
C. M. UNIVERSITAR - COMPETIȚIA VIITORULUI ÎN HANDBAL

CONFIRMiNDU-SI VALOAREA, 
ECHIPA ROMÂNIEI 

A ClSTIGAT PE MERIT
• Cele trei finale ale jucătorilor români • Ce se întîmplă cînd Birta- 
fan este accidentat ? • Selecționatele U.R.S.S. și Poloniei adversare re

dutabile

Căpitanii echipelor laureate, la cîteva momente 
după decernarea trofeelor (de la stingă Ig dreapta): 
Lagutin (U.R.S.S.), Kicsid (România) ți Szymczak 
(Polonia). Foto : Dragoș NEAGU

Lipsindu-i competițiile de an
vergură rezervate formațiilor de 
juniori și tineret, handbalul mon
dial are un singur prilej de a-și 
trece în revistă jucătorii de 
perspectivă, de a putea vedea 
cum se va prezenta, în viitor, 
raportul de forțe. O astfel de 
ocazie o constituie Campionatul 
mondial universitar, a cărui a

Vi-a 
încheiat
seara, la 
rești, cu 
marcabil 
al

mâniei, 
pentru

ediție s-a 
duminică 

Bucu- 
un re- 

succes 
reprezentativei 

studențești a Ro- 
victorioasă 

a doua 
oară consecutiv în
această întrecere, 

într-un astfel de 
context, perfor
manța handbaliști- 
lor români ca
pătă semnificații 
aparte, avînd da
rul să ne bucure. 
Semnificațiile la 
care ne referim 
sînt legate de 
faptul că repre
zentativa studen
țească a țării 
noastre constituie 
nucleul viitorului 
lot olimpic, evo
luțiile cîtorva din
tre jucătorii frun
tași ai actualei ge
nerații fiind mai 
mult decît promi
țătoare. O astfel 
de apreciere nu se 
referă, însă, nu
mai la jocul fi
nal. ci la întreaga 
participare a e- 
chipei române în 
această competiție, 
în care — așa 

după cum ne declara antrenorul 
emerit Eugen Trofin — handbaliș- 
tii noștri au avut de susținut, de 
fapt... trei finale. Este vorba de

Călin ANTONESCU 
Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

ASEARĂ, IN SALA PALATULUI

GALA LAUREAȚILOR SPORTIVI AI ANULUI 1974
S-A BUCURAT DE UN MARE SUCCES

• Un public entuziast i-a aplaudat pe premiafi 9 Seara organizata 
de C.N.E.F.S. fi Î.V. s-a încheiat cu un frumos spectacol artistici

„Selecționata" celor mai buni sportivi români al anului 1974, pe scena Sălii Palatului

ile prioritate olimpică! Birtalan 
cu Alee 
a fost, 
„cavale-

• Pregătire exigentă ; mai multe ore de lucru, 
pentru revenirea valorică în probele de canoe 
© Porți deschise la loturile olimpice ® Eforturi

Performanțele realizate anul trecut de caiaciștii și 
canoiștii români s-au înscris, evident, pe linia repre
zentărilor de prestigiu pe care le consemnăm, de 
aproape două decenii, la toate marile competiții inter- 
naționale organizale la acest sport.

La campionateie mondiale de la Xochimilco (Mexic) 
echipa noastră a cucerit — reamintim cu deosebită 
satisfacție — 11 MEDALII (3 aur, 2 argint, 6 bronz)

JEAN ZAMFIR, secretar general al Federației române

intensitate sporită • Preocupări susținutei 
• Atenție individualizării antrenamentului' 

sporite pentru rezultate și mai bune
Șl UN TOTAL DE 115 PUNCTE, ocuptnd locuri frun
tașe in clasamentele (neoficiale) ale acestei impor
tante competiții.

In același timp, caiacul și canoea au adus, in 1974, 
cea mai valoroasă contribuție (7 medalii și 42 de 
puncte) la bilanțul general al participării sportivilor 
români la campionatele lumii, organizate anul trecut 
in ramurile și probele olimpice.

de caiac-canoe :

Laureații ’74 ai sportului nos
tru au urcat aseară pe podiumul 
Sălii Palatului. Ilie Năstase a stat 
lingă Dan Grecu, Ștefan 
s-a aflat umăr la umăr 
Năstac, Ladislau Simon 
timp de cîteva minute, 
rul“ Marianei Suman.

Seara premiilor a înflăcărat, ca 
în fiecare an, publicul din Sala 
Palatului, care a simțit uriașul 
efort depus de cei mai buni spor
tivi ai țării pe drumul tot mai 
spinos al performanței, încheiat 
anul trecut cu 11 medalii de aur, 
20 de argint și 31 de bronz în cam
pionatele mondiale și europene.

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

OBJECTIVE PRECISE Șl EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA LOR EXEMPLARĂ

tențial de care dispunem are în 
acest an o importanță deosebită 
pentru că, pe această bază, ne-am 
propus conturarea, poate chiar 
definitivarea echipajelor pentru 
întrecerile olimpice. In aceeași or
dine de idei este mai mult decît

Pentru marele nostru public, mulți 
dintre laureați nu mai sînt de mult 
o surpriză. Ilie Năstase, Maria 
Alexandru, Ștefan Birtalan și al
ții sînt, de eîțiva ani, obișnuiții 
performanței sportive românești. 
Aseară, însă, a existat și un mo
ment inedit, care exprimă un fe
nomen obiectiv în mișcarea noas
tră sportivă. . Este vorba de apa
riția în premieră a unor sporturi, 
la rampă. Tată, de pildă, pe harta 
sportivă a României se află acum 
o medalie de bronz aparent mo-

(Continuare în pag. a 4-a)

AU PRIMIT TROFEELE ACORDATE
PREMIAȚILOR ANULUI 1974

Ne-am propus pentru 1975 obi
ective clare, precise VIZIND CON
SOLIDAREA POZIȚIILOR CUCE
RITE ANUL TRECUT (în special 
la caiac — băieți si fete) CUCERI
REA ALTORA LĂ CARE AVEM 
MULTE ȘI ÎNDREPTĂȚITE MO
TIVE SA ASPIRAM (canoe), ast
fel incit, la campionatele mondiale 
de la Belgrad să reedităm bilan
țul de la Xoeliimilco și, sperăm, 
chiar să-l depășim. Obiective im
portante au fost stabilite și pen
tru ca la campionatele continen
tale de juniori, din Italia, să ob
ținem mai multe medalii decît Ia 
ediția trecută și — foarte impor
tant pentru noi — să verificăm 
valoarea actuală a „schimbului dc 
mîine". Fără îndoia'ă. TOATE O- 
BIECTIVELE AMINTITE (ca si 
altele) SÎNT CORELATE, SUBOR
DONATE CHIAR, PREGĂTIRI
LOR OLIMPICE — SARCINA 
PRINCIPALA A FEDERAȚIEI 
NOASTRE PÎNA DUPĂ J. O. DE 
LA MONTREAL.

Activitatea desfășurată pentru 
îndeplinirea acestor obiective este, 
desigur, comolexă și presupune 
eforturi susținute atît în planul 
organizatoric și al b-z-i materiale, 
cît și în domeniul tehnic, al pre-

gătirilor riguros științifice. Mă voi 
limita, de aceea, la numai cîteva 
din direcțiile noastre de acțiune. 
Cum spuneam, euvîntul „de or
dine" este PRIORITATEA OLIM
PICA — în tot ceea ce vom face : 
selecție, pregătiri, competiții in
terne și internaționale ș. a. Au 
fost stabilite loturile (mult redu
se față de anul trecut). Pentru o 
unitate de opinie și acțiune vom 
dezbate planurile de pregătire 
(după largi consultări cu sportivii) 
în colegiul' de antrenori și în Bi
roul federal, urmînd ca, periodic, 
să organizăm analiza modului în 
care sînt îndeplinite hotărîrile, să 
eliminăm dificultățile sau rămî- 
herile în urmă. Vom acționa, în 
continuare, pentru o colaborare 
cît mai rodnică. între federație și 
cluburi, în primul rînd cele care 
dau . marea majoritate a sportivi
lor pentru loturile naționale : Di
namo. Steaua, Sport club Tulcea. 
Printr-un mai eficient sprijin ma
terial și tehnic, ne propunem, de 
asemenea. întărirea secțiilor de 
caiac-canoe din Galați, Brăila, 
București, Tulcea, unde activează 
mulți tineri ta’entatf cu posibili
tăți de afirmare pe "'n-i ’nterna- 
țional. Cunoașterea întregului po-

(Continuare în pag. 2-3)

Atletism 
Biatlon
Box
Caiac
Canotaj
Fotbal 
Gimnastică 
Handbal
Lupte
Pentatlon
Popice
Rugby
Scrimă
Șah
Tenis
Tenis de masă 
Tir ■

Mariana Suman
Gheorghe Gârniță
Aîec Năstac 
Vasile Diba
Cornelia Neacșu și Marilena Ghiță 
Cornel Dinu
Dan Grecu
Ștefan Birtalan
Ladislau Simon și Constantin Alexandru 
Dumitru Spîrlea 
losif Tismănar
Radu Durbac
Ion Pop
Elisabeta Polihroniade 
llie Năstase
Maria Alexandru
Dan luga

II
I

FOTBALIȘTII
ÎN PLINĂ
PREGĂTIRE

• 8X400 m DUPĂ 75 DE MINUTE DE LUCRU • 16 MECIURI 
PÎNĂ LA ÎNCEPEREA RETURULUI ! • CIFRĂ DE PLAN : 27 DE 

PUNCTE IN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ

STEAUA - TEMPO

De la Dinamo la Steaua sînt 
vreo 40 de minute cu trenul, in
clusiv cele cîteva tuneluri care 
separă Sinaia de Brașov.

Steaua pare mai febrilă decît 
Dinamo. Poate că la mijloc e 
și distanța 
sînt grăbiți. 
Vor să facă

Dimineața,

de puncte. Steliștii 
Accelerează mereu, 

totul în viteză.
_ _____ , , pe _ „Municipalul"

înzăpezit, antrenamentul a avut 
plăcuta „complicitate" a mingii. 
S-a exersat mult. Jucătorii Ste
lei, echipați ca la munte, în im
permeabil0 negre (bluze și Pan
taloni) peste treningurile albas-

tre, au lucrat peste o oră, urmă
rind, între altele, și cizelarea 
tehnicii, în ciuda terenului greu. 
La terminarea acestei reprize, re
porterul a fost martorul unui su
pliment neobișnuit. S-a dat star
tul în alergările de 400 de me
tri. După prima pistă de 400, toți 
„alergătorii" și-au luat pulsul. 
Plutonul și-a tras respirația, cam 
un minut, pentru ca să ia un 
nou start, imediat, în a doua pistă 
de 400. Conduși de Anghelini, 

' lider aproape constant al alergă
rilor, steliștii au încheiat și a 
doua pistă într-un tempo de 85

FEBRIL.
de secunde. Ritualul luării pulsu
lui s-a repetat. După aproximativ 
im minut 
treia pistă 
ghelini la 
Iordănescu.
Alergătorii . .
ma pe inimă, măsurîndu-și bă
tăile. Năstase, mai dezinvolt ca 
oricînd, a măsurat 210 bătăi. Re
venirea după numai un minut a 
fost cea așteptată. A urmat, fără 
pierdere de timp, al patrulea 
start. Și iarăși pulsul. Și încă un 
start. Și încă un puls...

Semnalul de încetare a fost 
dat după ce jucătorii au alergat 
opt piste de 400 de metri. Pe 

loan CHIRILA

s-a dat startul în a 
de 400. Din nou An- 
conducere, talonat de 
Finiș în jurul lui 85. 
au pus din nou pal

pe inimă,
Năstase,

(Continuare in pag. 2-3)



Miine, în sala Flcreasta, in „Cupa Li’iana Ronchelti" la baschet feminin
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finale : 
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deoarece își 
în clasamentul 

(în mod normal, primul

Justinian 
G. Costea

46—33 11
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40—36 11
18—58 7
anunțat,

de pregătire și în pai-, 
la competiții. Ne mîn- 

faptul că sportivii noștri 
numai mari campioni ci 
de o mare modestie, de

două săli, au și avut 
confruntări din 
Unirii".
senioarele joacă

un singur gol, 
(Pană) și tot

„c
în org 

de schi d 
duminică 
IV-lea co 
sezon. în
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schi din 
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de baschet din Ca- 
urmări
în sala Floreasca, o 
întîlnire feminină în

minute
8). Este, după părerea 
situație care trebuie 

gîndit și care impune
o

de 
atentă pregătire, mai ales

P£ SEMENIC.

(ONCERS DE DESCHIDERE

la baschet feminin,

mîine seară

neapărat nevoie, voi manifesta un 
permanent autocontrol al modului 
în care realizez, cu eficiența nece
sară, sarcinile de antrenament șl 
cred că va trebui să dovedesc și 
mai multă... ambiție.

a clubului Steaua.

confruntările desfă-

ranțe și în 1975, desigur și mai de
parte...

V. Dîba, N. Eșeanu,

I. E. F. S. - LEVSKI-SPARTAK SOFIA,

La bacul de iarnă de la „Dinamo", lotul de caiac (in imagine M. Zafiu, 
Sciotnic) — la ■ obișnuitul antrenament. 

Foto : Dragoș NEAGU

în Divizia A

Am solicitat și opiniile a doi din
tre performerii anului 1974, sportivi 
spre care se îndreaptă multe spe-

alpin. Din păcate nu 
același lucru la fete, 
în continuare, un tri- 

inhibiției față de a- 
S-au prezentat la start 

ier-

PE PRIMUL PLAN ĂL ACTIVITĂȚII

ale Di-

Biletele pentru 
feminine de baschet 
— Spartak-Levski 
(miercuri, ora 19.30) 
tehnica — U.C. Clermont-
Ferrand (joi, ora 19.30 ; în 
deschidere, partida Steaua — 
Dinamo „ediția 1930“), care 
vor avea loc In sala Floreas- 
ca în cadrul cupelor europe
ne, se pun în vînz'are înce- 
pînd de miercuri dimineață, 
la casele sălii Floreasca și la 
cea de la sediul -C.N.E.F.S.

FEMININ
10 9 1
10 8 2
10 7 3
10 7 3 704-648 17
10 6 4 681-622 16
10 5 5 658-625 15
10 5 5 629-637 15 
10 3 7 617-742
10 3 7 580-726
10 1
10 1
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Lârărescu), 
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,,U" Timișoara
I.E.F.S.
Rapid
„U" Cluj-Napoca

GRUPA

De la I.E.A.B.S.
meciurile 

I.E.F.S. 
Solia 

și Poli-

1. Farul 
„Poli" Buc.

3. I.C.E.D. 
„Poli" lași

5. C.S.U. Galați
6. Medicina Tg. M.

In „Cupa C. S. U. Brașov

(8 + 5), 5.
P (9 + 2), 
P (7 + 4).

I

Rezultatele înregistrate, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, în Divizia 
de hochei au avut ca principală 
consecință schimbarea liderilor. 
In grupa A, Dinamo a trecut pe 
primul loc. cu un avans de un 
punct, iar în grupa B, cele două 
înfrîngeri suferite de Tîrnava 
Odorhei în fața Agronomiei Cluj- 
Napoca ca și victoriile echipei 
A.S.E. asupra formației Liceum din 
M. Ciuc au adus trei formații la 
egalitate de puncte, primele două 
fiind egale și în privința gol
averajului. în această situație, 
pentru departajare, am ținut sea
mă de numărul victoriilor directe 
dintre cele două echipe.

în grupa A ale căror turnee 
finale vor avea loc abia în a- 
prilie și mai' situația se prezintă
astfel :
1. DINAMO 12 9 2 1 67—44 20
2. Steaua 12 9 1 2 55—29 19
3. S.C.M. Ciuc 12 3 1 8 35—51 7
4. Dunărea 12 1 0 11 34—67 2

In grupa B sînt programate,
sîmbătă și duminică, ultir 
ciuri înaintea turneelor 
Agronomia — A.S.E. și L 
Tîrnava. Clasamentul 
următorul :
1. AGRONOMIA
2. Tîrnava
3. A.S.E.
4. Liceum

<© Așa cum ; 
exceptînd cele . 
grupa B, în activitatea competi
țională internă urmează o 
rioadă de pauză, timp în care 
ponderea o va avea pregătirea 
lotului republican și, bineînțeles, 
o serie de meciuri internaționale, 
în legătură cu aceasta am soli
citat o declarație antrenorului 
lotului, ȘTEFAN IONESCU, pre
rent. la derbyul tradițional al ho
cheiului nostru, meciul Steaua — 
Dinamo.

„Apreciez că evoluția celor două 
formații, care dau lotului cei 
mai mulți jucători, a fost în an
samblu bună, disputele lor ofe
rind spectacole sportive de cali
tate, atracțioase, interesante. Con
sider că pentru selecționabili a 
fost o foarte utilă verificare. O- 
pinez că au evoluat remarcabil 
Gheorghiu, Pană, Justinian. Tu-

. 10
10
10
10

am
patru meciuri din

reanu (din păcate este încă prea 
individualist). Portarii însă au ju
cat inegal și au comis greșeli 
copilărești. Țin să . subliniez că 
ritmul de joc este în creștere, că 
numărul combinațiilor în viteză 
a fost mai mare decît în alte 
ocazii. Am asistat la multe faze 
frumoase de hochei bun, modern. 
Insist asupra acestei idei, deoa
rece la lot. împreună cu colegul 
meu Ion Tiron, vom căuta să 
realizăm, cu colaborarea hocheiș- 
tilor, un joc în accepțiunea mo
dernă. Vom intensifica circulația 
în atac, vom pune un accent mai 
mare pe Schimbul/de locuri și pe 
intercalările fundașilor în acțiu
nile de ofensivă. In apărare ac
centul va fi pus pg un joc er
metic, în forță, cu participarea 
întregii echipe. Pînă la plecarea 
în Japonia, la Sapporo (grupa 
B a C.M.) din cele 55 de zile pe 
care le avem la dispoziție, 14 
vor fi ocupate cu meciuri de 
verificare, iar 30 dedicate' exclu
siv pregătirii (pe uscat, pe gheață, 
fizică, tehnică și mai ales tac
tică).

Avînd în vedere evoluția din 
acest, sezon a hocheiștilor noștri, 
am reținut pentru lot un grup 
de 26 sportivi, dintre care 4 por
tari (Dumitraș, Huțan, Morar, Ne- 
tedu). Ca jucători de 
vem în vedere pe 
Varga, FI. Gheorghe, 
loniță, Gali, Antal, 
lăneanu, Tone 
Gh. Iluțanu, Gheorghiu, 
Tureanu, Axinte, 
Miklos, Pisaru, 
țanu, Moroșan

tate numerică. Ca să ne referim 
doar la meciul Steaua — Dinamo, 
vom arăta că în prima partidă,. 
în timpul celor 18 minute de pe
nalizare (Steaua — 10, Dinamo — 
8) a fost înscris 
de către Dinamo 
așa și în al doilea meci (tot Pană) 
în 20 de 
Dinamo 
noastră, 
să dea 
o -mai 
tactică.

e In 
lider este în continuare Doru Tu
reanu, conducătorul primei linii 
de atac a lui. Dinamo, cu 21 p 
(15 goluri și 6 pase decisive). Pe 
locul doi a trecut colegul său 
de linie Axinte care, foarte pro
ductiv în ultimele patru meciuri 
(5 goluri și patru pase), l-a de
pășit pe Gheorghiu. Iată clasa
mentul : 1. Tureanu (Dinamo) 21 
p (15 + 6), 2. Axinte (Dinamo)
18 p, (10+8), 3. Gheorghiu (Steaua) 
15 p (11 + 4), 4. Boldescu (Dună
rea) 13 
(Steaua) 
(Dinamo)

Amatorii 
pitală vor 
(ora 19,30). 
interesantă 
cadrul ediției inaugurale a „Cu
pei Uliana Ronchetti". Este vorba 
de partida dintre I.E.F.S. și 
Levski-Spartak Sofia din cadrul 
grupei A a sferturilor de finală 
ale competiției. In tur, la Sofia, 
baschetbalistele bulgare au re
purtat victoria la o diferență de 
13 puncte (64—51) care, însă, poate 
fi recuperată de studente, dar 
numai dacă vor evolua ia ni-

velul superior al posibilităților 
lor. Menționăm că formația în
vingătoare în dubla partidă se 
poate considera calificată în semi
finalele competiției, 
asigură • locul II 
grupei " _ ' . .
loc- nu poate reveni decît echipei 
Spartak Leningrad). ’

Componentele echipelor (intre pa
ranteze, numărul de pe tricou șl ta- 

--------- Giurea (3—1,90), Mi- 
Rădulescu (7—1,79), 

Șt. Basarabia 
(10—1,82), Capotă 

(12—1,76), Steinberg

lia) : I.E.F.S. 
halic (6—1,73) 
Dumitru 
(9—1,76), 
(11—1,80), 
(13—1,67), 
I. ’ ’
nova (4—1,80), 
Grueva (6—1,73), 
1,75), “ 
(10—1,93), 
(12—1,65), 
nor : V. 
brows ki 
(Turcia).

L.
(8—1,67),

Portik
Balal
Nanu (14—1,72). Antrenor:

Nicolau; LEVSKI-SPAliTAK: Boia-
Golceva (5—1,73), 
Cervenkova (8—

Bogdanova (9—1,82), Novkova 
Moleeva (11—1,78), Labova 
Marinova (14—1,80). Antre- 
Zancev. Arbitri : A. Dem- 
(Polonia) și A. Tuncan

„cîmp" a- 
următorii : 
Justinian, 

Zgîncă, Bă- 
fundași, Pană, 

Costea, 
Nistor, Bașa, 

Bandas, V.
— înaintași. Pri

ma verificare publică a echipei 
loc la București (25—26 
intr-un dublu meci 
Bulgariei. Dorim 
bine, în așa fel 

să putem obține rezul- 
mai bune".

va avea 
ianuarie) 
formația 
pregătim 
Sapporo 
tate cit

• Eliminarea unui jucător de 
pe teren nu presupune neapărat 
ca echipa respectivă, aflată în in
ferioritate numerică, să primească 
gol, dar este indiscutabil un a- 
vantaj pentru formația adversă. 
Ceea ce surprinde este însă nu
mărul extrem de mic de goluri 
realizate în situație de superiori-

1975-76, ANI DL PRIORITĂȚI OLIMPICA!
(Urmare din pag. I)

necesar să studiem cu atenție evo
luțiile principalilor adversari, să 
le analizăm și să transmitem an
trenorilor și sportivilor concluzii 
fundamentate pe date obiective, 
în caiac-canoe nu apar, de obicei, 
prea multe noutăți tehnice, dar 
— în schimb — apar... noi cam
pioni ! Deci, vom urmări cu toa
tă atenția și debuturile din acest 

■ sezon.
Pentru îndeplinirea tuturor o- 

biectivelor anului ,1975, vom des
fășura o susținută muncă educati
vă pentru întărirea disciplinei în

— Considerînd că pregătirea 
sportivilor constituie, în ansamblul 
măsurilor, factorul determinant în 
realizarea performanțelor, a celor 
mai importante obiective ale fe
derației, vă rugăm să ne schițați 
programul de acțiune în această 
direcție.

— în prezent, lotul nostru a fost 
redus la 40 de sportivi, avînd a- 
ceeași conducere tehnică (N. R. : 
Corncliu Bârsănescu, antrenor co
ordonator, Maria Navasart — ca
iac fete, Nicolae Navasart — caiac 
băieți, Octav Mercurean — canoe, 
dr. Ion Artănescu — medicul lo
tului). Structura procesului de 
pregătire va fi, în liniile sale ge
nerale, aceeași din anii trecuți ; 
în 1975 încercînd, însă, modul de 
pregătire pentru anul olimpic, deci 
o „repetiție generală", favorizată 
de faptul că datele campionatelor 
mondiale de la Belgrad 
proape identice cu cele 
trecerilor de la Montreal.

— Ce „ecouri" au avut finalele 
de la Xochimilco în actualele pla
nuri de pregătire ?

— Printre altele, necesitatea 
creșterii volumului pregătirilor, ca 
număr de ore, dar, mai ales, ca 
intensitate, precum și acordarea 
unei atenții deosebite individuali
zării antrenamentelor, îndeosebi 
în cazul sportivilor de certă va
loare, care vor trebui pregătiți în 
mod diferențiat, unii chiar mena
jați ; în schimb, cei tineri, care 
tind la titularizare în echipaje, 
vor avea un program intens,

ÎNTRECERILE DE TENIS
„CUPA UNIRII

de

procesul 
ticiparea 
drim cu 
sînt nu 
și tineri 
o remarcabilă putere de dăruire. 
Dar, aceasta nu înseamnă că în 
acest domeniu toate lucrurile 
merg foarte bine, că nu mai este 
nimic de făcut. Dimpotrivă. Va 
trebui să intensificăm munca 
ducativă 
principala îndatorire este să apli
căm în întreaga noastră activitate 
Codul principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste.

tru a ne da seama de potențialul 
de care dispun.

— A mai fost, la Xochimilco, 
acel bilanț sub posibilitățile ca- 
noiștilor noștri...

— Campionatele mondiale din 
Mexic au arătat, intr-adevăr, pro
grese excelente la unele probe de 
caiac băieți, o valoare de ansam
blu bună în probele feminine, dar 
și un oarecare regres al canoiști- 
lor care au păstrat numai unele 
poziții fruntașe și care, de data 
aceasta, n-au mai cucerit nici o 
medalie de aur. Ne-am propus, 
firește, o rapidă revenire și sin
gura cale pentru a ajunge aici 
este tot PREGĂTIREA, mai aten
tă, mai exigentă.

— Care este, dincolo de parti
ciparea la C. M. de la Belgrad, 
perspectiva muncii de pregătire 
din acest an ?

— Pînă la sfîrșitul lui 1975 va 
să știm cu certitudine a- 
toate echipajele (cite două- 
fiecare probă) cu care vom 
ultima etapă a pregătirilor 
Montreal.

trebui 
proape 
trei de 
începe 
pentru

— Aminteați, ca o măsură nece
sară, reducerea lotului. Nu înțe
legem, desigur, că în acest fel au 
fost închise porțile...

— Fără îndoială. Porțjle lotului 
olimpic rămîn larg deschise și 
vom urmări cu toată atenția pro
gresele tinerilor caiaciști și cano- 
iști în acest sezon, inclusiv cele 
ale juniorilor care se pregătesc 
pentru campionatele continentale. 
Poate printre ei vom descoperi 
un nou... Vasile Dîba.

Activitatea competițională 
tenis pe teren acoperit este foarte 
bogată în această lună. . Paralel 
cu „Circuitul României" care, în- 
cepînd de miercuri și pînă du
minică, își va muta locul de des
fășurare în municipiul Galați, la 
București, in 
loc primele 
drul „Cupei

Seniorii și 
sala 23 August. Tot aici (pe 
blou au fost înscriși 24 de concu- 
renți) vor fi prezenți, în aceeași 
întrecere, și juniorii nominalizați 
în loturile reprezentative ale țării. 
Pentru întrecerea masculină or
ganizatorii au stabilit, pe baza 
clasamentului oficial al anului

1974, 
drian Viziru, 2. 
(amîndoi de la 
Mare), 3. Marian 
sul București), 
(Dinamo București) ; 
competiția feminină : 
Balaj, 2. Elena Trifu (ambele de 
la Steaua), 3. Adriana Caraiosi- 
foglu (C.S.U. Construcții Bucu
rești), 4. Simona Nunwciller 
(T.C.B.).

Pe tabloul întrecerii juniorilor 
și copiilor au fost înscriși 60 de 
concurenți, 
șurîndu~se în sala (cu suprafață 
de zgură)

următorii favoriți : 1.
Zoltan Nemeth
Cuprom Baia 

Mîrza (Progre- 
4. Radu Bădin 

favorite în 
1. Valeria

început la jumătatea lunii octombrie, 
primul tur al campionatului republican 
feminin de baschet s-a încheiat cu suc
cesul meritat al echipei I.E.F.S. (antre
nor I. Nicolau), talonată la numai un 
punct diferența de Politehnica (antre
nor Gr. Costescu) care a avut un start 
slab, apoi de Crițul Oradea (antrenor 
Tr. Constantinescu) și Olimpia Bucu
rești (antrenor Gh. Lărărescu), ambele 
alcătuite aproape în 
elemente 
vinse ale 
bativitate, 
coș. Iotă 
viziei A ;

1. I.E.F.S.
2. Politehnica
3. Crișul
4. Olimpia
5. Rapid
6. ,,U" Timișoara
7. Voința Buc.
8. ,,U" Cluj-Napoca
9. I.P. Tg. Mureș

10. C.S.U. Galați
11. „U" lași 

Al doilea
ianuarie.

I 
I

Deocamdată, mai mult decît 
gint" nu putem spera, în proba de 
dublu. Realist vorbind, chiar men
ținerea locului secund ocupat la 
Xochimilco este extrem de dificilă, 
dacă amintesc că la Cuemanco nu 
mal puțin de 5 echipaje au „intrat" 
pe linia de sosire într-o jumătate 
de secundă. A fost o cursă inferna
lă și îmi este greu să afirm că re
editarea ei s-ar încheia acum cu a- 
ceeași ordine a clasamentului.

Dorim, însă, să ne păstrăm pozi
ția cucerită. Trebuie mai multă mun
că, mai multă disciplină, din partea 
noastră, sprijin tehnic permanent, un 
efort continuu pentru fiecare sutime 
de secundă. In ceea ce mă privește, 
pentru că printre obiectivele mai... 
intime ale anului 1975 am înscris șl 
performanțe superioare în proba de 
simplu, voi urma exemplar progra
mul de pregătire pe care-1 voi com
pleta cu cîteva „capitole" pe care 
le consider necesare. Voi face, așa
dar, în plus, ridicări de haltere 
cu greutăți mai mari, pentru dezvol
tarea rezistenței, mai multă gimnas
tică pentru mobilitatea de care am

Anul trecut era, parcă, mai sim
plu. Acum, cele două titluri de la 
Xochimilco mă obligă enorm la o 
muncă asiduă, grea, pe care, însă, 
o voi desfășura cu pasiune și răs
pundere. Îmi doresc să fiu prezent 
și printre învingătorii de la Belgrad 
și, deși știu că atît Geza Csapo cît 
și ceilalți specialiști ai probei de 
500 m abia așteaptă revanșa, mă 
pregătesc să cîștig ! Vreau să „co
bor* sub 1:47,0 și, dacă va fi ne
voie, chiar mai mult. Sper să reu
șesc acest lucru prin participarea 
activă la toate antrenamentele, du- 
cînd o viață sportivă, complctînd 
programul de pregătire cu unul „su
plimentar*. Am, de asemenea, pla
nuri frumoase și pentru proba 
caiac 4 — 1 000 m, în care sper 
împreună cu ceilalți colegi să 
clasăm în primele trei locuri.

Desprindem limpede concluzia unei angajări ferme a fede
rației de specialitate, a antrenorilor ți sportivilor, hotărîrea 
ca, incă de la începutul acestui an, să îndeplinească la cote 

superioare sarcinile ce le revin prin prevederile Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice ți sportului.

Obiective precise, judicios elaborate, măsuri ți acțiuni practice 
pentru realizarea lor, o atmosferă de muncă intensă desfășurată 
pentru ca, intr-adevăr, 1975 să însemne o nouă treaptă de pro
grese in sportul caiacului ți canoei.

Toate acestea, ca ți succesul primelor acțiuni întreprinse de 
la începutul anului, ne fac să așteptăm cu încredere viitoarele 
evoluții ale echipei de caiac-canoe a României, la campionatele 
mondiale de la Belgrad, la cele europene de juniori din Italia și, 
desigur, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

MASCULIN 
GRUPA 1-4

13 13 
12 11 
13 10 
13 8 
13 6 
12 5

POIANA BRAȘOV, 13 (prin tele
fon). A treia zi a „Cupei C.S.U.” 
a programat cea mai spectaculoasă 
și așteptată probă de schi alpin — 
coborîrea — pe pîrtia Lupului. Exis
tau de altfel și premise deosebite 
pentru o desfășurare excepțională : 
zăpadă foarte alunecoasă, o pîrtie 
excelent pregătită de arbitri și or
ganizatori, vizibilitate perfectă, 
băieți, lucrurile s-au petrecut nor
mal, angajîndu-se în lupta pentru 
primul loc toate forțele de care dis
pune schiul ' ' 
s-a petrecut 
care plătesc, 
but fricei și 
ceastă probă.
patru concurente, iar cursa au 
minat-o doar trei... E drept că sînt 
cele mai bune la această oră, 
lipsa de participare a celorlalte este 
o mentalitate împotriva căreia va 
trebui luptat din toate puterile.

Se împlinesc patru ani de cînd 
Constantin Văideanu, merituosul cîș- 
tigător de luni, nu a mai fost vic
torios într-o cursă de coborîre pe 
pîrtia Lupului. Ieri, însă, el a de
monstrat decizie și siguranță,

Sîmbătă și duminică a avut loc, 
pe Semenic, concursul de deschidere 
a sezonului de schi în județul Ca- 
raș-Severin. Au participat sportivi 
de la Olimpia și Școala sportivă din 
Reșița. S-au disputat curse de fond, 
slalom special și slalom paralel. Toa
te întrecerile de fond au revenit re
prezentanților de la Olimpia, iar 
cele de alpine celor de la Școala 
sportivă. IATA CIȘTIGATORII : 
fond, 10 km seniori : Ion Belu ; 
5 km, senioare : Tuliana Benczik J 
10 km, juniori I: Robert Benczik ; 
5 km, juniori II : Iosif Cipoș ; 5 km, 
junioare I î Edith Hălăucă. Slalom, 
seniori : Tiberiu Miclo, juniori I : 
Stan Munteanu ; juniori II : Liviu 
Dan ; junioare II : Lucia Iana : co
pii — băieți : Traina Suciu : copii — 
fete : Livia Tulbureanu. Slalom pa
ralel, seniori : Helmuth Konecsmy; 
senioare : Georgeta Ivănescu ; ju
niori I : Dan Munteanu ; juniori II: 
Sabin Mregea : junioare II : Lucia 
Iana. (Doru GLAVAN — coresp.)%

porțiunile 
moașa corn 
lom uriaș 
sezonul în 
cipalii fav
versarul s 
fost Nicol 
multe ca 
tehnică. I
ția a treia 
mai poliv 
se împart 
trei probe, 
cea în cal
are șanse 
Dintre cei 
Virgil B 
Gheorghe
s-au conc 
ceastă înt 
pe traseu 
lupta pen
‘REZULT 

pîrtia Li 
700 m di 
1. Const 
1:54,8, 2.
1:55,1, 3.
1:56.5, 4. 1 
5. Dan C 
Gheorghe 
gil Brenc 
Georgeta 
Minodora
56.7, 3.
57.8.
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SE ANTRENEAZĂ
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TtRGOVIȘTE : NOI PRO-
Fotbaliștii de la Clubul

ARII Șl PRECIZĂRI
UNOR MODIFICĂRI

REGULAMENTULUI
TRANSFERĂRI

zile modifi- 
de transfe- 

. După cum 
\ vorba 
îvernat 

doar 
slul'actual, in 
ingi perioade 
u pînă la 2 
:es mai sim- 
lin catego- 
uperioaro și 
n cadru ofi- 
chemate să 

Ue din com- 
rî. 
ificări, 
nele comen-

des- 
de 
de

gâ-

de la pri- 
in

i a face cu 
delimitate 

acum, una 
ci una sin- 

ie. Perioada 
îdea pentru 
j care și-au 

și pentru 
care le ter- 
ce, în con
ului 1, pen- 
! mai sus 

termen de
I evenimen- 
int. (Preci- 

din ianua- 
|)Xt, rămîne 
iri anterioa-

se 
în 
al

lificărilor 
ii lor. 
iatul c 
sa de la o

superioară 
ul anului, 
e ale cam- 
vigoare. Se 
e la B sau 
i acest con- 
jza restric- 
cigraf (,,cu 
de campio- 
entru a so 
rale de e- 
I sau jude
ca in mod 

campiona-

in legătură cu această prevedere, 
este de relevat următorul aspect : pen
tru Divizia A nu mai există nici un fel 
de transfer fără dezlegare, 
aceleiași 
articolul 
pante în 
care au 
mul an, 
minimum 
țări, 
cetat deci sistemul legitimărilor cu ca
rantină, această formă păstrîndu-se 
doar în cazul unor treceri de la infe
rior la superior și numai pentru 6 luni. 
Pentru a se evita abuzurile, și excesele 
în acest domeniu regulamentul prevede 
că o asociație nu 
cu interdicție decît 
jucători. Iar pentru 
pronunțată a unor 
că secțiile nu pot _______ ... ____ _.
colelor 3 și 6, decît un singur jucător. 
Mai mult chiar, jucătorii astfel transfe
rați și de care echipele care i-au legi
timat nu mai au nevoie nu pot fi re- 
transferați, timp de 3 ani, decît la echi
pele de la care provin.

In fine, este necesar să se atragă a- 
tenția — în ceea ce privește legitimările 
fără acord scris al secțiilor (dezlegarea) 
— că ele nu se operează automat de 
către serviciile administrative ale F.R.F., 
ci după analizarea oportunității lor de 
către Biroul federal și aprobarea de 
către Biroul C.N.E.F.S. Iar pentru ca o 
echipă participantă la una din cupele 
europene să poată beneficia d<$ clauza 
respectivă nu este de ajuns ca ea să se 
afle în anul respectiv pe unul din pri
mele trei locuri ale clasamentului, ci se 
cere ca și în anul precedent ea să fi 
ocupat locul 1—3 in Divizia A sau să fi 
ciștigat Cupa României. Prin urmare, 
este vorba de un avantaj acordat unor 
echipe care prezintă constanță în bunele 
performanțe și nu despre cele 
ajung — mai mult sau mai puțin 
junctural — pe primele trepte ale 
samentuluî.

Din acest ansamblu de aspecte, reiese 
că modificările intervenite s-au făcut 
cu grijă pentru buna reprezentare a 
fotbalului nostru pe plan extern, dar și 
cu atenție pentru a nu se ajunge la 
descompletări inutile și ineficiente a'e 
altor echipe.

___  _____ . in cadrul 
categorii, decit cel prevăzut in 
3, adică la echipele partici- 
Cupelo europene sau la cele 
dat echipei naționale, in ulti- 
cel puțin 3 jucători prezenți la 
75 la sută din jocurile inter- 

Pentru jucătorii divizionari A a în-

poote cere transferul 
pentru cel mult doi 
a se evita slăbirea 
echipe, s-a prevăzut 
pierde, în baza arii*

care 
con- 
cla-

• C.S. 
MO VÂRI, 
sportiv Tirgoviște au început pregă
tirile la 7 ianuarie. După o serie de 
antrenamente făcute în localitate, 
lotul condus de Nicolae Tătaru va 
continua pregătirile, timp de două 
săptămîni, într-o stațiune montană 
din județul Dîmbovița. în lot cîteva 
noutăți : promovarea juniorilor Dinu 
și Tudoran, din pepiniera proprie, a 
jucătorului Dincă (fost la Unirea 
Răcari) și restabilirea lui Georges
cu, absent multă vreme 
parte a campionatului. 
Nicolae Tătaru are în 
viitorul apropiat și jocuri 
printre care două 
A, F.C. Argeș 
(M. AVANU)
• UNIREA

DUL LA UN 
CLASAMENT. ___________ _______
Marinescu a pornit la drum cu ele
vii săi avînd ca obiectiv realizarea 
unei mai bune pregătiri care să 
ducă la jocuri de calitate, converti
te într-un loc ferit de zona retro
gradării. Unirea Focșani își desfă
șoară zilnic antrenamentele. De, ieri 
se află la Bușteni pentru realizarea 
acumulărilor fizice necesare la pri
măvară. Lotul, avîndu-I în frunte 
pe Ghiță, fostul portar al lui S.C. 
Bacău, cuprinde și cîteva nume noi 
ca Zaiț (Steagul roșu Brașov), Mal- 
comete (C.S. Zalău), Păiș (Oțelul 
Galați) și Marinescu (Celuloza Călă
rași). în schimb, au primit dezle
gări Bota si Olteanu. (V. MANOLIU)

• METROM BRAȘOV : PENTRU 
REEDITAREA COMPORTĂRII DIN 
TOAMNA. în turul campionatului, 
formația Metroin a avut, după cum 
se știe, o evoluție constant-bună, 
ocupînd locul 6. în dorința de a re
edita prestațiile sale, echipa brașo- 
veană, condusă de Vladimir Gro- 
saru, și-a început antrenamentele 
de la 6 ianuarie. Metrom se antre
nează, indiferent de timp, pe stadio
nul ei, urmînd ca, în a doua parte 
a pregătirilor, să susțină 5—6 me
ciuri de verificare și omogenizare. 
La . startul noului sezon, formația din 
Brașov va alinia același lot de jucă
tori, inclusiv pe juniorul FI. Neagu, 
promovat de la Școala 
șovia. (C. GRUIA)

• C S.U. GALAȚI : 
DE VERIFICARE ! în 
față, echipa antrenată 
ria, se află în pregătire la Predeal. 
La reîntoarcere, studenții gălățeni 
au un program de nu mai puțin de 
14 jocuri amicale. în ceea ce pri
vește componența lotului, nu se a- 
nunță nici o modificare.

O OȚELUL GALATI : S-A RE
NUNȚAT LA O SERIE DE JUCĂ
TORI. Antrenorul Guță Tunase lu
crează intens eu lotul reîmprospătat 
al echipei Oțelul, în dorința ca for
mația gălățeană să evite neplăcuta 
zonă a retrogradării. Din acest con
siderent, antrenorul a făcut un trial 
serios al efectivului, renunțînd la 
acei fotbaliști care nu mai cores
pund cerințelor. Este vorba de Tîriș, 
Vodarici și alții. în schimb se con
tează pe Strat, fost la F.C. Galați. 
(T. SIRIOPOL)

în prima 
Antrenorul 

vedere, In 
amicale, 

cu divizionarele 
și Chimia Rm. Vîlcea

FOCȘANI t CU GlN- 
LOC MAI BUN ÎN

Antrenorul Costică

sportivă Bra-

14 MECIURI 
momentul de 
de Ion Zaha-

iferârile de 
dezlegare, 
articolelor 
de vară, 

npionatului.
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16. CHIMIA
900 DE MINUTE PENTRU PRIMA
„Au lipsit doar cîteva secunde 

pentru ca fosta deținătoare a „Cu
pei României" se debuteze în pri
ma divizie cu victoria atît de do
rită. Dar acel minut 90, cînd Stana 
a ieșit neinspirat din poartă și 
Floareș a trimis mingea, cu boltă, 
in plasă, a făcut ca tabela de mar
caj să se schimbe in mod neaștep
tat : 1—1“. în loc de 1—0 și 2 
puncte prețioase pentru moralul c- 
chipei, un neprevăzut rezultat de 
egalitate.

Așa și-a început Chimia Rm. 
Vîlcea „cariera" în prima divizie 
a țării, cu o mică dramă, pricinui
tă de meciul cu Politehnica Timi
șoara, pe care jucătorii din Rm. 
Vîlcea nu aveau - s-o uite. multă 
vreme. în contextul situației lor, a 
lipsei de experiență, șocul avea să 
lase urme. îri etapa următoare, 
în deplasarea de la Petroșani, si
tuația s-a agravat, căci echipa a 
pierdut la scor : 0—5 ! Era de fapt 
începutul unei perioade nefavo
rabile.

Viguroasa echipă din Rm. Vîl
cea (nu alta decit cîștigatoarea 
„Cupei României" cu un an mai 
înainte, și semifinalistă în sezonul 
cînd a promovat în A !) își pier
duse și din elanul care o carac
terizai Se vedea clar că lipsa de 
experiență și valoarea modestă a 
celor mai mulți dintre componen- 
ții săi constituiau un balast greu 
de eliminat din mers. Perioada de 
transferări n-a fost prea favora
bilă (au venit Tătaru, C. Nicolae, 
Stoica, însă ultimii fără experien
ța primei scene fotbalistice) și 
Chimia a trebuit să o ducă din 
greu în prima parte a turului. La 
mijlocul terenului, jocul ei plăcea 
ochiului, dar în fața porții, in po
ziții favorabile, atacanții se pier
deau și golurile se lăsau așteptate. 
Se cuibărise chiar teama că nu 
se poate marca. Pînă 
tapei a X-a, Chimia nu 
tiv decit două goluri,

inaintea e- 
avea la ac- 
ambele in-

VICTOîUE

Șutru (11) ii Tătaru (8), în preajma careului lui Dinamo, încearcă să 
treacă de Cheran. In compania liderului Diviziei'A, Chimia a făcut o 
partidă bună. Ineficacitatea insă a privat-o de un rezultat mai bun.

(Fază din meciul Chimia — Dinamo 0—2).
scrise de Tătaru, dar 'primise 16 !

Treptat, cerul a început să se 
mai însenineze. Au venit confrun
tările cu colegele de promovare 
(F. C. Galați și Olimpia), ambele 
pe teren propriu, pe care Chimia 
le-a cîștigat cu același scor : 2—0. 
Abia din etapa a X-a, speranțele 
au început să renască. Tot pe sta
dionul din frumosul parc, Chimia 
a învins alte colege de... suferin
ță : 1—0 cu Sportul studențesc și 
4—1 cu Politehnica Iași, reușind să 
termine turul pe locul 16, după 
ce 12 etape ocupase locul 17. Adău- 

cele două neașteptate „X“- 
dcplasare (cu F. C. Con-

gînd și 
uri din

I FIȘIER
• PUNCTE REALIZATE : 13 (procentaj : 38%)-
- acasa : '

— în deplasare :
.. * 7^\AT?RI FOLOSIȚI (21) : Tătaru (totalul 

^epadatu (17—6,47), Cincâ (17-6.64).

4
0

3 1 10-4 11 (68%)
2 7 5-28 2 (11%)

17, media no-

Duminică a avut 
Colegiului central al 
fotbal. In cadrul acestei acțiuni au 
fost prezentate o informare privind 
activitatea biroului colegiului cen
tral al arbitrilor și unele concluzii 
reieșite din arbitrajele prestate în 
prima parte a actualei ediții de 
campionat. Cu același prilej au fost 
dezbătute și adoptate obiectivele co

legiului central al arbitrilor pentru 
perioada anilor 1'975—1980 și noul re
gulament de organizare și funcțio
nare al arbitrilor de fotbal. Plenara 
a definitivat, totodată, și programul 
de instruire și de verificare (proba 
fizică și proba practică 
eliminatorii) a 
lui“.....................

„cavalerilor
__ divizionari, în vederea 
sezon competițional.

ambele 
fluieru- 

noului

STEAUA
(Urmare din pag. 1)

ultima pistă, Iordănescu 
registrat 75 de secunde, 
astfel recordul zilei.

A urmat o îmbarcare 
autobuzul care stă la 
echipei. La ora 1 
dușul de rigoare, 
namentului a fost 
încît Dumitru și 
trescu

i a în- 
duborînd

rapidă în 
dispoziția 

— masa, după 
Efortul 
atît de 
Florian 

adormit ca doi

antre- 
intens, 
Dumi- 

copii.

8
9 
meciurilor .......... ........

/.e 7on; r- u'r------ Haidu (16-6,81), C. NicolaePiMih? <15_6'86>' Oon<> (14-7.50). Borz (14-5,76), Șut.-u (13-6,46),
tillo (12-6.80). Stoico (12-6.72), Donose (11-6,40). lordache (11-6,36). P 

Fra,’'10 (ă-6.25), Petrescu (5-5,75), Stana (4-6,50), Oro- 
(3-5-°°>' Giul“

Tătaru, ________ t V1IWW,
• GOLGETERI! ECHIPEITătaru V (4‘ 

(24-0), P. Gheorghe 1 (0f-1), C. Nicolae 
(14-0), lordache 1 (1-|-0), Haidu 1 (14-0).

• CARTONAȘE GALBENE : Șutru - 4, ^wl,O5e, ,
f4ico|ae, p. Gheorghe, Lepădatu, Borz și Cincâ — cite 1.

? F2Rf?A^,A <PEkIBAi;A : Oanâ “ Lepâdatu, Ciobanu, Borz, Cincâ - Sutru, 
iru, Haidu — C. Nicolae, P. Gheorghe, lordache.

— r-ni rzcrcnn r-r--> u„r. -r.. ... . .

(1+0),
acasă |- 3 în deplasare), Șutru 2
1 (0+1), Frățilă 1 (1+0), Borz 1

Stoica — 2, Donose, Tătoru, Pău-
nescu, _ __  .. _____s,.—,__— k-iie i

• CARTONAȘE ROȘII : Cincâ (etapa a IX-q).
© JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Șutru — 2 etape (una pentru acumularea a 3 

cartonașe galbene), Donose — o etapă,
O FAULTURI COMISE : 251 (cele mai multe — 24 — în etapa a Vlll-a ; 

cele mai puține - 7 — in etapa a X-a).
• NUMĂRUL DE ȘUTURI : total : 257 (cele mai multe — 26 — în etapa a 

Vl-a ; cele mai puține - 6 - în etapa a Vll-a) ; pe spațiul porții : 109 (cele 
mai multe — 14 - în etapa a Vl-a ; cele mai puține — 2 — în etapa a V|l-a).

® A BENEFICIAT de o lovitură de la 11 m, ratată de Tătaru ; a fost 
sancționată cu 2 penalfy-urî, transformate de Mulțescu și Oblemenco.

• LA MECIURILE susținute acasă au asistat 91 000 de spectatori.

TEMPO FEBRIL...
ced amețitor. Șuturile la poarta 
de handbal, din viteză, lasă im
presia unei veritabile canonade. 
Antrenorul Teașcă, aflat în mij
locul sălii, își stimulează mereu 
elevii, cu apeluri frenetice : „Hai, 
băieți ! Taifun la Nagasaki ! Tai
fun la Nagasaki !“ Ritmul este 
debordant. Solicitați de pasele ra
pide, șirurile de jucători curg 
spre poartă. De sus, din tribună, 
Victor Dumitrescu cravașează 
supliment : „Merge banda !“,

In 
in-

> 'i

«I

Steaua

de masă,

aleargă. tn frunte : Iordănescu și Aelenei
Foto : S. BAKCSY

fiind treziți de 
lui C.C.A., colo-

i

înainte 
fostul fundaș al 
nelul Victor Dumitrescu.

După masă — somn, două ore. 
Trezire rapidă. La 4, îmbarcare 
în autobuz, pentru antrenamen
tul de sală.

în sală, ritmul crește. Jucătorii 
par refăcuți. Sprinturile se suc-

lavocînd laitmotivul scenetei de 
televizor, din noaptea de Reve
lion. Jucătorii forțează, pentru că 
Jepei și Dumitru, deveniți ser- 
vanți ai baloanelor pentru sprint, 
accelerează și ei, astfel că șta
feta are flux continuu.

După terminarea acestei încăl
ziri fără oprire, antrenorul Teașcă

scutește — în mod excepțional — 
echipa de circuitul atletic obiș
nuit, pentru a-i oferi jocul. Steaua 
a organizat 
sală, la care 
chipe de cîte 
echipe au 
„F. ~ ~ 
Dumitru,
Năstase și portarul Moraru. La 
„F. ~ .. ..........................- - .
Sameș, 
Aelenei
formație pe... Jenei, Vigu, Rădu- 
canu, Dumitriu IV și pe tînărul 
portar Moise. în sfîrșit, „F. C. 
Foca" (nume sugerat de porecla 
lui Smarandache) contează pe... 
Smarandache, Nae Ionescu, Flo
rian Dumitrescu, Pantea și 
cob, un tînăr venit de la Liceul 
de fotbal din Bacău.

Meciurile durează 10 minute și 
se joacă sub semnul „Taifunului la 
Nagasaki". La ora prezenței re
porterului, Viitorul era în frunte 
cu 16 puncte din 
maniera în care 
a cîștigat meciul 
instalează favorită 
mitru. Să menționăm că golge- 
terul competiției este Năstase, 
care manifestă o neașteptată u- 
șurință tehnică pe spații mici, el 
fiind solicitat mereu, „cu idei", 
de Dumitru și Ion Ion, fapt care 
sugerează posibilitatea unei mai 
bune Integrări a lui 
gazon.

Antrenamentul de 
sugerează că echipa 
face, cu două ore de somn, după 
formidabilul test de 8 x 400 efec
tuat dimineața. Asta e, cel puțin, 
impresia după a șaptea zi de lu
cru. Să vedem acum ce spune 
antrenorul Teașcă : „Lucrăm
foarte intens. Contez foarte mult 
pe această perioadă de acumulări 
Băieții răspund cu tempo ia so
licitări. Avem obligații mari in

un campionat de 
participă patru e- 
cinci. Aceste patru 

denumiri ciudate. 
C. Regresul" îi cuprinde pe 

Sătmăreanu, Ion Ion,

c. Beatles" joacă lordache, 
Iordănescu, Anghelini și 
„F. C. Viitorul" îi are în

Ia-

12 partide, dar 
F. C. Regresul 
cu F. C. Foca 
echipa lui Du-

Năstase, pe

după-amiază 
se poate re-

această primăvară. Cred că vom 
putea face 27 de puncte. Mă bazez 
pe faptul că în toamnă am pier
dut nepermis meciurile cu U.T.A., 
cu „Sportul" și cu C.F.R. Cluj- 
Napoca. In ceea ce privește me
ciul de Ia Craiova, acolo nu a 
cîștigat Craiova... Sper ca 
acumularea acestui 
puncte să ne clasăm 
De asemenea. Cupa 
obligație

...Cînd 
intrat în 
de cinci.
celași ritm, stimulat și de atrac
ția inevitabilă a mingii. De sus, 
din tribună se auzea vocea 
lui Victor Dumitrescu 5 „Merge 
banda Jos, în mijlocul tere
nului, Constantin Teașcă cerea 
mereu o viteză de taifun.

...Steaua forțează. Antrenorul 
Teașcă socotește că nu poate în
cepe returul fără să fi jucat 16 
meciuri : 8 acasă și 8 în turneu ! 
Banda merge !...

stanța și C.F.R.), Chimia a acu
mulat 13 puncte. Desigur, bilanțul 
este sub așteptări. Suita de insuc
cese de la începutul sezonului a 
creat probleme dificile, de ordin 
moral. Tînărul antrenor Al. Con- 
stantinescu s-a reîntors la Piatra 
Neamț. Ungă D. Anescu a venit 
L. Munteanu. Dar lotul era ace
lași și... minuni peste noapte nu 
se puteau petrece. Mai sigură pe 
posibilitățile ei insă, mai ambiți
oasă, parcă mai omogenă, Chimia 
a realizat in finalul sezonului cele 
patru victorii de care am amintit, 
dar, in deplasare, cu excepția jo
cului de la Cluj-Napoca, înfringe- 
rile s-au ținut lanț și la scoruri 
severe : 0—4 cu Steaua, 1—3 cu 
A.S.A., 1—4 la Reșița, 1—5 la Bra
șov. Acolo, în deplasare, unde ad
versarii au ieșit la joc și au do
minat, au fost scoase în evidență 
slăbiciunile apărării, mai ales în 
zona sa centrală (unde s-au și o- 
perat dese schimbări). Pe fondul 
unor valori individuale modeste, o- 
mogenitatea echipei a suferit, iar 
capacitatea fizică — diminuată pe 
alocuri — n-a putut suplini caren
țele tehnico-tactice, n-a permis tu
turor jucătorilor participarea la 
cele două faze ale jocului, de atac 
și apărare. Au lipsit în evoluția e- 
chipei elementele de bază : susți
nerea jucătorului cu mingea și 
dublajul. Realizările individuale 
ale lui Oană, Tătaru, C. Nicolae sau 
Sutru n-au putut evita insuccesele. 
S-a așteptat mai mult de la tine
rii Stoica și Păunescu, dar ei și-au 
amînat afirmarea. Din cauza unui 
grad mare de uzură, experiența lui 
Haidu n-a putut fi fructificată în 
toate jocurile, după cum randa
mentul lui lordache, Pintilie, Le- 
pădatu sau Donose a fost cu totul 
sub așteptări, lată de ce, pentru 
retur, pentru ca Chimia să aibă 
o comportare onorabilă, este ne
voie ca jucătorii săi să strîngă 
rîndurile, să se pregătească temei; 
nic în această iarnă și să revină 
la ambițiile de altă dată, adică 
cele ce le-au adus succesul în 
„Cupa României".

prin 
număr de 
pe locul 2. 
este o altă

Constantin ALEXE

morală".
am plecat din sală, au 
arenă alte două echipe 
Meciul se angaja în a-

ACTUALITĂȚI
• UNIVERSITATEA CRAIOVA A 

SOSIT LA RIO DE JANEIRO. După 
o călătorie de două zile, Universlf'- 
tea Craiova, campioana României, a 
sosit, duminică 12 Ianuarie, la Rio 
de Janeiro. Cum la 11 ianuarie, Uni
versitatea trebuia să joace primul 
meci in țara foștilor campioni mon
diali (cu Operarlo), programul tur
neului a suferit modificări,

• LA 11 MARTIE : LOTUL A — 
LOTUL DE TINERET. Aceasti tradi
țională întîlnlre va deschide activi
tatea pe 1975 a celor două loturi. Ea 
se va desfășura la București.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Cîștlgâtorii la tragerea extraordi

nară Pronoexpres din 1 ianuarie 1975. 
Categ. A. Autoturisme Dacia 1300 
(70.000 lei) sau la alegere autoturis
me Moskvlci 408/412 (59.500 lei) sau 
Skoda S 100 (53.790 lei) și diferența 
pînă la contravaloarea autoturismu
lui Dacia 1300 (10.500 lei sau respec
tiv 16.210 lei) în obiecte existente în 
magazinele comerciale : PELIGRUND 
CAROL din Timișoara și BURCA 
MIRCEA din București. Categ. 2 : 
50.000 lei sau o excursie în Anglia 
sau în Italia sau în Elveția, plus di
ferența în numerar : 1. GOCIU VA
SILE din Aiud : 2. GHERASIM MA
RIN din corn. 23 August, jud. Con
stanța ; 3. BUTCARU DUMITRU din 
Constanța ; 4. BLOJU ION din Cra
iova ; 5. DRAGOMIR VASILE din 
Băicoi ; G. HORJ VASILE din corn. 
Varias, jud. Timiș. Categ. II. Cîști- 
guri în numerar de valoare fixă — 
5.000 lei sau la alegere, una dintre 
următoarele excursii și eventuala 
diferență în numerar : U.R.S.S. sau 
UNGARIA — CEHOSLOVACIA sau 
IUGOSLAVIA (Ceasta Dalmațicil : 
SIMION 1OAN din Brașov, 2. SME-

REA VASILE din Brăila, 3. MU- 
TASCU GHEORGHE din Caransebeș. 
4. DERUGIUN DUMITRU din Ga
lați, 5. HAGIU COSTICA din corn. 
Dormârunt, jud. Ialomița, 6. ROPO- 
TĂ VASILE din Iași, 7. VOICU MĂ
LINĂ SANDA din Periș, 8. ȘTEFAN 
ION din corn. Fierbinți, jud. Ilfov, 
9. LEMNARIU EUGENIA din corn. 
Zamostca, jud. Suceava, 10. STAN- 
CU NICOLAE din Roșiori.

Lista se continuă în numărul vi
itor.

CIȘTIGURILE TRAGFJtlI PRONO- 
EXPRES DIN 8 IANUARIE 1975 : 
Extragerea I : 
10% a 50.000 : 
31.908 lei : cat.

_______ 1975 :
1 : 1 variantă

, Cat. 2 : 1,45 a
__ _ ____  _ : 12,20 a 3.792 lei;

Cat. 4 : 61,95 a 747 lei ; Cat. 5 : 95,80 
a 483 Iei ; Cat. 6 : 3.704,50 a 40 lei.
REPORT CATEGORIA 1 : 436.770 lei. 
Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 va
riantă 10% a 50.000 lei ; Cat. B : 8,25 
a 5.597 lei ; Cat. C : 47.80 a 966 lei ; 
Cat. D : 1770,05 a 60 lei : Cat. E : 
121,40 a 200 lei ; Cal F : 2.508,05 a 
40 lei. REPOlti' CATEGORIA A . 
497.977 lei.

Cat. 
lei ; 

. 3 :



GALA LAVREAȚILOR SPORTIVII
AI ANULUI 1974

S A RUCURAT
DE UN MARE SUCCES

PE ZAPADAPE GHEATA ȘI

I
(Urmate din pag. 1) a sportului și a rațiunii sale 

fi.

TELEX

cea a pentatlonului mo- 
dar care sugerează un 

sau, dacă 
densitate su- 
pînă ieri al- 

asemănătoare 
salt calitativ 

a

destă 
dern 
ansamblu armonios 
vreți, trecerea într-o 
perioară a unei pete 
be. într-o situație 
se află spectaculosul ----
al „zburătorului" Dan Grecu, 
cărui medalie de aur conferă cț 
teva carate în plus strălucirii 
medaliilor de Ieri șl de astăzi 
ale gimnasticii feminine. Am pu
tea spune că prin „mariajul" gim
nasticii se realizează o frumoasă

pură 
de a

S-au perindat învingătorii prin 
Sala Palatului. Uralele publicului 
l-au însoțit pe Ilie Năstase, care 
a apărut cu zîmbetul lui sfios, 
sugerînd simplitatea superbă a 
unui mare campion. Iar cînd Ilie 
Năstase, după ce a îndreptat tro
feul său spre public, s-a întors 

plin de atenție 
salute 

lăsat cu- 
— de 

acestui

I
I
I

nasticii se 
progresie a culturii noastre spor
tive.

Laureații sportului 
s-au perindat pe podiumul din 
Sala Palatului, culegînd aplauze. 
Unul dintre cei mai aplaudați 
performeri a fost Radu Durbac. 
Sala întreagă a văzut în succesul 
echipei noastre de rugby asupra 
Franței mai mult de cît o victo
rie strălucită în compania unei 
echipe care îngenunchează, rînd 
pe rînd, celebrele teamuri ale 
Marii Britanii. Succesul rugbyului 
a fost interpretat într-un sens 
superior, care marchează victoria

românesc

spre orchestră, . 
față de artiștii veniți să 
Sportul, publicul s-a 
cerit — pentru a cita oară ? 
farmecul inimitabil al 
campion inegalabil.

După ce cortina s-a tras, făcînd 
loc Spectacolului, a existat în sală 
un moment de nedumerire 1 lipsea 
fotbalul. Minutele spectacolului 
au curs sub impresia acestei ab
sențe, dar surpriza regizorală a 
televiziunii a împăcat pe iubitorii 
fotbalului. în timpul frumosului 
„meci de aseară", crainicii I-au 
chemat pe Cornel Dinu, cel mai 
bun fotbalist al anului, urîndu-i 
succes celui care, prin „cupele" cu
cerite în anii 1970 și 1972 și-a legat 
numele de Mundialul mexican și 

j de prezența insolită a „tricolorilor" 
în grupa de elită a primelor opt 
echipe europene.

I
I
I
I
I
I
I

MARIANA SUMAN a 10-a ALERGĂTOARE A EUROPEI I
I

Aflată la a 7-a ediție, ancheta in
ternațională a ziarului „Ceskoslo- 
venskv Sport" din Praga, la care au 
participat experți in atletism din 26 
de țări, a desemnat pe cei mai buni 
alergători din Europa. în clasamen
tul feminin — care are în frunte pe 
Irena Szewinska (Polonia), Riitta 
Salin (Finlanda) și Gunhild Hoffmei- 
ster (R.D.G.) — atleta româjjcă Ma-

riana Simian ocupă locul 10. înain
tea finlandezei Pursiainen. La mas
culin, au obținut cele mai multe vo
turi : I-ncfano Sus-ni (Tn*-"—Hm, 
Brendan Foster (Anglia), Valeri Bor
zov (U.R.S.S.). După cum se știe, 
ancheta e dotată cu trofeul „Pan
toful de aur", care va fi decernat 
cu prilejul concursului internațional 
de Ia Ostrava, la 5 iunie.

I
I
I

C.M. UNIVERSITAR DE
(Urmare din pag. î)

Jntîlnirile din serii cu Polonia 
(ocupanta locului III), eu puter
nica echipă a Iugoslaviei din 
semifinale și, în fine, eu ex
celenta selecționată a U.R.S.S. 
din jocul decisiv. Deci, la capă
tul unui drum dificil, jucătorii 
români au avut satisfacția cuce
ririi unui nou titlu mondial ob
ținut grație unei deosebite ca
pacități tehnice și tactice, la care 
s-a adăugat șl o mare putere 
de luptă. în felul acesta selec
ționata României 
cîștige cele trei „ 
confirme valoarea 
românesc, la mai puțin de un an 
dună cucerirea celui de al pa
trulea titlu suprem.

Care au fost caracteristicile jo
cului handbaliștilor români ? în 
ofensivă, 
încă din 
Birtalan, 
zare de 
simțitor, 
crească rolul acțiunilor pe semi
cerc, prin pivoți (Stiickl, Ștef și 
Roșu) sau de pe extreme (Cosma, 
Drăgăniță și Tudosie). De ase
menea. în unele jocuri, așa cum 
a fost cazul în meciul cu Po
lonia, s-au folosit cu succes pă
trunderile individuale, Voina în
scriind cu acest prilej 5 goluri, 
printre masivii apărători polonezi. 
Varietatea* mijloacelor ofensive a
X\\\\\\\\\\X

_______ I

a putut să 
.finale" și să 

handbalului

din cauza accidentării 
primul joc a „tunarului" 
posibilitățile de finali- 
la distanță s-au redus 
ceea ce a făcut să

contribuit Ia victorie chiar și în 
meciul final, în ciuda faptului 
că în unele momente s-au ratat 
situații clare de gol sau a scă
zut ritmul de circulație a min
gii. Mai bine s-au prezentat 
crurile în ceea ce privește 
ganizarea sistemului defensiv, 
toate cele trei partide-cheie 
cătorii români au avut de 
cut față unor echipe cu mijloace 
de atac redutabile atît prin va
loarea lor intrinsecă cît și prin 
varietatea lor. Ei au reușit să 
reziste cu succes presiunii adver
sarilor, dovedindu-se foarte mo
bili, atenți și prompți în inter
venții.

Echipele Uniunii Sovietice și 
Poloniei, avînd la cîrma orga
nizării acțiunilor lor ofensive doi 
celebri conducători de joc (La
gutin și, respectiv, Gmyrek), be
neficiind de aportul unor extre
me incisive (Kravțov — U.R.S.S., 
Brzozowski și Dybol — Polonia), 
de redutabili finalizatori de la 
distanță (Mahorin și Plahotin — 
U.R.S.S., Panasz și Jakubowski — 
Polonia), de portari de «clasă

lu- 
or- 
în

ju- 
fă-

BIATLON. în cadrul concursu
lui internațional de biatlon de la 
Kavgolovsk s-a desfășurat o 
probă de ștafetă 4 X 7,5 km, în 
care victoria a revenit reprezen
tativei U.R.S.S. în 2h 26:50,0. E- 
chipa României (Gheorghe Cris- 
toloveanu, Gheorghe Voicu, Vic
tor Fontana și Gheorghe Gâr- 
niță) s-a clasat pe locul 8, cu 
2h 33:24,0.

PATINAJ. La Alma Ata, în
tr-un concurs international de 
patinaj viteză, sportiva sovietică 
Tamara Kuznețova a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
3 000 m cu timpul de 4:44,69, per
formanță superioară cu aproape 
două secunde vechiului record,, 
deținut de olandeza Steen Kaizer. 
• în campionatele U.R.S.S. de 
patinaj artistic ce se desfășoară 
la Kiev, perechea Ludmila Paho
mova — Aleksandr Gorșkov a 
cîștigat proba de dansuri cu 
213,96 p.

Gheorghe Gâr-
pe locul 8 , cu

Alma Ata, în
internațional de

CEI AAAI BUNI SPORTIVI Al
AFRICII

1972, Uniunea presei 
Zair organizează un re- 

anual pentru desemnarea

încă din 
sportive din 
ferendum 
celor mai buni 5 sportivi ai continen
tului african. Liderii laureaților de 
pînă acum au fost : atletul John 
Akii-Bua (Uganda) — în 1972 și atle
tul Ben Jipcho (Kenya) — în 1973. 
lată aleșii pentru anul 1974 : 1. Ayub 
Kalule (Uganda) — campion mon
dial de box amator ; 2. Alice
Annum (Ghana) — recordmană a 
Africii la atletism ; 3. Kazadi Mwam- 
ba (Zair) — portarul echipei națio
nale de fotbal ; 4. Faten Afifi (R.A. 
Egipt) — campioană de înot a Afri
cii ; 5. Mustafa Bușnak (Tunis) și 
Gaston James Gambor (Republica 
Africa Centrală) — cei mai buni ju
cători de baschet ai Africii.

HANDBAL
(Iscenko și Sîciov — U.R.S.S., 
Szymczak — Polonia), au fost 
cele mai serioase contracandidate 
ale echipei noastre la primul loc, 
probîndu-și evident și de fiecare 
dată valoarea.

Desigur că asistînd la o com
petiție în cadrul căreia evoluau, 
în cea mai mare parte a cazu
rilor speranțele handbalului din 
diferite 
în final 
tive se 
general 
special.
echilibrul de forțe Pe plan mon
dial a devenit și mai sensibil, 
în viitor ocuparea unui loc frun
taș Ia una din marile competiții 
fiind o problemă din ce în ce 
mai dificilă. Cît privește echipa 
română, este evident că pentru 
viitor pregătirile vor trebui să cu
prindă pe lingă amplificarea va
rietății mijloacelor tactice și 
tehnice și o creștere a accen
tului pregătirii fizice, a forței în 
joc, capitole Ia care unele echipe 
participante la C.M. universitar 
s-au arătat mai avansate.

țări, important este — 
— să vedem ce perspec- 
întrevăd acestui sport. în 
și echipei române, în 

în acest sens este clar că

A

OASPEȚII AU CUVINTUL

SĂNIUȚE. La Suhl (R. D. Ger- 
început întrecerile 

european pentru
mană) au 
campionatului 
juniori. După primele 2 manșe, 
în concursul
Bernhard Glass (R. D. Germană) 
— 1:27,72. La junioare, lideră este 
Monika * ... —
mană).

SCHI.
Wengen 
pei Mondiale" 
probă masculină de slalom spe
cial, cîștigată de tînărul sportiv 
suedez Ingemar Stenmark (18 ani), 
în clasamentul individual al com
petiției masculine 1 1. Franz
Klammer 119 p, 2. Piero Gros 
95, p, 3—4. Gustavo Thoeni și In
gemar Stenmark cu cîte 
• La Pfronten (Bavaria) 
concurs feminin contînd pențru 
„Cupa Europei", slalomul . ’ ’

fost cîștigat de austriaca Heidi 
în vîrstă de 17 ani, iar 

a revenit Karinei Lo- 
clasamentul

masculin conduce

Jedamski (R. D. Ger-

Concursul desfășurat la 
(Elveția) în cadrul „Cu- 

s-a încheiat cu o

70 p. 
intr-un

special

Bauer, 
„uriașul" 
bert (Franța). în 
competiției conduce Heidi Bauer 
cu 62 p. • în cadrul concursului 
de schi-fond desfășurat la Le 
Brassus (Elveția), campionul nor
vegian Odd Martinsen a cîștigat 
proba de 15 km cu timpul de 
49:59,0. In urma acestui succes și 
a victoriei obținute recent în 
proba de 30 km, Odd Martinsen 
a preluat conducerea în clasa
mentul „Cupei Mondiale" la schi- 
fond cu 52 p.

Turneele de volei pentru 
de juniori-tinerct, desfășurate 
fia, s-au încheiat cu victoria 
zentativelor Bulgariei. In competiția 
masculină, departajarea s-a făcut la 
setaveraj: 1. Bulgaria 9 p (setave- 

• raj 14—6).; 2. România 9 p <14—8) ;
3. Cehoslovacia 9 p (12—11) ; 4. Bul
garia (B) : 5. Polonia ; 6. Spania.
Concursuri de atletism pe teren a- 
coperit. La Leningrad, Valeri Voikin
— 19,69 m la greutate (m). Elena 
Korableva — 17,07 m la greutate (f), 
Aleksandr Aksinin —, 6.4 pe 60 m, 
Iuri Tarmak — 2,11 m la înălțime ; 
la Karaganda : Aleksandr Grigoriev
— 2,21 m la înălțime : la Meryland.: 
Stones 2,21 m la înălțime, Al. Fe
uerbach — 21,09 m la greutate, Marty 
Llquorl — 3:57,7 pe o milă, Larry 
Shipp — 7,0 pe 60 yarzl garduri.
Marele premiu al Argentinei Ia au
tomobilism, desfășurat la Buenos 
Aires (200 000 de spectatori), a fost 
cîștigat de brazilianul Fittipaldi (pe 
„Mc.Laren"), care a parcurs 318 km 
în lh 39:26,29 (medie orară 190,861 
km).
In turneul de șah de la Hastings, 
după 13 runde, conduce in continu
are cehoslovacul Hort eu 9J/j p.
In „Cupa Davis", Ia tenis : Austra
lia— Japonia 4—1 (Newcombe — 
Sakai 6—4, 6—3, 6—3, Dent—Kuki 8—«, 
6—4, 6—3 — în ultimele două întll- 
niri). Australia va juca în turul ur
mător cu cîștlgătoarea meciului Noua 
Zeelandli — India (1—3 martie) ; 
Chile — Brazilia 4—1 (Koch — Jaime 
Pinto 6—2, 6—4. 6—3, Fillol — Tava
res 6—2, 6—4, 6—4). în turul urmă
tor Chile va întilni cîștlgătoarea zo
nei Americii de Nord, probabil 
S.U.A.
In turneul tie baschet de la Varșo
via : Moscova—Praga 66—60, Sofia — 
Varșovia B 99—97, Varșovia A — Bu
dapesta 91—66. Conduce Sel. Mosco
vei cu 8 p, urmată de Praga și Sofia, 
cu cîte 7 p.
Revista americană de specialitate 
„Track and field world" a desem- 
nat-o pe poloneza Irena Szewinska 
drept cea mal bună atletă din lume 
în anul 1974. Pe locul 2 a fost cla
sată Rosemarie Witschas (R. D. Ger
mană), urmată de compatrioata sa 
Ruth Fuchs.

echipe 
la So- 
repre-

încheierea 
unor 
opinii 

acestui

TROFEE
ȘI DISTINCȚII | 
în afara frumoaselor tro- Js 

fee acordate formațiilor cla- J? 
sate pe primele trei locuri, tiOUIL 1111U1L VĂ CI lULUll,
la festivitatea de închidere 
s-au mai decernat și alte 
cîteva premii :

Golgeterul C.M.: IURII g 
LAGUTIN (U.R.S.S.) 33 de g 
goluri, cupă oferită de Fe- 
derația Română de Handbal.

Cupa Fair-play: echipa 
R. F. Germania, trofeu o- g 
ferit de ziarul „Sportul". 0

Cupa pentru cel mai bun 
portar: Jose Ma Pagoaga g 
(Spania), trofeu oferit ’ 
Ministerul Educației și 
vătămîntului.

La toate acestea se 
daugă cupele oferite fiecă
rei echipe participante de 
către unele Consilii ale 
U.A.S.C.R.. de revista ..Fla
căra" (echipei României), de 
„Scînteia tineretului" (e- 
chinei U.R.S.S.) etc.

de 
în-

a-

competiției, 
oaspeți de 
legate de 
eveniment

(R. F. Ger
ul Fe- 
Sportu-

După 
am solicitat 
peste hotare, 
desfășurarea 
sportiv internațional.

GUNTHER EGLIN 
mania) — vicepreședinte 
deratiei Internaționale a 
lui Universitar: „Cunoșteam ca
pacitatea organizatorică a foru
rilor sportive din România, dar 
întreaga desfășurare a C.M. uni
versitar a depășit 
precierile mele se 
gală măsură, și 
creată întrecerilor 
public român. Nu 
spun că F.I.S.U. i 
activitatea sa o mare reușită prin 
felul în care prietenii noștri ro
mâni au organizat competiția și 
prin nivelul valoric ridicat al 
jocurilor".

ANATOLII VASILIEVICI KO- 
PILOV — conducătorul delegației 
U.R.S.S. : „Fiind un vechi acti
vist în domeniul sportului, am 
avut prilejul să fiu martorul mul
tor întreceri internaționale de 
anvergură. De aceea, 'pot afirma 
cu toată certitudinea că felul în 
care România a organizat această 
a Vl-a ediție a C.M. de handbal 
universitar se situează la nivelul 
celor mai exigente cerințe. To
tul a fost minuțios pus la punct, 
iar atmosfera pe care am întîl- 
nit-o — foarte prietenească. Finala

așteptările. A- 
! referă, în fi

la atmosfera 
de entuziastul 
exagerez dacă 

și-a înscris în

a pus fată în față cele mai bune 
echipe ale turneului și vreau să 
folosesc prilejul ce nii se oferă 
pentru a felicita redutabila se
lecționată română pentru meri
tata ei victorie".

HANS ROSMANITH (R. F. Ger
mania) — unul dintre arbitrii fi
nalei : „Meciul decisiv a purtat 
amprenta unei frumoase și dirze 
încleștări sportive, fără să se de
pășească 
S-a jucat 
bărbătesc, 
română, pe 
învingătoare 
faptul că a practicat un joc co
lectiv si foarte atent în apărare".

IVAN SNOJ (Iugoslavia) — 
conducătorul tehnic a] 
„Competiția speranțelor handba
lului mondial nu și-a dezmințit 
renumele, fu.rnizînd jocuri foarte 
disputate, purtate într-un ritm ti
neresc. rapid. Victoria echinei 
României — din rîndul căreia 
l-am remarcat pe Radu Voina — 
este denlin meritată".

HIROSHI 
nia) — 
„Pentru 
ediție a 
tare a

limitele fair-play-ului. 
un handbal modern, 
Mi-a plăcut echipa 

care o consider o 
merituoasă, pentru

echinei

JUJIMATSU (Japo- 
conducătorul delegației : 

echiDa Japoniei, această 
„mondialelor" universi- 
constituit o veritabilă

școală. Nu este pentru prima 
oară cînd avem de învățat multe 
lucruri utile de la handbaliștii 
români. învingători merituoși .și 
de această dată".

BOXERI DIN CUBA SI VENEZUELA 
LA „CENTURA DE AUR"!

Recent a luat sfîrșit, la Cara
cas, capitala Venezuelei, cea de 
a 5-a ediție a turneului de box 
contînd drept campionat al Ame
ricii Centrale și Caraibilor. Au 
luat parte 57 de pugiliști din 8 
țări. De data aceasta, victoria pe 
echipe a revenit surprinzător Ve
nezuelei, după ce Cuba cîștigase 
net cele 4 turnee anterioare (Ha
vana, Cuba — 1970, San Juan, 
Porto Rico — 1971, San Josă,
Costa Rlca — 1972 și Ciudad de 
Mexico — 1973). Venezuela se
dovedește astfel a fi acum, după 
Cuba și S.U.A., cea de a treia 
putere în boxul amator pe con
tinentul american.

Iată primele 3 clasate pe e- 
chipe, cu numărul medaliilor de 
aur, argint și bronz, precum și 
cu numărul total de puncte ! 
Venezuela 4—6—1 și 40 p, 2. Cuba 
5—4—1 și 39 p, 3. Columbia 
0—0—9 și 18 p. Noii campioni ai 
zonei sînt, în ordinea categorii
lor : Lois Ramos (Cuba). Alfredo 
Perez (Venezuela). Orlando Mar
tinez (Cuba), Rigoberto Garibaldi 
(Panama), Jose Luis Bellon 
(Porto Rico). Pedro Gamarro 
(Venezuela). Victor Corona (Cuba), 
Alfredo Lemus (Venezuela). Ale- 

. jandro Montoya (Cuba), Ernesto 
Sanchez (Venezuela) și Teofilo 
Stevenson (Cuba).

La încheierea 
fratele nostru 
Angel Iglesias a 
rea declarație 
Luis Armando Yanes, președintele 
Federației venezuelane de box : 
„Pugilîstii din Venezuela vor par
ticipa în 1975 pentru nrima oară 
Ia tradiționala competiție româ
nească „Centura de aur", 
acum la a 4-a 
faimă a tr»ci>t 
noștri speră să 
tala României 
sară și forma dorită pentru a se 
putea prezenta bine și în octom-

1.

cempetiției. con- 
cubanez Miguel 
obținut următoa- 
din partea lui

aflată 
ediție și a cărei 
Oceanul. Boxerii 
obțină în capi- 

experiența nece-

Alfredo Lemus (Venezuela), vice- 
campionul mondial al categoriei 

mijlocie mică

brie Ia Jocurile Panamericane, 
care se vor disputa la Ciudad’ de 
Mexico. Din delegația noastră la 
București vor îace parte vice- 
campionii mondiali și acum cam
pioni ai Americii Centrale și Ca
raibilor : Alfredo Perez (muscă) 
și Alfredo Lemus (mijlocie mică), 
apoi recentii campioni Ia catego
riile ușoară (Pedro Gamarro) și 
semigrea (Ernesto Sanchez), pre
cum și semimusca Ismael Arcia 
și mijlociul 
jias".

Din aceeași 
„Centura de 
din nou și boxerii cubanezi, titu
larii urmînd a fi desemnați după 
încheierea campionatelor națio
nale care se desfășoară în cursul 
lunii ianuarie la Havana.

Fulgencio Obelme-

sursă, aflăm că Ia 
aur" vor .participa

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
OLANDA (etapa a 17-a) : Excel

sior Rotterdam — Ajax’ Amsterdam 
1—2 ; P.S.V. Eindhoven — M.V.V. 
Maastricht 1—1 ; Twente Enschede — 
F.C. Utrecht 4—1 ; Roda Kerkrade — 
Feyenoord Rotterdam 1—0 ; F.C. Am
sterdam — Go Ahead 2—0. Clasa
ment : 1. Feyenoord — 28 p ; 2.
P.S.V. — 27 p ; 3. Ajax — 24 p (ul
timele două cu cite un joc mai pu
țin disnutat).

GRECIA (etapa a 13-a) : A.E.K. — 
Atromitos 4—0 ; Ethnikos — P.A.O.K.
1— 0 ; Olympiakos Pireu — Yannina
2— 0 ; Serrai — Panathinaikos 1—1 ; 
Kalamata — Panahaiki 1—1. Clasa
ment : 1. Ethnikos — 22 p. ; 2. A.E.K.
— 21 p. ; 3. Olympiakos Pireu — 
21 p.

BELGIA (etapa a 20-a) : Ander- 
lecht — Anvers 1—1 : F. C. Bruges
— Racing White Molenbeek 2—2 ; 
Winterslag —„Berchem 1—1 : Char
leroi — Standard Liege 0—4 : Beer- 
schot — Beringen 3—4 ; Waregem — 
Cercle Bruges 2—0 ; F. C. Valines — 
Beveren 2—0. Clasament : 1. Racing 
White — 32 p. : 2. Anderlecht — 27 
p. ; 3. Standard — 26 p.

FRANȚA (etapa a 23-a) î Nisa — 
Bastia 2—1 ; St. Etienne — Nantes 
2—0 ; Lille — Nîmes 1—1 ; Rennes
— Lyon 0—0 ; Sochaux — Bordeaux 
5—2 ; Reims — Lens 5—1 ; Metz —

.Marsilia 1—0 : Strasbourg
1—0. Clasament : 1. St.
32 p. ; 2. Bastia — 31 p.
— 29 n.

PORTUGALIA (etapa 
Benfica — Farense 4—0 ;
Boavista .0—1 ; Setubal 
0—0 ; F. C. Porto—Oriental 
Guimaraes — C.U.F. 
mica — Sporting 1—3 ;
Belenenses 1—2. 
Porto — 28 p.
— 27 n. : 3. Guimaraes — 1 

SPANIA (etana a 16-a) :
— Real Madrid 1—3 : C. F. 
Iona — Zaragoza 2—2 ; Real 
dad — Atletico Bilbao 3—0 ; 
cia — Elche 0—0 : Granada 
cules 1—0 : Atletico Madrid — Celta 
Vteo 0—0 ; Gijon — Murcia 1—0 : Las 
Palmas — Espanol Barcelona 2—0 ; 
Salamanca — Betis 2—0. Clasament: 
1. Real Madrid — 25 p : 2. C.F. Bar
celona 19 p. : 3 Espanol — 19 n.

— Troyes 
Etienne — 
; 3. Keims

C.

a 17-a) :
Atletico — 
— Espinho

4—0 ;
1—0 ; Acade- 
Olhanense — 

Clasament : 1. F. C. 
2. Benfica Lisabona 

' 23 P.
: Malaga 

Barce- 
Real socie- 

; Valen- 
Her-
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