor readuc egalitatea pe 
tabelă. în mai puțin de un minut 
(al 59-lea) Miklos și Geza Szabo

T. Martu - M. Tâftâra? și aii adjudecat victoria la dublu

iNTfHfSANH INTRECfRI
• Concursurile de patinaj rezer

vate tinerilor viteziști au ajuns în 
faza finală : începînd de mîine, vor 
avea loc, pe pista naturală a Lacu
lui Ciucaș din Tușnad, finalele pe 
țară ale campionatului de poliatlon 
rezervat juniorilor mici și mari și 
cele ale competiției republicane 
deschisă copiilor. In urma unei 
•curte convorbiri telefonice am 
aflat că la Tușnad timpul este în 
răcire și organizatorii localnici fac 
intense pregătiri pentru ca între
cerile să se desfășoare în bune con- 
dițiuni. Dacă vremea va deveni 
Insă nefavorabilă îar pista naturală 
de la Miercurea Ciuc, va fi pusă 
la punct, finalele vor fi transferate 
aici.

® Federația de specialitate ne-a 
comunicat că Ia C.S.U. — I.E.F.S. 
București a luat ființă o secție de 
patinaj viteză, in cadrul căreia vor 
activa sau urmează să fie transfe
rați o serie de sportivi fruntași ca 
Viorel lonescu, Ladislau Czimbal- 
moș, Emeșe Bogdan, Adrian Cioba
nii și alți cunoscuți viteziști stu- 
dențl la I.E.F.S. Antrenamentele 
»înt conduse de maestrul sportu
lui ing. Dan Lăzărescu. '

• Actuala campioană absolută 
a țării Ia senioare, Sanda Frum 
și colega ei de la Școala sportivă 
din Sibiu, Anca Vîrbănescu s-au 
transferat Ia clubul Agronomia 
din Cluj-Napoca, oraș unde ur
mează cursurile universitare.

• Doina Mitricică, Cornelia 
Picii, Silvana Suciu, Gabriela 
Voica, Irina Nichiforov, Ion Mir
cea, Atanase Bulete, Adrian Geor
gescu, Klaus Schell și Crutii Bog
dan, membri ai loturilor naționa
le de patinaj artistic, se pregă
tesc, sub îndrumarea antrenori
lor Letiția Păcuraru-Miclescu și 
Gheorghe Roncea în vederea vi
itoarelor confruntări internaționa
le. Cei doi tehnicieni români sînt 
ajutați de antrenorul A. Korîtek 
(UJR.S.S.), medicul T. Balaban și 
maestra de balet Ana Micu.

* “ rrnrr

BRAlLA, 12 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru 
S-a încheiat primul 
„Circuitului României" 
cu victoria pe deplin 
tînărului jucător Traian 
component al lotului țării noastre 
pentru întîlnirile din acest an din 
cadrul „Cupei Davis". O fericită 
coincidență a făcut ca în ziua cînd a 
împlinit 21 de ani, Traian Marcu 
să obțină această performanță,. în 
compania unor valoroși coechi-

județean), 
turneu al 
la tenis, 

meritată a 
Marcu,

S-A DESCHIS SEZONUL ATLETIC DE SALĂ
în să la 23 August din Capitală 

s-a desfășurat primul concurs a- 
tletic al actualului sezon „indoor". 
Sîmbătâ și duminică, în cadrul 
concursului organizat de comisia 
municipală de atletism s-au între
cut atleți juniori de categoriile I 
și II. Iată cîteva rezultate : Ju
niori I : BĂIEȚI : 60 m : Dan Io- 
nescu (Lie. 35) 7,0, înălțime : Flo
rin Constantin (Viitorul) 1,95 m, 
greutate : Eugen Munteanu (Pro
gresul) 10,12 m, triplusalt : S. Teo- 
dorescu (Șc. sp. atletism) 13,16 m, 
prăjină : Marian Neagu (C.S. Șco
lar) 3,70 m ; FETE : 60 m : Da
niela Melinte (Lie. 35) 8,0, înălți
me : Cristine Gossler (Metalul), 
1,65 m, greutate : Sofia Mitrică

12.66 m ; Juniori II : BĂIEȚI : 50 
m : Mihai Pîrvan (Șc. sp. atletism) 
6,2, înălțime : Dan Simion (Șc. sp. 
atletism) 1,83 m, lungime : Mihai 
Mocanu (Șc. sp. atletism) 6,42 m, 
triplusalt : A. Mocanu (Șc. sp. a- 
tletism) 12,64 m, prăjină : Victor 
Cojocaru (Șc. sp. atletism) 3,40 m ; 
FETE : 50 m : Otilia Șomănescu 
(Steaua) 6,8, 50 mg : Mihaela Dră- 
gan (Șc. sp. atletism) 8,4, greuta
te : Maria Popescu (Metalul)
11.66 m.

în afară de concurs, Cornel An
ton a sărit 4,70 m la prăjină, iar 
Marian Voicu 4,50 m.

pieri. în finala pe care a susți
nut-o cu Dumitru Hărădău, cam
pionul țării, Traian Marcu a ju
cat foarte bine, decisive în evo
luția lui fiind loviturile de ser
viciu, precum și cele expediate în 
forță de pe partea stingă. Rezul
tat final : Traian Marcu — Dumi
tru Hărădău 2—6. 6—4, 7—6.

Rezultate din semifinale ; Tra
ian Marcu — Toma Ovici 7—6,
6— 1. Mai ales în setul al doilea, 
cum arată și rezultatul, Ovici nu 
a găsit nici o replică adecvată lo
viturilor cu adresă ale lui T. 
Marcu. Dumitru Hărădău — Tho
mas Emmrich (R. D. Germană)
7— 5, 6—4. Evoluînd curajos și o- 
fensiv, Hărădău a obținut o vic
torie meritată împotriva campio
nului R.D. Germane.

Finala de dublu a fost cîștigată 
de perechea cea mai tînără și mai 
în formă de jucători. Traian 
Marcu-Mihai Tăbăraș. Ei i-au de
pășit cu 6—3, 5—7, 6—1 pe Ion 
Santei-Sever Mureșan. Rezultate 
din semifinalele de dublu : T. 
Marcu, M. Tăbăraș — D. Hărădău, 
T. Ovici 7—6, 6—3 ; I. Sântei, S. 
Mureșan — Th. Emmrich, V. So-
tiriu 7—6,

începînd 
sporturilor 
va debuta 
neu al circuitului.

2—6, 6—2.
★
miercuri, în sala 

municipiul Galați 
de al doilea tur-

de 
din 
cel

X
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CUPA L.E.S. PREDEAL" LA SCHI, 0
Dumfnicd s-a disputat slalomul 

care a avut o lungime de 1 300 
44 de porți marcate de prof, 
Sulicâ. Cursa, extrem de interese 
prilejuit 
te cum 
Octavian 
(Șc. sp.
Anemary 
Manolache și 
bele de la LES) etc.

JJ

Timp de două zile. Predealul a cu
noscut animația marilor concursuri de 
schi. In organizarea Liceului Experimen
tal de Schi din localitate, pe pirtiile de 
sub teleferic s-au întrecut cei mai buni 
juniori din țară în probele alpine. Com
petiția dotată cu „Cupa L.E.S. Pre
deal" a atras la startul său peste 120 
de concurenți și concurente de la Șco
lile sportive din Sinaia, " 
rea Ciuc, Petroșani, 
Neamț, Topiîța, Școala 
șovia", precum și de la 
Steagul roșu, Dinamo și 
șov ș.a.

Sîmbătâ a avut loc cursa de slalom 
special disputată îrf două manșe. Tra
seele, marcate de antrenorii Gheorghe 
Cristoloveanu, Mihaî Bucur, “

' deleanu și Francisc Bonis,
destule probleme tinerilor _____ ___ _
dar mulți dintre ei, autentice speran
țe, s-au strecurat cu o minunată înde- 
mînare prin labirintul porților așezate 
pe o pantă înclinată, care s-a dovedit 
excelentă pentru asemenea întreceri. 
La junioare mari. Aurelia Nițu s-a ară
tat imbatabilă și dacă va continua să 
muncească cu aceeași perseverență, ea 
poate înregistra rezultate de bună va
loare. La băieți, lupta a fost mai strîn- 
să și s-a dat între Csaba Portic (LES) 
și Dan Frățilă (St. roșu). Victoria a 
revenit primului, datorită unui plys de 
îndjminare

Brașov, Miercu- 
Reșița, Piatra 
sportivă ,,Bra- 
C.S.O. Sinaia, 

A.S.A. din Bra-

Liviu Pre- 
au ridicat 
concurenți,

uriaș, 
m cu 
Mihaî 

--------- extrem de interesantă, a 
afirmarea unor autențice talen- 
sînt Aurel Albert (St. roșu), 
Fast (LES), Gabriel Radulescu 
Bv.), Dan Frățilă (St. roșu), 
Verhazy (St.

Smaranda

REZULTATE TEHNICE : 
CIAL—JUNIOARE 
Nițu (LES) 83,4 ; 
sp. M. Ciuc) 87,2 ; 
(LES) 92,6 ; 1....... ...
niela Uncrop 
Odile Kractus

Czida Petre3.

roșu), Marina
Oprescu (am-

Foto : 
Dragoș NEAGU

(43—32). Gazdele au 
mă repriză foarte

Un non coș 
Angelicăi Tita 
cursa celor 131 
puncte ale Poli
tehnicii. Fază din 
meciul Politehnica 
— „U“ Cluj-Napoca.

făcut o pri- 
. bună, în de

cursul căreia s-au evidențiat Gri- 
gore, Scutaru si Moisescu. Cei mai 
eficenți : Sbutaru 21, Grigore 20, 
Moisescu 18 pentru ieșeni, respec
tiv Dragnea 18. Szel 16, Nicuiescu 
15. Au arbitrat bine G. Dutka 
și G. Berekmeri.

C.S U. GALAȚI — FARUL 
86—70 (46—32). Joc remarcabil 
prestat de gălățeni. Cei mai efi
cienți : Magoș 25, Leonte și Mo
raru cite 16 pentru învingători, 
respectiv Spînu 18, Pasca și Cara- 
ion cîte 15. Au arbitrat bine G. 
Chîraleu si N. Iliescu.

MEDICINA TG. MURES — 
I.C.E.D. BUCUREȘTI 76—81 (35 — 
41). Meci echilibrat, atractiv. Oas
peții, mai insistenți în fazele de 
finalizare, au învins pe merit. Cei 
mai eficienți : Czedula 28, Buga- 
riu 22, Bencze 17 pentru Medici
na, respectiv Rotaru 20, Cîmpea- 
nu 18, Anastasiu 17. Au condus 
bine E. Sarossyi si I. Szabo. (C. 
ALBU — coresp.).

FEMININ

UNIVERSITATEA TIMISOARA 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 83—87 
(34—36). Derbyul campionatului 
feminin a oferit o primă repriză 
echilibrată. în cea de a doua, 
bucureștencele au evoluat exce
lent și au condus la un moment 
dat cu 65—52 (min. 29). Finalul a 
aparținut gazdelor care au ajuns 
la 82—84 cînd mai erau 30 de se
cunde. Au urmat două ratări din 
partea timișorencelor .și, în schimb, 
alte puncte marcate de baschet
balistele de la Olimpia. Au în
scris Căprița 17, Gugu 10, Bîră 
24, Iatan 24, Tomescu 12 pentru 
Olimpia, respectiv Goian 29, Czmor 
14, Diaconescu 14, Colțescu 2, 
Salcu 18, Villanyi 4, Fiilldp 2. Au 
arbitrat foarte bine Fr. Torok și 
I. Radu (P. ARCAN — coresp. 
județean).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
131—55 (61—28). In. vervă deosebi-

campioan 
nat un scor 
Cele mai ei? 
23, Savu 20 
respectiv Pr 
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cu si J ]■ il

Kl.S.U. G 
BUCUREȘTI 
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POL — cort

UNIVERSI 
ȘUI, ORADI 
tîlnii-e presă 
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formații. Mr 
combative în 
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Chvalal 17, 
șui, respecți' 
ței 9. Au ari 
și I. Ne.grăi 
— coresp. j 

rapid —, 
TG. MUREȘ 
trar așteptă 
au aparținut 
au și con dl 
Treptat, însi 
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șind, intre r 
mul -'o un ; 
38—20. Acea 
verii! hotărîB 
dă a avut ifl 
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MAGDALENA LESAI SI TEODO
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sau VioricJ 
portari mei 
pentru a <1 
turi de cel] 
ale lumii, d 
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La sfîrșitul săptămînii trecute 
(vineri și sîmbătă), membrii lotu - 
rilor republicane de tenis de masă 
care se pregătesc în vederea cam
pionatelor mondiale de la Calcutta 
(India), dintre 6 și 16 februarie, 
au luat parte la un concurs de ve
rificare și selecție. Testul consti
tuie una dintre ultimele întreceri 
de acest gen, dacă ne gîndim că, 
zilele acestea, o parte dintre cei 
susceptibili de selecționare vor fi 
prezenți la startul campionatelor 
internaționale ale R.D. Germane, 
iar apoi vor urma două săptămîni 
dc antrenamente și un 
concurs.

Competiția 
Floreasca s-a 
campionului 
Gheorghe, în

REUȘITA DEPLINA
JUNIORI MARI ; 1. Csaba Portic (LES) 
79,6 î 2. Dan Frățilă (St. roju) 80,7 ; 
3. Alin Năstacse (LES) 85,3 : JUNIORI 
MICI : 1. Aurei Albert (St. roșu) 93,3; 
2—3. Dorin Dinu și Gabriel Olaru (LES) 
96,4 : SLALOM URIAȘ, JUNIOARE 
MARI : 1. Aurelia Nițu (LES) 54,8 ; 2. 
Anemary Verhazy (St. roșu) 55,1 ; 3. Juja 
Ratz (LES) 57,2 ; JUNIOARE MICI : 1. 
Daniela Uncrop (Dinamo Bv) 59.8 : 
2—3 Marina Manoiache și Smaranda 
Oprescu (LES) 60,8 ; JUNIORI MARI : 
1. Octavian Fast (LES) 79,2 : 2. Dan 
Frățilă (St. roșu) 79,7; 3. Csaba Por
tic (LES) 80,6 ; JUNIORI MICI : 1. Au
rel Albert (St. roșu) 86,7 ; 2. Gabriel 
Radulescu (Șc. sp. Bv) 87,8 : 3. Carol 
Adorian (Șc. sp. M. Ciuc) 88,6.

Pau! 1OVAN

eventual

desfășurată 
încheiat cu 
național 
turneul

în sala 
victoria 
Teodor 

_____ _ __ , _  ______ masculin 
(unde a concurat și Maria Alexan
dru) și Magdalenei Lesai, în cel 
feminin. întrecerile nu au arătat 
o valoare deosebită a jucătorilor. 
Se cuvin a fi menționate, totuși, 
evoluțiile lui Doboși, Buzescu și 
Firănescu. Maria Alexandru a ju
cat în turneul masculin pentru a-și 
verifica, într-o companie mai pu
ternică, diversele lovituri și te
me, punînd mai puțin accent pe 
rezultate.

La fete, ierarhiile cunoscute s-au 
menținut cu o singură excepție : 
clasarea surprinzătoare pe locul 
secund a Măriei Korodi. Cele pa
tru jucătoare care candidează să 
devină coechipierele Măriei Ale
xandru la Calcutta, Magdalena Le
sai, Lidia Zaharia, Liana Mihuț

I
SLALOM SPE-

1. AureliaMARI :
Katalin Csiser (Șc. 

Monica Weber 
MICI : 1. Da- 

Bv) 88.8 ; 2.
Petroșani) 96,1 : 
M. Ciuc) 96,6 ;

2.
3.; o.

JUNIOARE 
(Dinamo 
(Șc. sp.
(Șc. sp.

DAN CRISTEA ION CAVAȘI 1-1
(Urmare din pag. 1)

kos (Dinamo) 35:12 ;
roșu) *
36:16 ;
nelia
Vilma
cia Benga
10 km SENIORI : 1. A.S.A. (Drăghici,

2. I. Pelin (St. 
36:15 ; 3. E. Cercel (A.S.A.)
JUNIOARE 5 KM : 1. Cor- 

Mititelu (L.E.S.P.) 20:54 ; 2.
Tudor (Dinamo) 20:59 ; 3. Lu- 

(Tractorul) 21:12 ; 4 x

Ciobotaru, Mandruș, Cercel) 2 h 
11:20; 2. Dinamo I 2 h 13:40; 3.
Dinamo II 2 h 14:21 ; 3 x 5 KM FETE 
(senioare și junioare) : 1. Tractorul 
(Tișcă, Clinei, Barabaș) 57:49 ; 2.
L.E.S.P. 59:19 ; 3. Dinamo 60:58 ;
JUNIORI 3x5 KM : 1. L.E.S.P.
(Terci, Gîrbacea, Pochișcan) 49:0 ; 
2. Steagul roșu 49:30 ; 3. A.S.A.
49:56.

Rezultate tl 
Gheorghe cu 
3—1, Buzesd 
Giurgiucă :ij 
manescu 3—d 
glan 3—2, 
Cauri 3—0 ; 
0—3, BuzesctJ 
giucă 3—1, J 
cu 3—0, I.d 
3—0, Maria 1 
3—0 ; Firănd 
Moraru 1—3] 
cică 2—3, R] 
3—1, Sîngior 
xandru 3—0, 
cu Moraru a 
bocică 3—1, 1 
3—1, SlngiorJ 
dru 3—1, q 
Giurgiucă ol 
mancscu 3—d
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în competiția de verificare a lotului republican.
La o lună după ciștigarea titlului national, Teodor Gheorghe a 
ieșit învingător și

dc seară.
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15. SPORTUL STUDENȚESC
evoluție neconcludentă, comportare contradictorie

• ANALIZA ACTIVITĂȚII LA 
.C. ARGEȘ. La sfîrșitul săptă

mânii trecute a avut loc plenara 
clubului F.C. Argeș, în care s-a 
analizat activitatea desfășurată de 
această unitate sportivă, la nive
lul primei echipe și a celorlalte 
formații (tineret-speranțe, juniori 
și copii), în sezonul de toamnă al 
anului 1974.

După referatul prezentat de 
președintele clubului, tov. Ion Po
pescu, ari urmat discuții la care 
au luat, parte, printre alții, jucă
torii Olteanu, Mustățea, Troi, 
Stan. .A fost adoptat, apoi, un 
plan de măsuri menit să ducă la 
îmbunătățirea, în general, a acti
vității clubului și, implicit, la 
readucerea echipei divizionare A 
pe linia de plutire. După reîn
toarcerea de la Herculane. antre
norul Halagian a fixat echipei un 
număr do 4 jocuri amicale : la 
30 ianuarie, cu o echipă divizio
nară B ; la 2 februarie,. Ia Bucu
rești, probabil, cu Rapid ; la 6 
februarie, acasă, cu Constructorul 
Galați, și* la 9 februarie, returul 
amical cu Rapid sau un alt joc 
cu o divizionară A sau B.

carndată, fixate doar Steaua, 
A.S.A. Tg. Mureș, Steagul Roșu, 
Minerul Anina).

Antrenorul Tcofil Pop are la 
dispoziție vechiul lot, mai puțin 
portarul Olteanu, la serviciile că
ruia s-a renunțat.

C. Gruia — coresp.

o C.S.U. BRAȘOV a început și 
ea pregătirea sezonului de primă
vară, cu sentimentul răspunderii 
de a evita, în final, zona retro
gradării, în care se află acum. La 
10 ianuarie, după o temeinică a- 
naliză a primei părți a 
natului, lotul s-a reunit 
vizita medicală. Pînă la 
nuarie, antrenamente ușoare 
aer liber, apoi o perioadă de 20 
de zile, la Predeal și Homorod, 
pentru o pregătire centralizată. 
Pînă la reluarea campionatului, 
sînt prevăzute o suită de meciuri 
de verificare cu formații din 
toate eșaloanele divizionare (deo-

bilitate de vedetă. E momentul 
unui consult foarte serios, care să 
decidă, odată pentru totdeauna.

Doctorul Mircea Cristea își des
chide caietul. Vrea să comunice 
reporterului că starea generală a 
echipei e superioară stării de anul 
trecut. Explicația e dublă. Prima, 
paradoxală : 
mai puține, 
înot ale 
Felix.

...Masa 
Sălceanu 
mere, 
pentru revenirea la greutate.

întreg lotul se adună .în jurul 
lui Dinu și Lucescu. Cei doi răs-

gian 2—3, Maria Alexandru 3—2, 
Cauri 3—0 ; Giurgiucă cu Bobocică 
3—1, Romanescu 1—3, Luchian 1—3, 
Sîngiorgian 3—1, Maria Alexandru 
3—0, Cauri 3—0 ; Bobocică cu Ro
manescu 3—1, Luchian 0—3. Sîngior
gian 3—1, Maria Alexandru 3—0, 
Cauri 3—1 ; Romanescu cu Luchian 
3—0, Sîngiorgian 1—3, Maria Alexan
dru 3—2, Cauri 3—1 ; Luchian cu 
Sîngiorgian 3—0, Maria Alexandru 
1—3, Cauri 3—1 ; Sîngiorgian cu Ma
ria Alexandru 2—3, Cauri 3—1 ; Ma
ria Alexandru — Cauri 1—3 ; clasa
ment î 1. T. Gheorghe 10 v, 2. S. 
Doboși 9 v, 3. M. Firănescu 7 v, 4. 
A. Buzescu 7 v, 5. Șt. Moraru 7 v, 
6. D. Giurgiucă 6 v, 7. M. Bobocică 
5 v, 8. C. Romanescu 5 v, 9. S. 
Luchian 4 v, 10. I. Sîngiorgian 3 v, 
11. Maria Alexandru 2 v, 12. S. 
Cauri 1 v.

Simplu femei : Magdalena Lesai 
cu Korodi 3—2, Zaharia 0—3, Mihuț 
3—1, Moldovan 3—1, Condicaru 3—0,

« METALUL PLOPENI 
STARTUL PREGĂTIRILOR, 
cîteva zile, formația metalurgiști- 
lor din Plopeni, una dintre frun
tașele seriei I a Diviziei B, șî-a 
reluat pregătirile în vederea re
turului. Antrenorii N. Marinescu 
(principal) și V. Dridea (secund) 
au la dispoziție un efectiv de 20 
de jucători, care după trecerea 
probelor medicale obligatorii, au 
fost încadrați într-un program de 
readaptare a organismului la 
efort, de aproximativ o săptămî- 
nă, după care lotul echipei se va 
deplasa, pentru 10 zile, într-o lo
calitate de munte unde îsi va 
continua instruirea în condițiile 
unui regim de efort intens. 
Păunescu — coresp.)

® GAZ METAN MEDIAȘ 
ZEAZA UN LOC ÎN PRIMA 
matate a clasamentului. 
începute la data de 6 ianuarie, an
trenamentele divizionarei B din 
Mediaș vor continua în localitate, 
pînă la 28 ianuarie, după care lo
tul antrenat de Mihai Tudor se 
va deplasa pentru 10 zile la Pălti
niș. La pregătiri participă, în plus 
față de efectivul folosit în toamna 
anului 1974, G. Ghinea restabilit, 
după o îndelungată indisponibilita
te — Fr. Kusch, fost la Metalul 
București și Cr. Tatu, fost la Șoi
mii TAROM. Obiectivul echipei 
pentru retur este ocuparea unui 
loc în prima jumătate a clasamen
tului. (Z. Rîșnoveanu — coresp.)

x-’-T •'

pund glumelor în legătură cu zi
lele petrecute în apropierea Coas
tei de Azur. Dinu taie glumele : 
„Să știți că ne-am antrenat în 
fiecare dimineață, la 8,30. Nu uitați 
că Firoud 
cintărește 
că".

Lucescu 
număr din „France Foot-ball“. Ci
tește, traducînd, un foarte frumos 
articol scris de Roger Chabaud, în 
cinstea lui Pîrcălab.

între timp, două vorbe cu Nicu- 
șor : „Lucrul merge destul de bi
ne. Valentin Stănescu, venit in 
control, a spus chiar foarte bine. 
Pe lingă obișnuitul lucru fizic, ne 
gindim și la problemele de ansam- 

Trebuie să activizăm forța

Leșeanu, rapida dar inconstanta aripă a studenților bucureșteni, tn 
acțiune, secondat de Cassai șl tatonat de Bălăci. (Fază din meciul 

___ Craiova). Foto : S. BAKCSY ■

acordau 11-lui antrenat de fostul 
cuplu al -naționalei, A. Niculescu 
— I. Voica, șanse chiar și în lup
ta pentru titlu. Motive, sincer 
vorbind, erau care să poată sus
ține asemenea optimiste pronos
ticuri : media valorică a lotului, 
apreciată la nivelul celor mai 
bune echipe ale țârii; experiența 
dobîndită in anii competiționali 
precedenți ; prezența la conduce
rea tehnică a doi dintre cei mai 
valoroși antrenori ai noștri etc. 
In mod surprinzător, totuși, 
încheierea primei jumătăți a 
trecerii, Sportul studențesc — 
depășind realizările perioadei 
respunzătoare a anului trecut 
(44% procentaj) — a ocupat în 
clasamentul turului o poziție, a 
15-a, la hotarul dintre cele două 
divizii, ceea ce nu exprimă nici 
pe departe posibilitățile reale ale 
echipei, dar reflectă, In schimb, 
comportarea acesteia în general 
nesatisfăcătoare, oscilantă și, deci, 
contradictorie. Făcînd o asemenea 
apreciere, am avut în vedere, pe 
de o parte, prestațiile de calitate 
și victoriile reușite în fața unor 
adversari foarte puternici (Dina

Sportul studențesc — Universitatea
Au fost foarte mulți acei care 

— înaintea startului actualei e- 
diții de campionat — vedeau în 
formația ■ - 
una din protagonistele competi
ției nr. 1 a fotbalului nostru. U- 
nii, cbva mai îndrăzneți, desigur,

studenților bucureșteni

ofensivă a fundașilor laterali. Tre
buie să fortificăm puțin virfurile 
sau, măcar, virful. Băieții lucrea
ză. Uneori, lucrurile se îndreaptă 
de la sine. Un exemplu. Cind a 
devenit membru al lotului „trico
lor", Gabriel Sandu a înregistrat 
imediat o curbă descendentă. Apoi 
a revenit. Sătmăreanu II a repe
tat întocmai desenul. Acum lu
crează din nou, ca și cum nu s-ar 
fi intimplat nimic".

Cînd vine vorba despre turneu, 
Nicușor nu are prea multe de 
spus : „Probabil că, pină la urmă, 
se va aranja ceva în Italia. E des
tul de greu să găsești un turneu 
de iarnă".

Antrenorul arădean Dumitrescu 
III e în mijlocul nostru. A ținut 
să-1 însoțească pe fratele său, 
Pîrcălab, care a abandonat fotba
lul la 3 ianuarie 1975. Vorbim 
despre șansele liderului, în retur. 
Nicușor dă o cifră : „24 de punc
te". Dumitrescu III povestește, pe 
scurt, o întîmplare din 68 : 
inte de retur, voi, cei de la 
mo, aveați 5 puncte avans, 
prima etapă a returului, ați 
la 7. Și totuși, pină la 
U.T.A. a ciștigat campionatul". Ra
du Nunweiller îl surprinde pe 
toți, dînd cifre foarte exacte. Are 
o memorie de dispecer. Se vede 
că a și studiat... varianta Dumi
trescu.

Băieții urcă. Doar cei de la ti
neret rămîn în fața televizorului. 
Cheran stă în cameră cu Dinu. îi 
povestește ultimele vrăji ale copi
lului său, care , 
n-ai să mă crezi, 
luni“. Dinu zîmbește. 
ghetele din sacoșa 
să se dezmorțească 
metri, mai ales că 
Mircea Lucescu a 
piste, pe sub pod, 
fără, -zăpada scîrțiie sub tălpi...

„Ina- 
Dina- 
După 
ajuns 
urmă,

„stă în picioare, 
la nici șase 

Își scoate 
dq piele. Vrea 
vreo doi kilo- 
afară e senin, 

și făcut citeva 
spre gară. A-

>la 
în- 
ne- 
co-

mo, Steaua, Univ. Craiova, F.C.M. 
Reșița), precum și faptul că un 
mare număr de jucători din lo
tul studenților bucureșteni au fost 
selecționați în echipa națională 
de tineret, în baza valorii lor in
dividuale și a formei sportive do- 
bîndite și constatate Ia un mo
ment dat. Pe de altă parte, însă, 
am ținut seamă și de evoluțiile 
cu totul neconvingătoare ale ace
leiași echipe, în compania unor 
adversari teoretic inferiori ; repe
tatele simptome de „criză eompe- 
tițională" înregistrate după etapa 
a VIII-a ; incapacitatea unei for
mații de a se impune la jocurile 
susținute în deplasare ; media ge
nerală scăzută a notelor 
obținute în tur, ca urmare 
nor comportări individuale __
dește, confirmate și de faptul că 
Sportul studențesc este una din 
cele două echipe de Divizia A 
(alături de F. C. Galați) fără nici 
un reprezentant în clasamentul, 
pe posturi, al primilor cinci fot
baliști, pe anul 1974 !

Cauzele care au contribuit la 
neîmplinirea obiectivelor de per
formanță ale formației universi
tare bucureștene sînt destule 
foarte diverse. Cîteva dintre a- 
ceștea, cele mai importante, . 
fost menționate și în raportul de 
analiză întocmit cu prilejul recen
tei plenare a clubului. Iată-le : 
ineficiența, pe planul instruirii, a 
perioadei pregătitoare de vară, 
cînd din lot au lipsit jucătorii se
lecționați pentru reprezentativa 
universitară a țării ; influența ne
gativă a întreruperii campionatu
lui asupra procesului de redre
sare a echipei ; atitudinea de in
fatuare a celor care au făcut par
te din reprezentativa studențească 
și din lotul național de tineret ; 
subestimarea unor adversari în 
campionat ; o anumită stare de 
tensiune și nervozitate, generate 
și întreținute de o parte din ju
cători ; slăbirea exigenței antre
norilor față de o serie de greșeli 
repetate și nesancționarea lor Ia 
timp...

Perspectivele echipei pentru re
tur ? Cunoscînd cauzele, majori
tatea lor de ordin subiectiv, care 
au determinat actuala 
ierarhia divizionară, și 
pricepere și convingere 
lăturarea lor, Sportul 
ar putea ocupa, totuși, 
acestei ediții de campionat, unul 
din locurile VI—X, așa cum afir
ma recent vicepreședintele clubu
lui prof. Liviu Coîceriu. Ceea ce 
n-ar fi deloc exagerat dacă ne 
glndim Ia potențialul real al e- 
chipei. Cu condiția, însă, ca acest 
potențial să fie cît mai deplin va
lorificat, în primul rînd prin con
tribuția activă și conștientă a ju
cătorilor. Altfel...

(6,62) 
a u- 
mo-

și

au

poziție în 
luptînd cu 
pentru în- 
studențesc 
în finalul

Mihai IONESCU

$

II
FIȘIER

• PUNCTE REALIZATE : W (procentaj 44%).
10 6 2

7 0 1
(20). Chîhalo (totalul

(2

2 17-10 14 (70%)
6 0-12 1 ( 7%)
meciurilor . 17 - media
6,82), Cazan (17 - 7,05),
(15 - 6,33), Sucîu (13 -

I. Constantin (11 - 6,30),
6,20), lorga (7 - 6,18),

— acasă :
— in deplasare :
• JUCĂTOR! FOLOSIȚI

notelor : 6,70), Leșeanu (17 — 6,50), Tânâsescu (17 — < 
O. fonescu (16 — 6,81), Grrgore (16 — 6,31), Manea 
7,38), M. Sandu (13 — 6,15), Râdulescu (13 — 6,61), I, 
Cassai (8 — 6,92), Marica (8 — 6.42), Stroe (7 — . ,.
Țolea (7 — 5,71), Verșanscht (4 — 7,00), Mândoiu (4 — 6,75), Munteanu ( 
7,00), Petreanu (2 - 6,00).

e MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 6,62.
• FORMAȚIA DE BAZA : Sacru — Tânâsescu, Cazan, Grigore, Manea 

Chihaîa, Râdulescu, O. Ionescu — Leșeanu, M. Sandu, I. Constantin.
• GOLGETERlf ECHIPEI s I. Constantin 5 (5 acasâ 4- 0 în deplasare), M. 

Sandu 4 (44-0), O. fonescu 3 (34-0), Chihaîa 2 (24"0), Tânâsescu 1 (14~O). 
Râdulescu 1 (14-0), Marica 1 (l4r0)-
• CARTONAȘE GALBENE: Tânâsescu - 4, Țolea - 3, M. Sandu - 2, O. 

Ionescu, Leșeanu, Chrhaîa, Manea, Cassai și I. Constantin — cite 1.
• CARTONAȘE ROȘII : nici unul.
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Țolea și Tânâsescu — cîte o etapa pentru 

acumularea a cîte 3 cartonașe galbene.
• FAULTURI COMISE s 251 (cele mai multe - 23 - în etapa 

mai puține — 10 — ia etapa a li-a).
• NUMĂRUL DE ȘUTURI : loial : 246 (cele mai multe - 27 

a XV-a, cele mal puține — 5 — în etapa a XVI-a) ; pe spațiul

a lll-a, cele

— în etapo 
_ __ ________ _______ 1_____ _ _ ____ ,____  _____ , , r_ , porții : 107
(cele mai multe -Î~1S — In etapa a XV-a, cele mai puține - cite 1 - în 
etapele a IX-a a XVI-a).

• A BENEFICIAT de 2 fovfturi de ia 11 m, una transformata de O. lo- 
nescu, una ratată de I. Constantin ; a fost sancționată cu un penalty, tran- 
sformat de Broșovschî.

• LA MECIURILE stMțînvto acosd au asistat 88 900 de spectatori.

Filimon 2—3, Gagu 3—0, Pinciuc 
3—0, Stroe 3—1 : Maria Korodi cu 
Zaharia 0—3, Mihuț 3—2, Moldovan 
3—2, Condicaru 3—1, Filimon 3—2, 
Gagu 3—0, Pinciuc 3—0, Stroe 3—8 ; 
Lidia Zaharia cu Mihuț 3—1. Mol
dovan 3—2, Condicaru 1—3, Filimon 
3—1, Gagu 3—0, Pinciuc 3—0, Stroe 
3—0 ; Liana Mihuț cu Moldovan 
1—3, Condicaru 3—1, Filimon 3—2, 
Gagu 3—0, Pinciuc 3—0, Stroe 3—0 ; 
Viorica Moldovan cu Condicaru 3—1, 
Filimon 0—3, Gagu 3—1, Pinciuc 
3—1, Stroe 3-0 ; Elena Condicaru 
cu Filimon 3—0, Gagu 3—0. Pinciuc 
3—0, Stroe 3—0 ; Camelia Filimon cu 
Gagu 3—0, Pinciuc 3—1, Stroe 3—2 ; 
Rodica Gagu cu Pinciuc 3—0, Stroe 
3—1 ; Mariana Pinciuc — Roberta 
Stroe 3—2 ; clasament : 1. M. Lesai 
7 v, 2. M. Korodi 7 v, 3. L. Zaharia 
6 v, 4. L. Mihuț 6 v, 5. V. Moldovan 
6 v, 6. E. Condicaru 5 v, 7. C. Fi
limon 5 V, 8. R. Gagu 2 V, 9. M. 
Pincițg^i v, io. R. Stroe o v.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON-
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA 

DIN 12 IANUARIE 1975

I. Ascoli — Bologna 2
II. Cesena — Cagliari 1

III. Fiorentina — Lazio X
IV. Juventus — Ternana 1
V. Lanerdssi — Internazionale 2

VI. Milan — Varese 1
VII. Napoli — Torino ANULAT

VIII. Roma — Sampdoria 
IX. Foggia — Brindisi
X. Palermo — Avellino

XI. Parma — Catanzaro 
XII. Perugia — Atalanta 

XIH. Taranto — Novara

Meciul VII disputîndu-se 
de punerea in securitate a

1
1
1

1

înainte 
buleti

nelor se anulează. Toate varian
tele primesc, pronostic exact Ia a- 
cest meci.

FOND DE CÎSTIG î 31Q.W5 lei.

Plata clștigurilor se va face în 
Capitală Incepînd din 17 ianuarie 
pînă la f2 martie 1975, în țară apro
ximativ din 20 ianuarie pînă la 12 
martie 1975, inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 20 ia
nuarie 1975.

CIȘTIGURILE TRAGERII EXTRA
ORDINARE PRONOEXPRES A RE
VELIONULUI DIN I IANUARIE 1975

FAZA I: cat. A : 2.20 variante — 
autoturisme Dacia 1300, cat. B : 
78,20 a 6.157 xd hu Ia alegțre o

excursie în U.R.S.S., Ungaria, Cehos
lovacia sau Iugoslavia (Coasta Dal
mației) și eventuala diferență în 
bani, cat. C : 364,80 a 1.320 lei, dat. 
D : 14.018,20 a 60 lei.

FAZA a Il-a : cat. 2 : 6,40 variante 
a 50.000 lei sau la alegere o ex
cursie în Anglia, Italia sau Elveția 
plus diferența în numerar, cat. 3 : 
62,70 a 5.927 lei ; cat. 4 : 245,40 a 1.409 
Iei, cat. 5 : 609,75 a 567 lei, cat. 6 : 
18.766,20 a 40 lei.

FAZA a IlI-a : categoria H : 19,50 
variante a 5.000 lei sau la alegere o 
excursie în U.R.S.S., Ungaria, Cehos
lovacia sau Iugoslavia, cat. I : 74,90 
a L000 lei, cat. J : 3.378,05 a 60 lei.

Lista nominală a cîștigătorilor de 
autoturisme și excursii va fi publi
cată în numărul următor al ziarului.
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(Urmare din pag. 1) 

rezultatul în favoarea lor. Redu
tabila selecționată sovietică a ju
cat în viteză, a încercat să spargă 
zidul apărării echipei române prin 
pătrunderi individuale, fulgeră
toare, prin șuturi de la distanță, 
printr-o laborioasă activitate a pi- 
voților și extremelor. Trebuie a- 
preciată nu numai valoarea hand- 
.baliștilor sovietici, ci și puterea 
Hor de luptă, ambiția cu care și-au 
susținut șansele de la_ începutul 
și pînă la sfîrșitul întîlnirii.

Desigur, importanța victoriei 
echipei României este cu atît mai 
mare cu cit ea a fost obținută în 
compania unui partener de joc 
de înaltă valoare, la capătul unei 
dispute acerbe, dramatice, pasio
nante. Și n-ar trebui uitat nici

FINIȘUL VICTORIOS
Partida ce avea sâ decidă echi

pa medaliată cu bronz a fost dra
matică și plină de neprevăzut. 
Handbaliștii polonezi au cîștigat 
un meci pe care spaniolii nu ar 
fi meritat să-l piardă.

Chiar din primele secvențe ale 
întrecerii, polonezii, cu calități 

Cu toată opoziția lui de Andres, handbalistul polonez Panasz va înscrie 
un nou gol pentru echipa sa. (Fază din partida Polonia — Spania, pentru 

locurile 3—4).

atletice superioare și o linie de 
la 9 metri percutantă, au preferat 
(jocul clasic, pasînd pînă la reali
zarea situației de gol. Spaniolii, 
în schimb, rapizi și plini de fan
tezie au mizat pe o apărare 
extrem de mobilă șl acțiuni de 
contraatac ; iar cînd adversarii lor 
reușeau să se regrupeze la semi
cerc, ibericii au pasat într-un 
ritm amețitor, punclînd din apro
piere.

A fost un duel cît se poate de 
interesant cu dese momente de 
suspens. Cu excepția primelor

LA PLOIEȘTI, VICTORII CONFORTABILE 
PENTRU IUGOSLAVIA SI BULGARIA

' Cuplajul pentru desemnarea ocu
pantelor locurilor 5—8 nu a atras 
prea mulți spectatori duminică di
mineața în sala Victoria din Plo
iești. Cele două partide au semă
nat foarte mult între ele, ambele 
încheindu-se cu scoruri categorice.

în meciul pentru locurile 5—6, 
formația Iugoslaviei, dornică să 
demonstreze că altele erau preten
țiile și posibilitățile componenților 
sâi, a întrecut cu 32—17 (16—5) 
echipa oarecum resemnată șl evi
dent inferioară valoric a Ceho
slovaciei. După numai patru mi
nute de joc iugoslavii marcaseră 
de cinci ori fără a primi vreun 
gol și, în acel moment, partida 
si-a pierdut din interes. Iată au
torii celor 49 de goluri: Pavicici 6, 
Krivokapici 5, Vidakovicî 5, Tim- 
ko 4, Popovici 3, D. Pavlovici 3, 
Ljubuskici 2, Feizula 2, Jevremo- 
vici și Zovko, respectiv M. Hor
vath 6, Hanzl 4, Zajac 4, Dobrotka 
2 și Bacik. Au arbitrat Alonso și 
Pazos (Spania).

Surprinzătoare, prin proporțiile 
scorului, victoria Bulgariei asu
pra R.F. Germania : 25—15 (14—5). 
Jucătorii bulgari și-au asigurat 
succespl în prima repriză, cînd 
atacurile lor rapide, cu numeroase 
finalizări de pe extreme, au depă
șit apărarea greoaie a vest-germa- 
nilor. Au marcat : Bodenski 7, 

faptul că am putut vedea în acest 
campionat mondial universitar o 
mare parte din speranțele hand
balului dintr-o serie de țări, spe
ranțe spre care se îndreaptă în 
mod deosebit atenția tehnicienilor 
în vederea J. O. de la Montreal. 
Privit prin această prismă, succe
sul de ieri seară al tinerilor 
handbaliști români își amplifică 
valoarea și semnificațiile.

Arbitrii Iians Rosmanith și Otto 
Falk au condus autoritar urmă
toarele formații :

ROMÂNIA : Orban — Voina (2), 
Stdckl (1), Kicsid (8), Tudosie, 
Cosma (3), Ștef (1), Birtalan (1), 
Roșu, Drăgăniță (1), Odaie (1).

UNIUNEA SOVIETICA : Tio- 
min (Iscenko) — Cernîșev, Reza
nov, Kravțov (3), Fediukin, Stolia
rov (1), Lagutin (6), Plahotin (1), 
Mahorin (4), Oganezov (2), Gasîi.

AL POLONEZILOR
minute și a unei scurte perioade 
la mijlocul întîlnirii, spaniolii au 
deținut inițiativa, niciodată însă 
la mai mult de două goluri, 
Andrcu și Cascallana pe de-o 
parte, Panasz șl Gmyrek de cea
laltă dovedindu-se cei mai inspi
rați șuteri. . în ultimul „sfert" :

12—10, 13—11, 14—12, 15—13 și
16—14 (min. 57) pentru spanioli. 
Se părea că aceștia nu vor mai 
pierde. Și totuși, profitînd de o 
serie de greșeli, polonezii au răs
turnat în numai două minute o 
situație ca și compromisă, cîști- 
gînd cu 17—16 (7—5). Au înscris : 
Panasz 4, Ilunderd 4, Gmyrek 5, 
Dybol 2, Sokolowski, Brzozowski 
(Polonia), respectiv, Andreu 6, 
Cascallana 6, Villamarin, Guesta, 
Labaca, Lopcz (Spania). Au con
dus : V. Sidea și P. Cîrligeanu 
(România).

Adrian VASILIU

Doicinov 5, Karakonov 4, Blajev 2, 
Ivanov 2, Germaniev 2, Stoianov, 
Djonev și Antonov, respectiv Mei- 
necke 5, Rohrig 3, Rupp 2, Tetzlaff 
2, Dummel, Sattele și Geisler Au 
arbitrat Bosshard și Fritschi (El
veția).

, Vladimir MORARU

Lordul Killanin, președintele Comitetu- 
tului internațional olimpic (CIO), înso
țit de alte personalități ale acestui for, 
urmeazâ sâ viziteze șantierele sportive 
ale viitoarelor baze care vor găzdui în 
anul 1976 Jocurile Olimpice de vara de 
la Montreal. Cu prilejul acestei vizite, 
se va constata stadiul în care se afla 
lucrările de construcție, moi ales ale 
stadionului olimpic, care pare sâ fie 
întîrziate fața de programul initial sta
bilit.
După cum se știe, Joao Havelange, 
președintele^ F.I.F.A., a demisionat din 
calitatea de președinte al Confederației 
braziliene a sporturilor. în locul sau a 
fost numit amiralul Heleno Nunes. Pe 
viitor, Joao Havelange se va ocupa nu
mai de conducerea Federației interna
ționale de fotbal (F.I.F.A.).
La Heidelberg s-a disputat întilnirea de 
polo pe apa dintre echipa Italiei și 
selecționata secunda a R. F. Germania. 
Sportivii italieni au obținut victoria cu 
scorul de 6-1 (3-0, 0-0, 3-0, s0-1). Re
amintim câ meciul dintre primele repre
zentative ale celor doua țâri, desfășurat

La Sofia s-a desfășurat triun
ghiularul de scrimă pentru tine
ret : România — Bulgaria — 
R.D.G. La aceste întreceri sporti
vii români au obținut frumoase 
succese. La băieți, Dima (spadă) 
și Kuki (floretă) s-au clasat pe 
primele locuri, iar Pantelimonescu

VOLEIBALIȘTII ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
• Voleibaliștii de la DINAMO 

BUCUREȘTI s-au calificat în 
turneul semifinal al Cupei cam
pionilor europeni, în urma vic
toriei cu 3—0 (7, 14, 15) obținută 
în meciul retur cu S.S.F. Bonn, 
campioana R. F. Germania. în 
primul joc, desfășurat tot la Bonn, 
Dinamo cîștigase cu 3—1.

• în turneele de juniori-tine- 
ret găzduite de sala Slivnița din 
Sofia, echipa de fete a României 
a întrecut sîmbătă cu 3—1 (—6, 
8, 8, 5) pe cea a Poloniei, dar a

ACTUALITATEA LA TENIS
• La Santiago de Chile, în 

finala zonei sud-americane a „Cu
pei Davis", echipa statului Chile 
conduce cu 3—0 în întilnirea cu 
formația Braziliei. Rezultate : Fil- 
lol — Koch 6—2, 7—5, 8—6 ; Cor
nejo — Mandarino 6—2, 7—5, 6—4; 
Fillol, Cornejo — Koch, Mandari
no 6—4, 6—2, 6—4.

O La Adelaida. în meciul A- 
ustralia — Japonia contînd pen
tru „Cupa Davis" (zona asiatică) 
s-a reluat partida întreruptă din 
cauza ploii. Japonezul Sakai a cîș
tigat în fața lui Phil Dent cu 6—-1, 
4—6, 2—6, 6—4, 6—4. La dublu : 
Newcombe, Alexander — Sakai, 
Hirai 6—3, 5—7, 6—1, 3—6, 6—3. 
Scorul întîlnirii este 2-^-1 pentru 
echipa Australiei.

• în turneul feminin de la San 
Francisco : Virginia Wade — Julie 
Helman 6—2, 6—4 ; Billie Jean 
King — Franțoise Durr 3—6, 6—3,
6— 2 : Chris Evert — Martina Na
vratilova 6—4, 6—3. în semifinale : 
Billie Jean King — Virginia Wade
7— 6, 6—1. Cealaltă finalistă este 
Chris Evert.

0 Turneul de la Auckland : se
mifinale (masculin) : Onny Parun

ȘAHIȘTI ROMÂNI
IN IMPORTANTE TURNEE 

PESTE HOTARE
începutul acestui an îi găsește 

pe fruntașii șahului românesc an
grenați în importante întreceri 
peste hotare.

Marele maestru Florin Gheor
ghiu a plecat ieri în Spania, unde 
va participa, consecutiv, la mari
le turnee de la Orense și Mala
ga, pe care le-a și cîștigat în 
1973 și, respectiv, în 1974. La 
Orense, tabela de concurs cuprin
de nume selecte din arena mon
dială a șahului : printre invitați 
se numără Larsen, Ljubojevici, 
Mecking, Andersson, Pomar, Del 
Coral, doi mari maeștri americani 
și încă 6 maeștri internaționali.

Pentru prima dată o delegație 
de jucători români a fost invitată 
la tradiționalul festival șahist de 
la Wijk aan Zee. La numeroasele 

i turnee care se organizează în a- 
ceastă localitate olandeză vor 
participa : Victor Ciocâltea, Mar
gareta Teodorescu, Emil Ungurea- 
nu, Mircea Pavlov, Emanuel 
Reicher șl Sergiu Samarian, ulti
mul în dubla calitate de antrenor 
și jucător.

zilele trecute, s-a încheiat la egalitate : 
5-5.

Campionatele de tenis de masa ale 
Angliei au luat sfîrșit la Brighton cu 
disputarea finalelor în probele indivi
duale. La simplu masculin, â cîștigat 
jucătorul sovietic Anatoli Strokatov, învin
gător cu 3—2 în partida susținuta cu 

i

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
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francezul Jacques Secretin. In finala pro
bei feminine, Elmira Antonian (U.R.S.S.) 
a dispus cu 3—0 de Liu Sin-yen (R. P. 
Chineza). |n celelalte finale : dublu
masculin : Gomoșkov, Sarkoian (U.R.S.S) 
— Li Cin-kuan, Kua Wao-hua (R. P. Chi
neza) 3-0 ; dublu femei : Yen Kuai-li, 
Yu Cian-cia (R. P. Chineza) — Liu 
Sin-yen, Li min (R. P. Chineza) 3—0 ; 
dublu mixt : Li Cin-kuan, Yen Lui-li (R.P. 

(sabie), Kerekcs (spadă) și Buri- 
eca (floretă) au ocupat locul III. 
La floretă fete, Moldovan s-a cla
sat a doua.

Pe echipe, România a cucerit 
locul I la floretă, spadă și sabie, 
iar la floretă fete locul II.

pierdut ieri partida cu formația 
R. D. Germane : 1—3 (—8, —11, 
12, —5). în clasament : 1 Bulga
ria, 2. R. D. Gernlană, 3. Româ
nia, 4. Polonia, 5. Cehoslovacia. 
Reprezentativa de băieți a țârii 
noastre, care nu-cunoscuse înfrîn- 
gerea, a fost întrecută surprin
zător, sîmbătă, CU 3—2 (14, —S, 
—12, 16, 4) de cea a Cehoslovaciei, 
dar duminică au învins cu 3—2 
prima garnitură a Bulgariei. Alte 
rezultate : Polonia—Spania 3—1, 
Bulgaria B — Bulgaria A 3—1, 
Cehoslovacia—Polonia 3—2.

— Jeff Simpson 6—3, 6—3, 6—3, 
Brian Fairlie — Dick Crealy 6—0, 
0—6, 7—6, 6—4 ; finala : Parun — 
Fairlie 4—6, 6—4, 6—4, 6—7, 6—4. 
în finala probei de dublu mascu
lin se vor întilni cuplurile : Fairlie
— Parun (Noua Zeelandă) și Car
michael — Ruffels (Australia).

• Cunoscuții tenismani Jimmy 
Connors (S.U.A.) șl Rod Laver 
(Australia) vor sosi la sfîrșitul 
lunii ianuarie în orașul Las Vegas 
în vederea meciului pe care ur
mează să-1 susțină la 2 februarie. 
Connors și Laver, ambii jucători 
stingaci, se întilnesc pentru prima 
oară în cariera lor sportivă.

® Tenismanul argentinian Guil
lermo Vilas, cîștigătorul „Mare
lui Premiu — F.I.L.T." — ediția 
1974, este suferind de stomac și 
urmează un tratament care va 
dura circa trei luni. în prezent, 
Guillermo Vilas se află într-o 
stațiune de odihnă la Punta del 
Este. într-o declarație făcută re
prezentanților presei sportive, Vi
las a spus că primul turneu in
ternațional la care v.a participa va 
fi cel de la Rio del Plata (14 apri
lie). Campionul argentinian a 
confirmat participarea sa și la 
marile concursuri de la Roland 
Garros și Wimbledon.

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
ITALIA : RECORD DE 

GOLURI
Etapa a 13-a a adus cele mai 

multe goluri marcate în vreo eta
pă din actualul campionat : 21 I 
N-au lipsit nici surprizele : Bolog
na a cîștigat la Ascoli, Inter la Vi
cenza, iar Naooli, pe teren neutru, 
la Roma, a dispus de Torino. Re
zultate : Ascoli—Bologna 1—3 
(Lanzi, respectiv Savoldi 2 și Lan- 
dini), Cesena—Cagliari 2—1 (Cata
nia și Bordon, respectiv Gregori), 
Fiorentina—Lazio 1—1 (Antognoni, 
respectiv Chinaglia), Juventus— 
Ternana 2—0 (Damiani din 11 m 
și Causio), Napoli—Torino 1—0 
(Massa), Lanerossi—Intcrnazionalc 
1—-3 (Savoldi II, respectiv Bertini, 
Mazzola și Mariani), Milan—Varese 
4—0 (Rivera, Benetti 2, Bigon), Ro
ma—Sampdoria 1—0 (Prati).

în clasament : Juventus 20 p, 
Lazio 18 p, Torino, Napoli, Milan 
și Roma cite 16 p. în clasamentul 
golgeterilor conduce Savoldi (Bo
logna) cu 8 goluri, urmat de 
Pulici (Torino) 7 goluri etc.

CESARE TRENTINI

Chineza) — Claude Bergeret, Jacques Se
cretin (Franța) 3-2.
Turneul de șah de la Hastings a conti
nuat cu runda a 13-a. In clasament con
duc Hort (Cehoslovacia), Pianinei (Iugo
slavia) și Vaganian (U.R.S.S) cu cite 
8‘/a p.

Fostul campion european de box Ia

categoria grea, spaniolul Jose Urtain, 
a fost suspendat de federația spaniola, 
pe un termen încâ nedefinitivat, ca 
urmare a aranjamentelor pe care le face 
cu adversarii sâi. Este pentru a treia 
oara în cursul carierei sale cînd Urtain 
este acuzat de trucarea întîlnirilor. Acum, 
Urtain a fost suspendat ca urmare a 
înfrîngerii neașteptate suferita zilele tre
cute, la Bilbao, prin k.o. în repriza a

PE GHEATĂ 
Șl PE ZĂPADĂ

HOCHEI. La Stockholm, într-un 
meci între selecționatele echipelor . 
participante la „Cupa Ahearne" și 
„Cupa Star": 4—2 (1—1, 1—1, 2—0) 
pentru prima formație. Au înscris 
sovieticul Kotlov (2) și cehoslova
cii Kohta și Horeșovski, respectiv 
suedezul Karlsson și sovieticul Șa- 
drin O în meci retur pentru Cu
pa campionilor europeni, Dynamo 
Weisswasser (R.D. Germană) — 
Oliympia Ljubljana (Iugoslavia)
8—2. Dynamo s-a calificat pentru 
turul trei ® Echipa Ț.S.K.A. Mos
cova a terminat neînvinsă turneul 
(de 7 meciuri) în Canada. în ul
timul meci : Ț.S.K.A. — Selecțio
nata Kitkenor 5—3 (3—2, 2—0, 0—1) 
• în primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în Canada, echi
pa finlandeză H.C. Heinola a fost 
întrecută de selecționata Burling
ton (Ontario) cu 10—0 (3—6, 4—0, 
3—0)

PATINAJ. în prima zi a con
cursului internațional de patinaj 
viteză de la Budapesta, Knauer 
(R.D. Germană) a terminat învin
gător în două probe: 500 m — în 
40,38 și 1 000 m — în 1:25,18 tnou 
record naționali. La 500 m (f), a 
cîștigat Nagy (Ungaria) în 48,54 • 
La Kiev se desfășoară campiona
tele unionale de patinaj artistic. 
Primul titlu a fost cucerit de cu- * 
noscutul cunlu Irina Rodnina — 
Aleksandr Zaițev, învingător în 
proba de perechi cu 142,14 p. în 
proba masculină individuală : 1. 
Iuri Ovclnikov 231,85 p. 2. Serghei 
Volkov 230,02 p, 3. Vladimir Kova
lev 222,78 p.

SCHI. Celebra schioară Annema- 
rie Proell-Moser a obținut a treia 
victorie consecutivă în concursul 
desfășurat la Grindelwald (Elveția) 
în cadrul „Cupei Mondiale". După 
ce cîștigase slalomul uriaș și cobo- 
rîrea, ea s-a clasat pe primul loc 
și în cursa de slalom uriaș în 
1:20,34, fiind urmată de Fabienne 
Serrat (Franța) — 1:20,94, Hanny 
Wenzel (Liechtenstein) — 1:21,54 și 
Christa Zechmeister (R.F. Germa
nia) — 1:21,66. în clasamentul com
petiției: Annemarie Proell-Moser 
161 p, Roși Mittermaier (R.F Ger
mania) — 101 p, Cindy Nelson 
(S.U.A.) — 78 p, Fabienne Serrat 
— 72 p etc. • „Cupa Mondială" la 
schi a programat la Wengen (Elve
ția) o probă masculină de coborî- 
re, cîștigată de austriacul Franz 
Klammer în 2:35,19. în clasament 
continuă să conducă Franz Klam
mer. cu 119 p, urmat de Piero Gros 
(Italia) — 75 p și Werner Griss- 
mann (Austria) — 66 p • Proba 
masculină de 15 km fond din ca
drul concursului desfășurat Ia 
Neukirch (R.F.G.) a revenit fran
cezului Jean Paul Pierrat în 
47:03,15.

ANGLIA: IPSWICH IN 
FRUNTE

Rezultate înregistrate în cam
pionatul englez : Arsenal — Carlisle 
2—1: Derby — Liverpool 2—0 ; 
Everton — Leicester 3—0 ; Co
ventry — Wolverhampton 2—1 ; 
Leeds — West Ham 2—1 ; Ipswich
— Milddlesborough 2—0 ; Luton —• 
Chelsea 1—1 ; Newcastle — Tot
tenham 2—5 ; Queen’s Park Ran
gers — Burnley 0—1 ; Sheffield 
United — Mancester City 1—1 ; 
Stoke — Birmingham 0—0.

în clasament conduce Ipswich 
cu 32 p.
SCOTIA : CELTIC ÎNVINSĂ 

ACASĂ I
în etapa a 20-a s-au înregistrat 

rezultatele : Aberdeen — Kilmar
nock 4—0, Arborath — Dundee 
2—2, Dumbarton — Glasgow Ran
gers 1—5, Hearts — Dunfermline 
1—0, Patrick — Morton 3—1, Ayr
— Clide 1—0, Celtic Glasgow — 
Motherwell 2—3 ! în clasament 
conduce Glasgow Rangers cu 36 p.

doua, în fața lui Alfredo Vogrîg. Urtain 
s-a ,.aruncat" pur și simplu la podea 
simultînd k.o.-ul, cu toate câ nu fusese 
lovit violent.
Pugilistul american Chuck Wepner a< 
urma sâ-l întîlneascâ în cursul lunii apri
lie, la ,,Madison Square Garden" din 
New York, pe Cassius Clay.
„Cupa campionilor europeni" la baschet 
masculin a programat jocurile retur din 
cadrul grupelor sferturilor de finalâ. 
Echipa Alvis Stockholm a reușit un sur- 
prinzâtor rezultat de egalitate : 80-80
(37-38) în întilnirea pe teren propriu, 
cu Real Madrid. Invingâtorl în prima 
partidâ cu 97-54, baschetbaliștil spanioli 
s-au calificat pentru semifinale. La Tel 
Aviv, echipa olandezâ Transol Rotterdam 
a întrecut la limitâ : 91—90 (43—43) for
mația localâ Maccabl. Pentru semifinale 
s-a calificat Maccabi Tel Aviv, care cîș- 
tigase primul loc cu 94—85. In grupa A : 
Ignis Varese — UBSC Viena 97—82 (45— 
38) — în tur, italienii au cîștigat cu
109—66 ; Slavia Praga — Zadar (Iugosla
via) 86-85 (42—44) — învingâtori cu 93— 
69 în primul meci, baschetbaliștii iugo
slavi au obținut calificarea în semifinale.

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


