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ALEGERILOR OE LA 0 MARTIE
legerile 
pentru 
nare 
pentru consiliile popu
lare — care vor avea 
loc, după cum se 
știe, Ia 9 martie — 

se înscriu ca un eveniment 
de mare însemnătate în viața 
politică a țării.

Semnificația majoră a aces
tor apropiate alegeri, în cursul 
cărora — pe baza unui sistem 
electoral îmbunătățit —poporul 
nostru își va desemna repre
zentanții în organele centrale 
și locale ale puterii de stat, 
rezultă din faptul că ele se 

auspiciile 
și 

do 
XI- 

Și 
c-

A de deputați 
Marea Adu- 
Națională și

sub 
luminoase 
deschise 

Congresului al 
al partidului, precum 
condițiile concentrării

vor desfășura 
perspectivelor 
însuflețitoare 
hotărîiil 
lea 
în 
forturilor creatoare ale între
gii națiuni pentru înfăptuirea 
acestor istorice hotărîri, avînd 
ca premisă îndeplinirea 
into de termen a 
plan cincinal.

Concepută ca o 
țiune cu caracter 
prilej de sporită activizare po
litică și obștească a cetățeni
lor, de dezbatere și soluționare 
efectivă, cu for(e unite, a di
verselor probleme concrete pe 
plan local, 
rală oferă 
manifestare 
menilor muncii, dind astfel o 
nouă și elocventă expresie 
profundului democratism pro
priu orinduirii noastre sociale 
si de stat, preocupării consec
vente a partidului pentru a- 
tragerea maselor celor mai 
largi ale poporului Ia condu
cerea întregii activități sociale.

îna- 
actualului

amplă ac- 
de lucru,

campania 
un 

a

electo-
larg cîmp de 
inițiativei oa-

în cadrul acestei campanii 
de pregătire a alegerilor, s-a 
efectuat recent delimitarea cir
cumscripțiilor electorale și au 
fost desemnate comisiile elec
torale investite cu importante 
atribuții în privința aplicării 
prevederilor noii legi electo
rale votate de Marea Adunare 
Națională Ia sfîrșitul anului 
trecut. Zilele acestea va fi dat 
publicității Manifestul Frontu
lui Unității Socialiste, care va 
avea la baza sa documentele 
programatice adoptate de Con
gresul al XI-lea al P.C.R. Vor 
urma — în săptăminile viitoare 
— alte momente deosebit de 
importante ale campaniei elec
torale, de natură a suscita un 
mare interes public : desemna
rea — în cadrul democratic al 
unor adunări organizate în în
treprinderi și organizații eco
nomice, instituții social-cultu- 
rale, cartiere, sate si unități 
militare — a candidațiior în 
alegeri ai Frontului Unității 
Socialiste și intilnirile acestora 
cu alegătorii.

Prilejuind, deci, un întreg 
complex de activități politice 
și organizatorice. stimulînd, 
totodată, o puternică angajare 
a colectivelor de oameni ai 
muncii în marea întrecere so
cialistă, campania electorală 
pentru alegerile din 9 martie 
va ilustra, o dată mai 
unitatea de nezdruncinat 
porului nostru in jurul 
dului, al conducerii 
hotărîrea fermă de a înfăptui 
Programul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a Româ
niei-spre comunism.

mult, 
a po- 
parti- 

salc.

PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE,UNIȚI-VĂț

1 ANUL XXXI Nr. 7936 4 PAGINI 30 BANI s

POLITEHNICA C. U. C. CLERMONT-FERRAND,
IN „SFERTURILE" C.C.E. LA BASCHET FETE

★

avea mari șanse în disputa 
dă pentru locul I în grupa

ASTĂ-SEARĂ, ÎN SALA FLOREASCA, PARTIDA RETUR

la ora 18), or
internaționali
------ > „ediția

ne va prilejui o plăcută în-

A. Dembrow- 
A. Tuncau

nou program baschetbalis- 
Floreasca. 
publicului 

Politeh-

ele ar
ce se _
B formată din C.U.C., Geas Sesto 
San Giovani, B.S.E. Budapesta și 
Politehnica.

Joi 16 ianuarie 1975

Din 
tic atractiv în sala 
Astăzi, sînt oferite 
bucureștean meciurile 
nica — C.U.C. Clermont-Ferrand 
(ora 19,30), în sferturile de finală 
ale C.C.E.

Referitor Ia întrecerea dintre 
campioanele feminine ale Româ
niei și Franței, vom menționa că 
formația oaspete vine aureolată 
cu calificarea în finalele ultime
lor două ediții ale C.C.E. și cu 
un avantaj de 9 puncte (75—66) 
obținut asupra Politehnicii în jo
cul desfășurat, săptămîna trecută, 
la Clermont-Ferrand. Avem, însă, 
speranța că baschetbalistele de la 
Politehnica vor ști să se mobi
lizeze pentru a evolua la valoa
rea lor maximă,, situație în care 
ar avea șanse să recupereze han
dicapul și să obțină scor gene
ral favorabil. în această situație,

Iată echipele 
numărul de pe 
POLITEHNICA : 
1,70), Pruncu (5 — 1,80), Pantea 
(6—1,67), Szabo (7 — 1,78), Sza- 
bados-Pîrșu (8 — 1,70), Demc- 
trescu (9—1,80), Savu (11 — 1,78), 
Taflan (12 — 1,75), Ciocan (13 — 
1,84), Tita (15—1,83). Antrenor! 
Gr. Costescu. C.U.C. : Passemard 
(4 — 1,80), Sinsoilliez (5 — 1,88), 
Guidotti (6 — 1,70), Sallois (7 —

(între paranteze, 
tricou și talia) i 
Kășcănescu (4 — 

runcu (5 — i,80),
Szabo (7 — 1,78), 

(8 - 1,70), '

1,67), Jolly (8—1,78), Quiblie» 
(9 — 1,85), Chazalon (10 — 1,72), 
Leray (11 — 1,89), Djokovici (13—. 
l,81),Kiffjod (13—1,87). Antrenori 
A. Weber. Arbitri : 
ski (Polonia) și 
(Turcia).

în deschidere (de 
întîlnire între foștii 
de la Steaua si Dinamo 
1960“ . ■ J - .-1________
tîlnire cu Folbert, Nedef, Em. Ni- 
culescu, Fodor, Novacek. Nedclea, 
Spiridon, Kiss, Giurgiu, Visner» 
Antonescu ș.a.

*s\\\\\\\\\\N\\\\\V,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\VA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V)^,\\\\\V\VăV'\\\\\Vă\\\V'X\\'

cizelam tehnicii • Progres fără
© Se accelerează rilmul pregătirilor @ Eforturi sporite pentru îmbunătățirea procedeelor 
de apărare @ Esîe necesară ameliorarea forței și 

șiiință nu se poate...
Odată cu introducerea campionatelor mondiale (cu 

periodicitate : din 4 în 4 ani), boxul a rămas, practic, 
fără an de răgaz in ciclul pregătirilor pentru marile 
competiții. între două ediții ale turneului olimpic se 
înscriu acum : două campionate continentale (în anii 
fără pereche) și unul mondial (în anul par). Așadar, 
în mod firesc, ritmul pregătirilor s-a întețit și el, 
impunînd griji noi și implicații în planificare, în pro
blematica generală a unui sport de mare popularitate.

in acest nou context calendaristic, dar și învățînd

experiențele trecute, boxul românesc este 
restructureze concepția însăși a prepa- 

o adapteze mai avantajos la noua

Aspect din meciul de aseară din sala Floreasca : 
la I.E.F.S.

atac al studentelor da
Foto : V. BAGEAC

mereu din 
nevoit să-și 
rativelor, să 
situație dată.

lată de ce
de la factorii cei 
direcțiile principale 
neoc pentru 1975 
olimpic.

am socotit necesar a cere cîteva opinii 
mai îndreptățiți, pentru a afla 
ale preocupărilor în boxul româ- 
și în perspectiva lui 1976, anul

Aseară, în „Cupa Liliana

I.E.F.S. - LEVSKI SPARTAK
Ronchetti“

SOFIA 66-82

OBIECTIVUL NOSTRU OLIMPIC(4 MEDALII) POATE FI ATINS
GHEORGHE GURIEV, preșe

dintele Federației române de box : 
„Avem în față un an cu multe 

examene grele pentru pugiliștii 
noștri. In ciuda acestui fapt, gîn- 
durile noastre, ale conducătorilor 
federației, se îndreaptă spre 1976, 
anul Jocurilor Olimpice. TOATE 
COMPETIȚIILE DIN ACEST AN 
SÎNT SUBORDONATE PREGĂTI
RII ȘI SELECȚIEI BOXERILOR 
NOȘTRI PENTRU J. O. DE LA 
MONTREAL. Toți tehnicienii fe
derației, toți antrenorii cluburilor 
care furnizează sportivi lotului 
național au fost mobilizați și sînt 
hotărîți să facă totul pentru ca 
boxul românesc să fie bine repre
zentat pe ringul olimpic.

Se știe că obiectivul Federației 
române de box este de a obține

PATRU MEDALII LA J. O. Con
siderăm că acest obiectiv poate fi 
atins, deoarece avem numeroase 
elemente talentate și bune condi
ții materiale de pregătire.

E drept că mai avem de înlă
turat unele dificultăți legate de 
disciplină, sau că nu putem aco
peri întotdeauna cu sportivi va
loroși unele categorii de greutate 
•(cocoș, mijlocie mică sau grea), 
dar avem convingerea că le vom 
remedia De asemenea, sîntem 
preocupați în mod deosebit de 
găsirea unor forme adecvate de 
stimulare a sportivilor 
gitul lor efort pentru 
performanțelor dorite, 
în acest sens și 
C.N.E.F.S. Anul preolimpic 1975 
va fi pentru boxerii români frun-

Etapele centrale ale ca
lendarului internațional al 
boxului românesc în cursul 
anului 1975 :

® 14—20 aprilie, la Bucu
rești, „Centura de aur"

• 1—8 iunie, la Katowice, 
campionatele europene

• începutul lunii august, 
la Sofia, Balcaniada

Destul de numeroși au fost 
spectatorii veniți aseară, în sala 
Floreasca, pentru a asista la re
turul meciului f ’ ’ 
chet I.E.F.S. — 
Sofia din cadrul 
finală ale 
chetti". Cele 13 puncte cu 
pierduseră

zonă foarte mobilă) a 
și a recuperat multe

în prelun- 
obținerea , 
așteptînd 
sprijinul

tași anul temeinicelor pregătiri, 
anul marii bătălii pentru pătrun
derea în reprezentativa olimpică. 
Lupta nu va fi deloc ușoară, chiar 
pentru consacrații de talia frați
lor Cuțov, a lui Gruescu, Năstac, 
Pometcu sau Dobrescu. Valul ti
nerilor dornici de consacrare a 
devenit tot mai puternic și nu ar 
constitui o surpriză prezența pe 
ringul olimpic a unor tineri ta-

feminin de bas- 
- Levski-Spartak 
I sferturilor de 

.Cupei Liliana Ron- 
care 

studentele Ia Sofia 
(51—64) nu păreau un handicap 
nerecuperabil într-o cupă euro
peană în care s-au înregistrat re
montări de cite 20 și chiar 30 de 
puncte. Din păcate, însă, echipa 
I.E.F.S. a produs o surpriză cit 
se poate de neplăcută, și nu nu
mai că nu a obținut nici măcar 
un succes simbolic, dar a cedat 
la o diferență mai mare dectt in 
deplasare : 16 puncte ! Scorul 
partidei : 82—66 (44—29), scor to
tal 146—117 pentru Levski-Spar
tak.

Baschetbalistele bulgare, au 
avut acțiuni ofensive pe cit de 
simple pe attt de eficace, iar apă-

rarea (în 
interceptat 
mingi. Referitor la echipa I.E.F.S., 
trebuie spus că a avut un început 
inexplicabil de slab, ratînd foarte 
mult și 
ușurință 
urmare, 
4—21 în 
minute 
consemnat un puternic reviriment 
al studentelor (45—45 în min. 25), 
care s-a dovedit — însă — doar 
un „foc de paie", stins cu ușu
rință de sportivele sofiote.

Au înscris : Balai 20, L. Radu
lescu 11, Giurea și Capotă cite 10, 
Mihalic 9, Portik 4, Steinberg 2 
pentru I.E.F.S., respectiv Bogda
nova și Novkova cite' 19, Boiano- 
va 17, Golceva 13, Cervenkova 8, 
Maleeva 3, Marinova 2, Labova 
1. Au arbitrat Dembrowski (Po
lonia) și Tuncan (Turcia).

D. STĂNCULESCU

lăsîndu-se depășită cu 
de ofensiva adversă. Ca 
tabela de' scor indica 
min. 8 ! Primele cinci 

ale reprizei secunde au

I
I
I

irește că în cîteva rînduri, în cîteva opi
nii exprimate, nu poate fi concentrat tot 
programul unei discipline sportive. Există 
însă elementele necesare pentru a trage 
cîteva concluzii, vizînd modul cum boxul 
românesc abordează anul 1975, cu gîndul

— evident — la anul 1976.
Cu un calendar internațional stabil — în care 

pivoții sînt : campionatele europene, turneul bal
canic și „Centura de aur" — pugilismul nostru are 
condițiile pregătite pentru a transforma anul 1975 
într-o perioadă de temeinice acumulări, in vederea 
saltului hotărîtor spre înalta performanță in 1976.

Anul 1975 a fost declarat în sportul nostru olim- 
ic ..AN Al. CD’ITATÎS". Transounerea acestui pre-

cept în box înseamnă : 
rarea forțelor, cizelarea 
riior sigure și mai ales 
chiderea pîrtiei celor talentați, printr-o triere sti
mulativă.

Dar atingerea formei maxime la Jocurile Olim
pice de la Montreal nu este posibilă fără respec
tarea riguroasă și lipsită de concesii a planului 
stabilit pentru 1975. De mare importanță ni se 
pare sporirea volumului de antrenament, cu o 
intensitate similară celei cerute de efortul în con
curs și pe baza unei stricte individualizări. Pre
cum, progresul în box nu este de conceput fără 
sprijinul substanțial al lumii științei (care nu în
seamnă numai medicină, ci și psihologie, informa
ție, documentare etc.).

reîmprospătarea și amelio- 
tehnicii, confirmarea »alo- 
afirtnarea speranțelor, des-

(Continuare în pag. 2-3)

• Returul
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Proiectele F.R. Fotbal
în privința reașezării 

sistemului competițional
ASTĂZI ÎNCEPE LA CLUJ-NAPOCA ultimul turneu 

DE SALĂ AL DIVIZIEI A DE HANDBAL FEMININ

Diviziei B la fotbal 
va începe la 16 martie

O Cassius Clay, 
Foreman și Bonavena 

în aceeași gală.-.

*
* 
-K •K* ** *i



ÎNTRECERILE BE PATINAJ 1 De asTazI, Ta Cluj-Napoca A\\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^VITEZĂ DE LA TUȘNAD
S-au remarcat tinerii de la Școala sportivă Miercurea Ciuc
TUSNAD, 15 (prin telefon). A- 

proape 120 de tineri patinatori 
de viteză din 12 cluburi și aso
ciații sportive sînt prezenți la 
întrecerile finale ale campionatu
lui de juniori și concursului re
publican rezervat copiilor.

Vremea a ținut cu cei mai 
mici vitezisti, primele probe des- 
fășurîndu-se pe pista lacului 
Ciucaș din localitate pe o gheață 
corespunzătoare. Disputele au fost 
dominate de reprezentanții ora
șelor Miercurea Ciuc, Sibiu, Cluj- 
Napoca și Tg- Mureș, clasați pe 
locurile fruntașe. In mod deose
bit s-au remarcat elevii • Școlii 
sportive din Miercurea Ciuc, în
vingători în cele mai multe din
tre probele care au figurat în 
programul concursului republican 
de copii. Iată cîștigâtorii curselor 
respective t 11—12 ani, 100 ni 
Utta Szeke (Șc. sp. Sibiu) 13,0 și 
A. Lakatos (C.S.M. Cluj-Napoca) 
12,4 ; 200 m — Ibolya Szatmari 
(Mureșul Tg. Mureș) 24,8 și A. 
Lakatos 22,8 ; 13—14 ani, 500 ni — 
Eva Molnar (Șc. sp. M. Ciuc) 55,8

Csoti (Șc. 
1 000 
și A.

sp. M. Ciuc) 
m — Eva Molnar 
Csomortani (Șc. sp.

si G.
50,5 ;
1:56,7
M. Ciuc) 1:46,1. Clasamentele ge
nerale : 11—12 ani (f) 
Szatmari 38,500 p, 2.
39,00 p, 3. "
M, Ciuc)
Lakatoș
(Șc. sp.
I. Nagy
39,500 p ;
Molnar 114,150 p, 2. 
radics (S.C.M. Ciuc)
3. Marcela Duță (Șc. sp. hr. 2 
Buc.) 120,600 p ; (b) — 1. G. Csoti 
105,00 p, 2. A. Csomortani 106,250 
p, 3. D. Jenei (Agr. Cluj-rNapoca) 
106,700 p.

Au intrat în concurs juniorii 
mari și cei mici.

— 1. Ibolya 
Utta Szeke 

Szusza Hollo (Șc. sp.
39,600 p ; '

35,200 p, 
M. Ciuc)

(Mureșul
13—14 ani

(b) -
2. T.

36,900
Tg.

(f) -
Laura Da-

120,200 p,

NicoJae TOTII

A ÎNCEPUT
AL DOILEA TURNEU AL

„CIRCUITULUI ROMÂNIEI"
LA TENIS

GALAȚI, 15 (prin telefon de la cores
pondentul nostru județean), în sala spor
turilor din localitate au început, miercuri 
dimineață, întrecerile din cadrul celui 
de ai doilea turneu al ,,Circuitului 
României" la tenis. Pe tabloul de con
curs sînt înscriși 16 sportivi : T. Marcu, 
Gh. Boaghe, |. Sântei, M, Rusu, M. Tă
băraș, C. Popovici, O. Vîlcioiu, Th. Em
mrich (R.D. Germană). T. Ovici, C. HJr- 
ju, B. Almăjan, V. Sotiriu, S. Mureșan, 
D. Nemeș, 1. Kerekeș și D. Hârădău. Or
ganizatorii au stabilit următorii favoriți: 
1. T. Marcu, 2, M. Tăbăraș, 3. Th. 
Emmrich, 4. T. Ovici, 5. D. Hârădău.

în prezența unui numeros public, cei 
fnai buni tenîsmani ai țării au furnizat 
meciuri atractive. Suprafața sălii de joc, 
foorte rapidă (este formată din lemn 
tare) nu i-a împiedicat pe concurenți să 
se acomodeze destul de repede.

lată rezultatele din prima zi : T. Mar
cu — Gh. Boaghe 6-2, 6-4 ; V. Sotiriu — 
B. Almăjan 6-2, 7—5 ; D. Nemeș — S. 
Mureșan 6—4, 7-5 ; I. Sântei — M. Rusu 
6—1, 6—1 ; Th. Emmrich — O. Vîlcioiu 
6—3, 6—3 ; T. Ovici — C. Hîrju 6—1, 6-3.

T. SIRIOPOL

„CUPA UNIRII*
în sala 23 August din Capitală au 

continuat întrecerile competiției de 
tenis dotate cu „Cupa Unirii". Deși 
primele „rachete" ale țării sînt an
gajate, în aceste zile, în „Circuitul 
României", tenlsmanii prezenți la 
competiția din București reușesc să 
Ofere confruntări atractive. In mod 
special se observă un progres al ju
niorilor nominalizați în loturile re
prezentative. Iată cîțiva dintre a- 
ceștia : Laurențiu Țiței (Steaua), E- 
duard Pană (Tot înainte), Sorin Za- 
harla (Dinamo București), Marian 
Mirza (Progresul) etc.

Rezultate din turul 
nescu (Progresul) — S. 
înainte) 3—6, >-«, 6—1 ; 
ria — I. Casapii (Jiul 
6—3, 6—2; L. Țiței — S. 
(Progresul) 6—3, 6—2 ;
(T.C.B.) — A. Dîrzu ■
1—6, 6—3, 6—4, A. Leonte

I : I. lovă- 
Zancu (Tot 

S. Zaha- 
Petroșani) 
Niculescu 
J. Bîrcu 

(Progresul) 
1—6, 6—3, 6—4, A. Leonte (C.S.M. 
Construcții) — M. Robu (Progresul) 
6—4, 7—6 ; I. Lîvlu (Constructorul
Brăila) — C. lonescu (Dinamo Bucu
rești) 6—1, 1—6, 6—1.

o PENTRU SPOrnvn celor 12 e- 
chipe divizionare de la ,,U“ Cluj- 
Napoca, cît și pentru antrenorii - și 
conducătorii celor 9 secții, noul an 
sportiv a început I« mod... festiv- 
cu o masă comună oferită de pre
ședintele de onodre al clubului, 
academician prof. Ștefan Pascu, rec
torul Universității Babeș-Boyai. Cu 
acest prilej au fost adresate sporti
vilor cuvinte de gratitudine pentru 
rezultatele obținute în 1974 și urări 
de noi succese in sport |î activita
tea profesională in 1975. • LA PLO
IEȘTI a început tradiționala compe
tiție de handbal, „Cupa de iarnă", 
la care participă opt formații mas
culine din județul Prahova. |n pri
ma etapă o surpriză : înfrîngerea 
cunoscutei echipe divizionare B, Ra
finăria Teleajen (19—20 în meciul cu 
Petrochimistul Brazi). • C.J.E.F.S. 
BRAȘOV a eliberat 1505 brevete 
pentru insigna ,,Amicii drumeției". 
Purtătorii frumoasei Insigne de tu
rist sînt, în majoritate .elevi care 
și-au trecut toate normeie. La loc cț» 
cinste >e afla Șc. prof. M.LU. Bra
șov — cu 256 brevete, Liceul Indus
trial Rupea — 165 și Șc. gen. 8 
Brașov — 67 de brevete, a FOTBA
LIȘTII ELEVI TIMIȘORENI și-au dis
putat întîietatea în „Clipa vacanței" 
la minifotbal. Dintre cele 20 de com
petitoare. împărțite în două grupe, 
au terminat învingătoare echipele 
de la Liceul C.D. Logo (categ. anul 
I șl II) și Liceul de construcții civile 
(cat. anul II1-IV), • ODAIA CU 
ÎNCEPEREA TRIMESTRULUI II al anu
lui școlar, C.S. Unirea Focșani a 
trecut ta organizarea de concursuri

ULTIMUL TURNEU DE SALA

AL DIVIZIEI A DE HANDBAL FEMININ

■ 1. A.
Copocz

p, 3. 
Mureș) 
1. Eva

coresp.

ba puțin timp dupî preliminariile 
C. M. universitar, iubitorii sportului 
din Cluj-Napoca au prilejul, înce- 
pînd de astăzi, să se reîntîlnească, 
la ei acasă, cu handbalul ! în Sala 
sporturilor sînt programate cîteva 
întîlniri de atracție în cadrul diviziei 
feminine A. Este vorba de ultimul 
turneu al campionatului, așa îneît 
afișul va cuprinde mai multe der- 
by-uri de tradiție. In fruntea lor 
trebuie plasat, firește, jocul „U“ Ti
mișoara — „U“ București, progra
mat duminică seara. Pînă 
clujenii vor mai putea 
partidele I.E.F.S. — „U« 
„U“ Timișoara — I.E.F.S. 
Buhuși — „U“ Timișoara, 
alte...” 20 de meciuri.

Linia valorică ascendentă 
de divizionarele A în turneele 
sală consumate pînă acum, asociată 
cu faptul că acestui turneu îi ur
mează „finișul** în aer liber, ne de
termină să anticipăm la Cluj-Napoca 
partide de veritabil interes, dîrze 
și spectaculoase. Teoretic, la înche
ierea sezonului de sală, care va fi 
consemnată duminică seara, situația

atunci, 
urmări șl 
București, 
și Textila 
alături de

parcursă
de

din fruntea clasamentului (mai pre
cis din primele două locuri) va fi 
soluționată, handbalistele timișorence 
■avînd posibilitatea să se detașeze la 
o distanță mai confortabilă. Rămî- 
ne, însă, de văzut dacă univesita- 
rele bucureștene sînt de acord cu 
această detașare !

în rest, turneul clujean
portant pentru situația de la mij
locul clasamentului, unde echilibrul 
de 
ce

forțe (și de., puncte) 
multe mutații.

este im-

univesita-

vor 
voi 

pugilist 
insă

ÎN PRIM-PLAÎNTRECERIL
RADU VOINA

poate adu-

CLASAMENTUL

1. „U** Timișoara 18 15 2 1 312-171 32
2. ,,U" București 18 14 2 2 285-179 30
3. I.E.F.S. 18 12 1 5 238-173 25
4. Textila Buhuși 18 10 3 5 241-206 23
5. Progresul Buc. 18 9 3 6 218-201 21
6. Constr. Timiș. 18 6 5 7 189-213 17
7. Confecția 18 8 0 10 222-243 16
8. Rapid București 18 7 2 9 195-218 16
9. ,,U“ lași 18 6 2 10 256-268 14

10. Voința Odorhei 18 5 3 10 184-209 13
11. Mureșul Tg. M. 18 3 1 14 183-264 7
12. Sparta Mediaș 18 1 0 17 157-335 2

1975-1976, ANI DE PRIORITATE OLIMPICA!
(Urmare din pag. 1)

îentați ca Mircea Simon, Costică
Dafinoiu, Ibrahim Faredin, Carol 
Hajnal sau Paul Dragu. Porțile
lotului național sînt deschise pen
tru toți sportivii valoroși. Aștep
tăm ca antrenorii din întreaga
țară să ne ofere cît mai mulți 
candidați pentru echipa care ne 
va reprezenta la J. O. de la Mon
treal".

sporească numărul de lovituri pe 
unitatea de timp, dar — din pă
cate — nu s-a produs concomi
tent și ameliorarea mijloacelor,de 
apărare.

De cea mai mare însemnătate 
mi se pare ADOPTAREA SISTE
MULUI INDIVIDUALIZĂRII
STRICTE A ANTRENAMENTE
LOR, ceea ce va permite alegerea 
loviturilor celor mai eficace, nu 
la întîmplare, ci a celor care se 
pretează cel mai bine particulari-

taților individuale ale sportivilor 
respectivi. Ca urmare, vor trebui 
găsite și exercițiile cele maj po
trivite scopului propus. .Creșterea 
eficacității loviturilor, exersarea 
elementelor de contraatac, și a 
combinațiilor de lovituri .— iată 
cîteva din preocupările noastre. 
Important ni se pare însă că ÎN
TREGUL PROCES DE ANTRE
NAMENT SĂ FIE SUBORDONAT 
COMPETIȚIILOR DE BAZĂ DIN 
ANII 1975 ȘI MAI ALES 1976"

Despre Radu Voina, 
iugoslav Ivan Snoj dec 
nute după finala C. 1 
handbal : „Cred că est 
mai buni jucători ai lui 
Handbalist aproape co 
gamă de procedee teh 
a însemnat pentru ecl 
atu important".

Născut la Sighișoara 
Radu Voina a avut o ; 
noasă. începe să pi-act 
anii de liceu, trecînd a 
ința Sighișoara (primu 
cian Albii). în 1969 < 
I.E.F.S. și debutează î 
culorile echipei Unive 

(antrenor — Eugen Trofin). Palmaresul său est 
ces in fiecare an : 1970 — locul I în „Cupa tării 
medalie de bronz la C. M. universitar ; 1972 - 
la Jocurile Olimpice de la Miinchen ; 1973 — 
C.M. universitar 
seniori (în R. D. 
verși tar.

Absolvent al 
în prezent la Steaua.

(în Suedia) ; 1974 — medalie < 
Germană) ; 1975 — medalie de

I.E.F.S., Radu Voina este căs

EDUARD PANA [hochei]

INDI VIDUAL IZAIlfA STRICTA
A ANTRENAMENTELOR
ALEXANDRU VLADAK, antre

nor federal: „Analizînd prezența 
boxerilor români la ultimele 6 e- 
diții ale Jocurilor Olimpice (între 
1952 și 1972), constatăm că rezul
tatele obținute nu sînt în concor
danță cu performanțele și succe
sele realizate în perioadele dintre 
Olimpiade. înaintea fiecărui tur
neu olimpic, obiectivele și norme
le intermediare au fost îndeplini
te. Dar tocmai cîștigarea dreptu
lui de a participa la J. O. a de
venit de multe ori un „scop în 
sine“ și întîlnirile cu grad mare 
de dificultate fixate în preajma 
Olimpiadei au produs un înalt 
grad de uzură psihică. Nu ara
reori, conpetitorii noștri au ajuns 
la turneul olimpic obosiți. Iată o 
primă realitate de care va trebui 
să ținem seama în răstimpul care 
a mai rămas pînă la întrecerile 
de la Montreal.

Firește că și pe plan tehnic- 
tactic ne-am propus, încă din pri
mele zile ale anului 1975, cîteva 
importante țeluri. De pildă, vrem 
să raționalizăm stilul boxerilor 
noștri fruntași, prin utilizarea ce
lor mai eficace mijloace de luptă 
în ring. Important este să reali
zăm un raport corespunzător între 
numărul loviturilor aplicate și nu
mărul celor parate sau evitate. 
După cum se știe, boxerii noștri 
au reușit/ să mărească densitatea 
acțiunilor de luptă, au reușit să

șl testări pentru descoperirea de 
elevi capabili să intre în secțiile pe 
ramură de sport ale clubului. « IN- 
TILNIRILE DE OLD-BOYS erau obiș
nuite înainte doar la fotbal, dar 
iată că la Tg. Mureș au devenit tra
diționale aceste confruntări ale ve
teranilor și la handbal. Astfel, „bă- 
trînii" hondbaliști ai orașului Tg. 
Mureș au susținut în orașul de pe 
malul Mureșului o întilnire interna
țională cu veteranii de la cunoscu
tul club din Budapesta, Ferencvaros. 
Scorul, în această cea de a IV-a 
partidă, a fost favorabil mureșenilor 
cu 22-19. o COLEGIUL DE ARBITRI 
de fotbal din Cimpîna se pregătește 
pentru noul sezon Inițiind o serie do 
tineri in orta arbitrajului. Cursul, or
ganizat de forul cîmpinean, este 
frecventat de 35 foști fotbaliști dor
nici să devină arbitri. « VACANȚA 
DE IARNA o constituit pentru elevii 
liceului din Bâleni (jud. Dîmbovița) 
și o perioadă de recreare prin sport. 
Ei au participat la numeroase între
ceri de handbal, tenis, minifotbal și 
alte jocuri sportive. La handbal, de 
pildă, s-au acordat șl numeroase... 
titluri, cum sînt cele de cel mai 
popular jucător (cîștigat de Georgeta 
Simion — cl. a Xll-a B), cel mai teh
nic jucător (Marin Gheciu — cl. a 
Xl-A), cel mai bun portar (Marcela 
Stan — cl. a IX-a A) și cel mai bun

aarbitru elev (Ion Tamescu — cl. 
Xll-a B).

CORESPONDENȚI - D. Nușo, 
Bălteanu, C. Gruia, C. Crețu, 
Manoliu, C. Alb^ C. Vîrjoghte 
M. Avanu.

O’. 
V-

1969
C. E.

1971 
C. E.

1972 
J. O.

1973 
C. E.

1974 
C. M.

AUR 4 — — 2 —
ARGINT 2 4 1 2 2
BRONZ 1 5 ■— 3 • 1

AMBIȚIA UNEI CARIERE: TURNEUL OLIMPIC
SIMION CVȚOV, 

campion european și 
vicecamplon mondial : 
„Mă gîndesc mai pu
țin la anul 1973, pentru 
că marea țintă a ca
rierei mele sportive 
este turneul olimpic 
din 1976. Simt în mine 
ambiția de a arăta, a- 
colo, ia Montreal, că 
eu sînt totuși cel mai 
bun boxer de catego
rie semiușoară din lu
me ! Ce s-a întîmplat 
în finala de la Havana

a fost un accident, o 
greșeala a mea. Cred 
că nici adversarul 
meu, sovieticul Solo
min, nu se aștepta la 
o victorie înainte de 
limită. Sînt convins că 
nu a uitat meciul nos
tru de la campionatele 
europene de la ‘ 
grad, meci in 
l-am depășit în 
cele trei reprize.
resc tare mult să-l re- 

Solomin.
nespus 

pugiliștii

întîlnesc pe 
M-aș bucura 
dacă printre

UN LOC PE

Bel- 
care 

toate 
Do-

sovietici ce vor parti
cipa în aprilie la „Cen
tura de aur“ de 
București s-ar afla 
el. Desigur, ocazii 
a-mi lua revanșa 
mai fi. Am fost și 
rămîne un 
combativ. Știu 
că în anumite momen
te ale luptei greșesc, 
uitînd aproape com
plet de apărare. Aces
tui capitol din bagajul 
meu tehnic îi voi acor
da o atenție deosebită 
in viitor'1

PODIUMUL DE LA MONTREAL
COSTICA DAFINOIU, 

saltul a fost cam mare de 
mondiale de seniori I Trebuie sâ recunosc, totuși, câ anul trecut mi-a dat 
dere în forțele mele, pentru câ — mai ales în întîlnirile cu doi mari boxeri, cum sînt 
Mate Parlov și Gilberto Carrillo — am ajuns nu numai sâ învâț multe lucruri, dar 
sâ-mi și masor cu mai multa exactitate puterile în elita boxului. Anul 1975 in- 
seamnâ pentru mine marea tentativa de a mâ impune, în primul rînd, în țara, 
unde au apârut contracandidat serioși — și ajunge sâ-l numesc pe campionul na
țional al semigreilor, Mircea Simon, dar mai ales sâ merit selecția pentru echipa 
României care va participa la campionatele Europei de la Katowice, unde, în si
nea mea, nâdâjduiesc chiar la o medalie ! Firește câ mai am multe de învățat, 
trebuie să-mi îmbunătățesc simțitor procedeele de apărare- Poate n-o sâ mâ cre
deți, dar cu toate aceste griji, gîndul meu cel mai de seamă tot la Montreal este. 
Există oare vreun sportiv care sâ nu viseze sâ ajungă într-o zi la Jocurile Olimpice 
și sâ aspire la un loc pe podium

campion european de tineret : , .Pentru mine, în 1974, 
la campionatele europene de tineret la campionatele 

încre-

Căpitanul echipei bucureștene Dinamo. 
Eduard 
valoroși 
deprins 
la tatăl . , . . .....
internațional de hochei. In 1957 și-a fă
cut debutul în competiții, în cadrul echi
pei Constructorul (antrenor M. Flama- 
ropol) cu care, trei ani consecutiv, a fost 
campion național de juniori. în 1961 a 
jucat în formația Știința (antrenor C. 
Tico), iar din 1963, la Dinamo. în echipa 
țării primul joc l-a susținut în 1962, de 
atunci fiind mereu selecționat în repre
zentativa, în care a evoluat de aproape 
200 de ori. Recent, la derbyul Steaua — 
Dinamo, atacantul Pană a jucat pe un 
post nou, cel de fundaș, fiind unul dintre cei 1 
de pe gheață.

Eduard Pană s-a născut la București, la 28 m; 
vent al I.E.F.S. și din 1973, maestru emerit al 
sătorit și tatăl unei fetițe.

Selecționat din nou în lotul republican, Pană 
împreună cu colegii săi, va face tot ceea ce c 
ca la Sapporo, la campionatul mondial, echipa 
o evoluție cît mai frumoasă.

Pană este unul dintre cei mai 
hocheiști din țara noastră. A 

tainele alunecării pe patine de 
său, cu mulți ani în urmă fost

SCHIORII JUNIORI PRO
„Cupa L.E.S. Predeal" a în

semnat pentru schiorii alpini ju
niori primul test important din 
actualul sezon sportiv. Timp de 
două zile, peste 120 de tineri 
schiori și-au măsurat forțele în 
două curse de slalom — spe
cial și uriaș. Reprezentanții șco
lilor sportive din tară și ai clu
burilor cu secții de schi au fă
cut dovada unor calități incontes-

SALT PESTE TIMP
Cîți dintre sutele de sportivi 

ieșeni, care folosesc zi de zi 
grupul de săli ale Clubului spor
tiv muncitoresc, din str. Ștefan 
Gheorghiu, știu că respectiva 
clădire are o vechime de peste 
100 de ani ? Ce-i drept, cele trei 
săli de lucru (pentru jocuri, atle
tică grea, scrimă și tenis de 
masă) sînt modernizate și utilate 
la nivelul cerințelor actuale, 
sportivii de la C.S.M., Politehnica, 
Școala sportivă, ca și studenții 
care efectuează orele de educa
ție fizică, găsind aci bune condi
ții de pregătire, dar patina timpu
lui este vizibilă peste tot. Pe a- 
ceste locuri, unde tinerețea ani
lor noștri este omniprezentă, a- 
cum un veac și mai bine și-au 
făcut ucenicia — 
testă documentele 
mii instructori de 
din țară.

Alăturat acestor 
teren de baschet, cu instalație de 
nocturnă, care în această perioadă 
de iarnă este transformat în pa
tinoar (atunci cînd și 
trul este de acord...).

Salt peste timp, la 
recentă dotare sportivă 
cipiului Iași, Sala Sporturilor. Si
tuată în vecinătatea Palatului 
Culturii, ca pivot al unui viitor 
perimetru sportiv, modernul edi
ficiu are o suprafață totală de 
peste 14 000 mp. Sala mare (cu 
tribune escamotabile, putînd găz
dui 2 000 de spectatori) are în 
suprafața sa de joc două tere
nuri de handbal, trei de baschet 
și de volei. Holul «portivilor, 
foarte spațios, a fost dotat la 
xindu-i pu instalații pentru pre-

gătire-forță, aci efectuîndu-se nu 
numai încălzirea competitorilor, ci 
și diverse ședințe de antrenament. 
Programul de folosire a sălii în
scrie doar o oră de pauză, în in
tervalul dintre orele 8 și 23. Cu 
această sală a sporturilor, lașul 
a intrat în circuitul marilor com
petiții, recent încheiatele între
ceri ale C.M. universitar de 
handbal, oferind întregii țări, prin 
intermediul T.V., imagini suges
tive.

Și după cum ne-a spus direc
torul A.B.S. Iași, prof. Gheorghe

după cum a- 
epocii — pri- 
educație fizică

săli se află un

term om e-

cea mai 
a muni-

ANCHETA NOASTRA
„CUM SÎNT ADMINISTRATE

BAZELE SPORTIVE r

Tatu, între 
modernizare 
fășoară activitatea întreprinderea 
specializată ieșeană. Pentru că 
modernizarea înseamnă racorda
rea la necesitățile actuale, spo
rite, ale unor vechi baze spor
tive, ca de pildă Stadionul Tine
retului din cartierul Tătărași (te
ren pentru fotbal și rugby, gazo- 
nat; pistă de atletism cu șase 
culoare ; terenuri de zgură pen
tru handbal, volei, baschet ; tri
bună cu 2 000 locuri), sau baza 
hipică pentru obstacole și dresaj 
(padocuri de concurs, de antrena
ment, de dresaj ; grajduri și ves
tiare ; săli pentru pregătirea că-

aceste coordonate, 
și modern, își des-

lăreților). Și care necesită spirit 
gospodăresc (a se citi : investiții 
rațional folosite, inițiativă locală). 
Iar modern înseamnă întreținerea 
fără cusur a bazelor noi cu care 
lașul sportiv a fost dotat în ul
timul deceniu și care sînt repre
zentate, în afara Sălii Sporturi
lor, de Complexul sportiv 23 Au
gust (suprafață totală peste 58 000 
mp, compus din terenul de fot
bal central, gazonat, cu tribune 
pentru 13 000 locuri și alte trei 
de antrenament — cu gazon, 
zgură și... nisip ; pistă de zgură 
pentru atletism, cu șase culoare ; 
poligonul de tir ; două săli cu 
zgură sub tribune, pentru pre
gătire ; saună etc.).

în perioada mai 1971 (data în
ființării A.B.S. Iași) — decembrie 
1974 s-au 
ne-a spus 
Popovici, 64 
de peste 4 
a adăugat 
regie proprie, 
tehnicienii noștri, 
peste un milion de lei“. 
cest sens, al valorificării depline, 
a capacității colectivului (peste 70 
de lucrători), directorul A.B.S. 
Iași, Gh. Tatu, propune forurilor 
în drept ca aceste întreprinderi 
să deservească și județele vecine, 
care n-au asemenea forțe specia
lizate în domeniul proiectării, a- 
menajării și modernizării bazelor 
sportive. într-o asemenea ipoteză 
de lucru, A.B.S. Iași ar înregistra 
la sfîrșitul anului un venit mult 
mai mare peste plan decît 400 000 
lei, cel estimat la finele lui ’74.

efectuat, după cum 
contabilul șef Mihai 
de lucrări, în valoare 
milioane lei. „Dar — 
dînsul — lucrînd în 

cu muncitorii și 
am economisit 

In a-

Paul SLAVESCU

tabile care, 
nuare cu a 
siune de 
didactice ce 
r< a lor, po 
timp, saltul 
la marile 
nem îndrep 
lemente ca 
marie Verii 
lin Csiser, 
lina Manol 
jirescu, Aut 
țilă, Octavii 
dulescu, B 
Olaru, Alin 
o pantă în 
de dit'icult. 
monstrat că 
vansatc- în 
vîrstă <~e -i 
Din <■< pe; 
aproape jiu

120 DE
In apropie 

Dor", s-a d 
„Cupei sper 
Au fost pre 
curenți de 
Brașov, l’ia 
Ciuc, Sf. G1 
la, precum i 
L.E.S. Prede 
și C.S.O. Sin 
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1. Eva Csor 
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• Sih 
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despie ce 
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IMPLICAȚIILE ACȚIUNII DE RECONSTRUCȚIE
PROIECTELE E

SISTEMULUI
într-un număr trecut al ziaru

lui nostru, am anunțat intențiile 
F.R.F. de a proceda la o reașe
zare a sistemului competițional 
divizionar. Preocuparea forului 
de specialitate a fost primită cu 
interes, de tehnicienii acestui 
sport ca și de iubitorii fotbalu
lui, care și-au exprimat dorința 
de a cunoaște unele amănunte în 
acest sens.

Interesîndu-ne la federație am 
aflat că — după consultarea u- 
nor specialiști, a unor membri 
ai Comitetului federal, a unor 
activiști ai cluburilor și asocia
țiilor — a fost formulat un pro
iect dc formulă divizionară, care 
urmează să mai fie discutat și 
aprobat.

Iată ce se preconizează i

COMPLETĂRI DE LOT

LA C. F. R PAȘCANI
In ziua ne 13 

pregătirile, sub . 
rulul Marin Alexandru, 
tii de la 
sfirșitul acestei luni, instruirea de 
bază se va desfășura în localitate șl 
în împrejurimi, pe teren variat, ur- 
mînd ca la începutul lui februarie 
divizionarii B din Pașcani să se de
plaseze pentru două săptămîni într-o 
localitate montană din nordul Mol
dovei, unde vor fi organizate și pri
mele jocuri de verificare. In vede
rea noului sezon competițional, lo
tul a fost completat cu trei jucători 
și anume : Oșlobeanu (din cadrul 
propriei pepiniere de juniori), Grosu, 
care a activat la o formație din cam
pionatul județean, .și Iile, revenit în 
cadrul echipei după satisfacerea sta
giului militar. (C. ENEA.-coresp.).

Ianuarie au început 
conducerea antreno- 

i, și fotbaliș- 
C.F.R. Pașcani. Pînă Ia

FORMANȚE RIDICATE
conti- 

și pa- 
cadrele 
instrui- 
1‘ scurt 
:e duc 
le pu- 
in e-
Ane- 
Kala- 

Ma- 
O- 

Fră-
el Ră- 
Sabricl 
ire, pe 

grad 
1 de- 
nțe a- 

la o 
C . 
urenți, 
: bine

>, 
tin

elementele 
lor, iar 20 
considera 
pentru concursuri de amploare.

Pentru îndeplinirea acestui de
ziderat este nevoie, în afara pa
siunii antrenorilor, profesorilor 
și elevilor, de material și echi
pament sportiv de bună calitate, 
care să satisfacă exigențele. Dar, 
așa cum am aflat de la antreno
rii prezenți la Predeal, nu este 
încă rezolvată deplin problema 
schiurilor de mare performanță, 
iar I.I.L. Reghin nu și-a respectat 
angajamentul asumat de a livra pe 
piață sau secțiilor de schi bocan
cii care să 
în condiții de 
tui sport atît 
schiul alpin.

de bază ale 
dintre aceștia 

Schiori bine

ocoliri
se pot 
formați

asigure practicarea 
competiție a aces- 
de greu care este
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II-a A „CUPEI SPERANȚELOR1*
(Petroșani), 2. Maria Axinte (L.E.S.), 
3. Maria Semesi (M. Ciuc) ; băieți, 
61—62 : 1. Dorin Dinu (L.E.S.), 2.
Cristinel Bucur (C.S.O.), 3. Bogdan 
Frățilă (L.E.S.).

Cursele de fond au avut Joc la 
Azuga și majoritatea dintre ele au 
revenit sportivilor din localitate. Au 
fost prezenți schiori de la C.S.O. Si
naia, Bușteni și Azuga. REZULTATE 
TEHNICE : fete, ~ ’ - --
Stoica, 
Barbu (toate 
3 km : ' “
Georgeta __ __ _________
Popa (toate de ia Azuga) ; băieți, 
3 km : 1. * ’ ’
Sinaia), 2. Mihai Barbu, 3. Constan
tin Dobre (ambii de la Azuga) ; 
băieți, 4 km ; 1. Ștefan Tocitu, 2. 
Mihai Bunea (ambii de la Azuga), 
3. Ion Iupu (C.S.O. Sinaia).

!, 2 km : 1. Liliana
2. Elena Similea, 3. Adela 

de la Azuga) ; fete, 
1. Petruța Constantin, 2. 

Alexandru, 3. Antoaneta 
Adrian Dascălu ’ (C.S.d!

ICUL ECRAN
ora 16.40 — Rugby : IRLANDA — ANGLIA (tur- 

iune directă de la Dublin.
E, ora 15.00 - MAGAZIN SPORTIV : Baschet 
irea foștilor internaționali oi echipelor Dinamo 
taj filmat realizat de televiziunea cehoslovacă 
fe hochei pe gheață din Europa ; „Trambulina 
ilm primit de la televiziunea iugoslavă ; „Din 
iolului' : PRIMO CARNERA - JACK SHARKEY 
IE MOORE - JOE MAXIM (1952) și RAY SU- 
ÎAZIANO (1952).

F.

NAȚIONALĂ, CUe DIVIZIA 
16 ECHIPE

& DIVIZIA 
ECHIPE

9 DIVIZIA 
RII A CÎTE 18 ECHIPE

G DIVIZIA C, CU 40 DE 
R1I A CITE 16 ECHIPE, cîte 
în fiecare județ și în municipiul 
București.
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se vede, 
a numărului de 

primul eșalon 
fotbalului, de la

zează, după cum 
reducere 
chine în 
loric al 
la 16. Apare o nouă treaptă (Di
vizia A) care urmează să facă 
legătura intre Divizia națională 
și Divizia B și în care, desigur, 
vor activa cele mai puternice 
echipe din actualul eșalon secund, 
care vor promova aici după un 
sistem care urmează a fi sta- 

Divizie B pro-bilit Viitoarea 
priu-zăsă va fi deci redusă de 
Ia 3 terii (cîte 
Ia numai două.
vede o Divizie C mult mai eco
nomică, Intr-o formulă care tinde 
spre întărirea activității fotbalis
tice Ia nivelul Județelor.

Consultările In privința formu
lei continuă. între altele, sîntem 
informați că In cursul săptămî- 
nii viitoare Biroul federal va con
sacra acestei probleme o ședință 
a sa specială.

are actualmente) 
în fine, se pre-

F. R. FOTBAL

urmă, grație 
a studioului 

în cadrul 
ne-a

Cu cîtva timp în 
excelentei inițiative 
de televiziune care, 
retrospectivelor sportive, 
reamintit episoadele fotbalului a-
nului 1974, l-am văzut pe Ilie 
Oană și echipa sa în două ipos
taze diferite. Scenele, îndepărtate 
în timp, s-au reunit pe micul 
ecran la scurt interval. Prima în
fățișa euforia echipei din Copou 
după marcarea golului în poarta 
Rapidului, gol care avea s-o sal
veze de la retrogradare. în fi
nal, decanul de vîrstă al antreno
rilor primei divizii era purtat de 
jucătorii săi pe brațe. Parcă mai 
întinerise cp cîțiva ani. Dar, 
peste cîteva minute, aveam să 
revedem peripețiile din neuitatul 
meci cu Dinamo. Și din nou a 
apărut Ilie Oană în prim plan, 
un altul, desigur, împovărat de 
-griji și gînduri la nopțile albe 
ce vor veni cu siguranță, la pri
măvară.

Nu exagerăm cînd spunem, a- 
cum, că Politehnica Iași este ia
răși la... răscruce de drumuri. Pe
ricolul retrogradării se conturează, 
deocamdată, din confruntarea sta
tistică. De exemplu, în turul 
campionatului ediției 1972/1973, 
Politehnica strînsese, de bine de 
rău, 15 puncte, avînd un golaveraj 
de minus 6 (18—24), iar acum
zestrea ei este dc numai 12 
puncte cu un golaveraj mai slab : 
minus 14 (20—34). Și mai rețineți 
cele două partide pierdute acasă 
(eu „U“ Cluj-Napoca și Dinamo) 
care vor căpăta 
mensiuni abia în 
tiției, dacă nu și

Dacă ar fi 
Ia întrebarea 
Politehnica la 
ție de echipă 
toriu trebuie să privim totul prin 
acel vizor care se numește „dru
mul reconstrucției totale". Din o 
mie de 
late de 
clubului, 
să vină 
cii de cei 7 foști titulari — Ro
milă I, Stoicescu, lanul, Mieloș,

INTERNAȚIONALULUI
TROFEUL PENTRU

FOTBALIST ROMAN

realele lor di- 
finalul compc- 
mai devreme...

căutăm
,De ce a 
vechea ci 
codașă ?“,

răspuns 
revenit 
condi- 

obliga-

motive, obiectiv formu- 
conducerea tehnică și a 
într-o bună zi trebuia 
și despărțirea Politehni-

A ATRIBUIT
CORNEL DINU

CEL MAI BUN
AL ANULUI 1974

ACTUALITĂȚI
DATELE ÎNCEPERII RETURULUI 

CAM?4 OMĂTUL DIVIZIONAR. Au 
definitivate datele startului în 
turul campionatelor divizionare 
0. C ș? de juniori. Astfel, prima etapă 
o returufaâ Diviziei A se va disputa Ea 
2 flsartie, plutonul celor 54 divizionare B 
«a parai ta diurn la 16 martie, iar pri
mer etap® « returului Diviziei C și cam- 
pionotidai de juniori este programată Ea 
23 martie.

Etapa din 9 martie a Diviziei A a fost 
devansată cu o zi, ea disputîndu-se sîm- 
bătă 8 martie.

TRAGEREA LA SORȚI A SEMIFINALE
LOR CUPEL Rapid București, A.S.A. Tg. 
Mureș, Universitatea Craiova și Steaua 
vor avea... emoții identice în ziua de 
26 februarie. La această dată se vor 
trage la sorți semifinalele „Cupei Ro- 
niei*. Cum vor ieși din urnă cele 
două „perechi “ ?

DOI JUCĂTORI BRAȘOVENI, MAEȘTRI 
Al SPORTULUI. Doi dintre „bătrînii" 
Steagului roja Brașov - Sterică Ada-

1N 
fost 
re- 
A,

Au fost și zile cînd Costaș nu a fost în 
fază din meciul cu Steaua (0—5), apărarea 
departe de atacanții adverși. Vnde sînt 
Năstase (dreapta) și Smarandache ?

Lupulescu, Marica șî Ifanceriuc — 
grup masiv înlocuit de 9 jucători, 
mai mult sau mai puțin talentați, 
proveniți din diviziile inferioare 
sau din propriul centru de ju- 
„:„„î Cum promovările acestea, 

curaj, timp, 
Oană și-a asu-

formă dar, ca și in această 
Politehnicii a rătăcit undeva 
jucătorii de marcaj pentru 

Foto : S. BAKCSY

rata mai puțin decît adver-

în cadrul galei 
laureaților spor
tivi ai anului 1974 
care s-a desfășu
rat luni seara în 
sala Palatului 
Republicii, F. R. 
Fotbal a decer
nat trofeul său 
anual jucătorului 
Cornel 
namo), 
echipei 
tative

Dinu (Di- 
căpitanul 
reprezen- 

a Româ
niei, pe baza vo
turilor antrenori
lor și arbitrilor 
de Divizia A, care 
l-au desemnat 
cel mai bun fot
balist 
anului trecut.

în
tov. Tudor Vasile, 
vicepreședinte al 
Federației româ
ne de fotbal, în- 
mînează lui Cor
nel Dinu prețiosul 
trofeu, o statuetă 
reprezentînd un 
jucător de fotbal 
în acțiune.

român al

fotografie :

mache și luliu Jenei — vor primi titlul 
de maestru al sportului. O răsplată pe 
deplin meritată a strădaniilor celor doi 
jucători sub culorile formației Brașovene 
iar, în cazul lui Adamache, și ale 
pei naționale.

GH. CONSTANTIN, ANTRENOR 
SPORT CLUB BACĂU. Incepînd de 
Sport Club Bacău, 
a Diviziei 
cipal. Este 
tin, fostul 
Steaua.

echi-

liderul primei serii 
B, are un nou antrenor prin- 
voiba de Gheorghe Constan- 

jucător și antrenor al echipei

DEN BUCUREȘTI !$! REIAU
orbi

ARBITRII
PREGĂTIRILE. Astăzi, de ia ora 14, 
trii bucureșteni divizionari, vor participa 
la prima lecție, cu caracter fizic, ofec- 
tuînd exerciții și alergînd în sala Steaua 
din Caiea Plevnei. Apoi, ,,cavalerii fluie
rului’' ișl vor continuo pregătirile, in 

- aer liber și în solă, în vederea testelor 
la care vor fi supuși. Incepînd de săp- 
tămîna viitoare, ei vor participa și la 
lecții cu caracter teoretic, ___ ;

mori.
de regulă, reclamă 
răbdare și tact, 
mat toate riscurile care decurg 
dintr-o asemenea campanie. Ast
fel, inerenta lipsă de experiență 
competițională, la nivelul primei 
divizii, a multora dintre jucători, 
și-a spus cuvîntul, a fost facto
rul determinant al cedării iniția
tivei în joc, al severelor Infrin
ge ri 
„U“ 
mai vorbim de stîngăciile și ga
fele ” ' ....
ale
într-un fel, accentuarea stării de 
nervozitate soldată cu o mustrare, 
două etape suspendare și un re
cord de 16 cartonașe galbene la 
12 jucători !

■Se știe că notele acordate ju
cătorilor au o anumită doză de 
subiectivism. Cifrele statistice, 
sîntem nevoiți să apelăm din nou 
la ele, sînt, însă, foarte exacte 
și nu te pot înșela în emiterea 
unei judecăți. Iată, privind gol
averajul ieșenilor (20—34), deduci 
cu ușurință dezechilibrul compar
timentelor, raportul total nesatis
făcător între golurile primite și 
marcate, ceea ce la prima vedere 
se numește neputință sau incapa
citate ; deși mai știm că în fot
bal trebuie să mai ai și șansa

în finalurile partidelor cu 
Craiova și Steaua ; ca să nu

altora, în momente decisive 
altor partide. Așa se explică

de a
sarul, de a greși mai puțin decît 
el, de a avea un portar mai 
constant care să nu facă gafe ca 
acest Costaș. Dar toate astea vor 
dispare cînd gradul de maturi
tate al jucătorilor va crește, cînd 
la antrenamente va curge și mai 
multă sudoare, cînd sentimentul 
de responsabilitate al întregii e- 
chipe va fi mai mare. Alt pri
lej de reflecție : Politehnica, în 
general, nu a putut să-și mă
rească avantajul pînă la pauză (a- 
casă) și nici să evite înfrîngerile de 
proporții (afară). Deci, aceeași 
concluzie : în următoarele 45 de 
minute, echipei i 
sursele fizice, șl 
cele psihice.

Că Politehnica 
actuală o echipă 
greu „șocurile" nu mai este ne
voie să insistăm. Penultima par
tidă, cu Dinamo, în care se năș
teau și se năruiau speranțe, ne 
scutește de orice cuvînt în plus. 
Fără discuție, conducerea tehnică 
a formației de pe locul 17 știe 
mai bine ce are de făcut pentru 
marea bătălie din primăvara care 
vine, 
crede 
surse 
plin, 
cută, 
ca și 
nea

se subțiază re- 
odată cu ele și

Iași este la ora 
care suportă 
mai este

Important este că Ilie Oană 
în „noul val", în acele re- 
încă nevalorificate, pe de- 
de echipă în toamna tre- 
Dar tot atît de necesar este 
echipa să aibă un aseme- 

crez.

Stelian TRANDAFIRESCU
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• PUNCTE REALIZATE : 12 (procentaj 35%).
— acasă : 8 6
— în deplasare : 9 0 _ _ _
• JUCĂTORI-FOLOSIȚI (21) : Dinu (totalul meciurilor : 17 

notelor : 6,91), Simionaș (16—7,37), Romilă II (16—7,25) Dănilă (16—6,75), 
Ineze (16—6,25), Vlad (15—6,40), Sofian (14—6,71), Costaș (13—6,92), Cio
cîrlan (13—6,66), Grosaru (13—6,09), Toacă (12—6,54), Costea (11—6,54), 
Blmlonov (10—6,33), Anton (9—6,28), Birta (9—6,00), Mihăilă (5—6.60), 
Spirea (4—5,66), Atlmoitoaie (3—6,33), lanul (2—7,50), Andreescu (2—5,50), 
Ailoaiei (2—6).

O MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 6,63.
• FORMAȚIA DE BAZA : Costaș — Sofian, Toacă, Dinu, Vlad — 

Romilă II, Simionaș, Ciocîrlan — Ineze, Dănilă, Grosaru (Costea).
• GOLGETERII ECHIPEI : Dănilă 9 (6 acasă + 3 în deplasare), 

Grosaru 3 (2+1), Costea 3 (2+1), Simionaș 2 (1+1), Ineze 2 (2+0), Ro
milă II 1 (1+0).

• CARTONAȘE 
cîte 2, Andreescu, 
Grosaru — cîte 1.

• CARTONAȘE 
IX-a).

• JUCĂTORI SUSPENDAȚI : Anton — 2 etape.
• FAULTURI COMISE : 264 (cele mai multe — 21 — în etapa 

XVII-o ; cele mai puține — 10 — în prima etapă).
0 NUMĂRUL DE ȘUTURI : total : 227 (cele

— în etapele a Vl-a și a XIII; cele mai puține —
— pe spațiul porții : 107 (cele mai multe — 12 
cele mai puține — 2 în etapa o XII-a).

O NU A BENEFICIAT de nici o lovitură de

0 2 14— 6 12 (75%) 
0 9 6—28 0 ( 0%)

media

GALBENE : Incze, Romilă II. Vlad, Ciocîrlan 
Dănilă, Anton, Costaș, Simionaș, Dinu, Costea

KOȘH : Anton (etapa a Vl-a) șl Dănilă (etapa

și

a

21mai multe — cîte
6 — In etapa a XII-a); 
— în etapa a XllI-a; I I

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

w____________________ ___ _____ _ . la 11 m; a fost sanc
ționată cu 3 penalty-uri, 2 transformate de Iovănescu și D. Georgescu, 
unul ratat de I. Mureșap.

• LA MECIURILE susținute acasă au asistat 73 000 de spectatori.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tragerea extraordinara 

1 ianuarie 1975 ;
11. Roșu Ecaterina din

Cîștigătorii la 
Pronoexpres din

Categoria H : ........... .. .........
Sînnicolaul Mare, jad. Timiș ; 12. Căpu- 
șan Maria din Timișoara ; 13. Barbu
Sandu din Măcln ; 14. Bunea Gheorghe; 
15. Baciu Eon ; 16. î*î< 
Petrescu Mircea și 18. 
din București.

Categoria B : 
in U.R.S.S. sau 
sau Iugoslavia, plus diferența în nume
rar. 1. Baltă Gavril din Arad ; 2. Ver
gea Ion din Pitești ; 3. Voiculescu Vale- 
riu din Cîmpulung, Jud. Argeș ; 4. Ră- 
doi Dumitru din Corbe^i, jud. Argeș, 5. 
Năstase loan din Bacău ; 6. Stolnicu
Constantin din corn. Români, jud. Neamț;

Buzdugan Dumitru din Buhuși ; 8.

Muntean Ion din orașul Victoria ; 9.
Dragancea Toma din corn. Dumbrăveni, 
jud. Vrancea ; 10. Ciurumelea Gheorghe 
din Rm. Sărat.

7.

16. Marin Toma ; 17.
. Badea Ion, toți

6.157 lei sau excursie 
Ungaria — Cehoslovacia

(Continuare în numărul viitor)

CIȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 12 IANUARIE 1975

Categoria I : (13 rezultate) 
rlante a 1.022 lei.

Categoria a ll-a : (12
1.558,85 variante a 140 tei.

lntrucît valoarea unitară a 
de la categoria a Hl-a a fost 
nul minim de 20 lei, fondul de cîștîguri 
a fost repartizat celorlalte două cate
gorii

numerele extrase la tragerea pronoexpres
DIN 15 IANUARIE 1975

FOND GENERAL DE CÎȘTÎGURI : 1.872.662 lei din care 934.755 lei 
report

EXTRAGEREA I : 30 14 36 2 7 23
■EXTRAGEREA a II-a : 26 34 42 27 5 .
Plata cîștigurilor se va face în Capitală incepînd din 23 ianuarie 

pînă la 15 martie, în țară aproximativ din 27 ianuarie pînă la 15 mar
tie 1975 inclusiv, iar prin mandate poștale din 27 ianuarie 1975.

91,30 va-

rezultate)

cîștigurîlor 
sub plafo-



CAMPIONATELORAu început pregătirile © Biationistii români candidează la medalii ® Pronosticuri..,

pentru C.E. de box de la Katowice imposibile © Tirul, aceasta e întrebarea...

Polonia se pregătește să găz
duiască pentru a doua oară cam
pionatele europene de box. După 
ce în 1953 gazda a fost Varșovia, 
de data aceasta competiția pugi- 
listică a continentului se va 
fășura la Katowice, între 
8 iunie.

Ca de obicei în -ultimii 
protagonistele întrecerilor vor fi 
probabil loturile de boxeri din 
U.R.S.S., România, Bulgaria, Un
garia. R. D. Germană și alte țări 
aflate în progres. Pentru școala 
nugilistică poloneză, acesta este 
însă prilejul cel mai nimerit de 
a-și reafirma clasa, de a-și reface 
renutația.

în acest scop, de pe acum, a 
fost desemnat lotul selecționați
lor, care încep pregătirile sub

des-
1 și

ani,

conducerea antrenorului federal 
Viktor Nowak și a asistenților 
săi : Michal Szczepan, Zeonon 
Stefaniuk, Tadeusz Walasek (cu- 
noscuți foști campioni polonezi), 

în lotul nominalizat figurează 
o seamă de tineri boxeri_ talen- 
tați, dar și consacrații 
Tomczyk, Gaida, Kicka, 
Rudkowski, Kucharczyk, 
La buna desfășurare a _ 
rilor și-a promis ajutorul și 
rintele" succeselor boxului 
nez, celebrul antrenor 
Stamm.

Dar, dună 
poloneză, în 
21-a ediții a 
pene de box < 
pugiliștii din 
stau cu mîinile în sîn.

Gotfryd, 
Rybicki, 

Gortat. 
pregăti- 

„pă- 
polo- 

Feliks

presa 
de a 
euro-

cum constată 
vederea celei 
campionatelor 
de la Katowice, nici 

i celelalte țări nu

TURNEE DE TENIS
• Au continuat întîlnirile tur

neului feminin de la Sarasota. 
Sue Stapp (S.U.A.) a învins-o cu 
6—1, 6—0 pe Virginia Ruzici (Ro
mânia), iar Leslie Hunt (Austra
lia) a eliminat-o cu 6—0, 7—6 pe 
Ingrid Bentzer (Suedia). Chris E- 
vert a învins-o în numai 35 de 
minute, cu 6—0. 6—0, pe Patty 
Hogan (S.U.A.). Pentru turul ur
mător s-a calificat și cehoslovaca 
Navratilova, învingătoare cu 6—1,
6— 3 în partida cu Betty Ann 
Stuart (S.U.A.). în primul tur, 
Kathy Kuykendall a învins-o pe 
Mariana Simionescu (România) cu
7— 5, 6—0.

Richey (S.U.A.), iar Jeff Boro- 
wiak (S.U.A.) l-a eliminat cu 5—7, 
6—1, 6—2 pe cunoscutul campion 
american
(U.R.S.S.) a cî.șligat cu 6—4, 6—3 
jocul cu

• în orașul nortorican Huma
cao, australianul Rod Laver a dis
pus cu 7—6, 1—6, 6—4 de Cliff

IN TURNEUL BRAZILIAN
RIO DE JANEIRO, 15 (Ager

pres). — Echipa de fotbal Uni
versitatea Craiova și-a început 
turneul pe care-1 întreprinde în 
Brazilia, jucînd la Campo Grande 
(statul Mato Grosso) cu formația 
locală Operario. La capătul unui 
meci de un bun nivel tehnic, gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0), prin golul înscris 
de Ze Carlos.

CLAY, FOREMAN, BONAVENA
IN ACEEAȘI» GALĂ...

YORK, 15 (Agerpres). 
de box la

NEW
Campionul mondial 
tegoria grea Cassius Clay își va 
pune centura în joc în fața lui 
Chuck Wepner. S-a stabilit ca în- 
tîlnirea să aibă loc la 24 martie 
la Cleveland. Wepner. în vîrstă 
de 33 de ani, este campionul Ame
rică de Nord. în meci „semivede- 
tă“. George Foreman îl va întîl- 
ni pe argentinianul Oscar Bona- 
vena.

ca-

(10 și 20 km) rămîn, după părerea 
noastră, schiorii sovietici, cu tot 
insuccesul de anul trecut. Tihonov, 
Biakov, Kovalev, Kruglov sînt ori- 
cînd gata să recucerească medaliile 
pierdute. Ca și schiorii din R.D.G. 
de altfel, Menz, Wolf, Bartnik, 
Geyer sînt individualități de te
mut. Ia aceștia se adaugă, fără 
îndoială, „misterul scandinav", în 
care trinitatea norvegiană-suedeză- 
finlandeză are, ca întotdeauna, un 
cuvînt greu de spus. Suutarinen, 
Svendsberget, Wadman, Heikki sînt 
ași ai zăpezii și rămîn, în conti
nuare, mari favoriți ai biatlonuluL 
La aceștia, credem că trebuie a- 
dăugați schiorii țării gazdă a C.M.; 
Italia : Bertin, Clementi și Spiller, 
capabili și dornici să arate că 
„peninsula" este tare nu numai în 
schiul alpin.

La ștafetă, șansele circumscriu 
un număr mai redus de echipe în 
lupta pentru medalii : nordicii 
(Finlanda, Norvegia, Suedia), 
U.R.S.S., R.D.G., România, R.F.G. 
Și aici credem că hotărîtoare va 
fi precizia la tir. Cunoscînd saltul 
realizat de biatloniștli români, se
veritatea și conștiinciozitatea pre
gătirilor, avem credința că, mai 
mult ca oricînd, garnitura actuală 
are cele mai serioase șanse pentru 
un loc de frunte, poate chiar o 
medalie și pe podiumul ștafetelor.

Mihai BÂRĂ

discuri, poate „exila" un pre-două 
tendent la medalii dincolo de lo
cul 10. Și sînt foarte rare cazurile 
cînd concurenții în 
viduale reușesc 
fără penalizări, 
pildă, n-a fost 
de la Minsk — 
cezul Viry care, în ciuda unei 
lergări 
10-lea.

Iată 
biatlon 
mit. Cu toate acestea, ne vom în
cumeta să schițăm, după un calcul 
al probabilităților, șansele biatlo- 
niștilor noștri în raport cu presti
gioșii lor adversari.

Gârniță își păstrează candidatu
ra pentru o medalie la C.M. și 
una la J.O. de la Innsbruck. Re
zultatele de la Passo Rolle, Za
kopane și Leningrad confirmă o 
constanță în valoare ridicată. El 
este secondat în echipa noastră de 
Voicu și Cristoloveanu (care au 
realizat un mare salt de calitate), 
de Veștea și Fontana, mai tempe
rați pe moment de o experigpță 
anterioară cînd intrarea timpurie 
în formă i-a „costat" la momentul 
oportun. Principalii adversari ai 
lui Gârniță în probele individuale

Campionatele mondiale de biatlon 
se apropie cu pași repezi și sînt 
așteptate cu nerăbdare, pentru că 
această ediție, ultima înaintea J.O. 
de la Innsbruck, trebuie să dea 
răspuns cîtorva probleme actuale 
care preocupă lumea biatlonului.

După Sapporo ’72, mai multe 
echipe naționale și-au întinerit 
garniturile cu elemente de per
spectivă, scontîndu-se apogeul per
formantelor lor în anul 1976. Ast
fel, R.D. Germană și-a alcătuit o 
echipă complet nouă, U.R.S.S. a 
înlocuit pe veteranii Mamatov și 
Safin, Suedia — pe fostul cam
pion olimpic Solberg, pe Olson și 
Petrusson, Finlanda — pe Saira și 
Roeppaenen, România — pe Țcpo- 
su, Vilmoș și Carabela etc. Au a- 
părut nume noi, ambiții noi, dar 
și incertitudini în prognoza rezul
tatelor. Campionatele mondiale de 
la Minsk 1974, prin ineditul per
formanțelor obținute acolo, încurcă 
și mai mult problema, deocamdată, 
pentru că, de pildă, Suutarinen 
(Finlanda), clasat la Sapporo pe 
locul 30, a devenit dublu campion 
mondial, norvegianul Svendsberget, 
clasat pe poziția a 8-a la Sapporo, 
a cucerit medalia de 
românul Gârniță — 
Sapporo — a dobîndit 
medalia de argint. Ierarhiile s-au 
răsturnat și pentru că sovieticii 
Tihonov și Biakov nu s-au do
vedit în formă la Minsk, ei fiind 
supraantrenați, ca și suedezul 
Arvidson și finlandezul Salpakari, 
de altfel. în aceste circumstanțe, 
apropiatele campionate mondiale 
din Italia (la Anterselva) trebuie 
să confirme recenta ierarhie insta
lată la Minsk, definitivînd — ast
fel — candidaturile olimnice. Așa
dar, prima și cea mai dificilă pro
blemă de. la care se așteaptă răs
puns este dacă protagoniștii sezo
nului ’74 vor rezista dublului asalt: 
al celor dezamăgiți în ’74 prin 
lipsa momentană de formă și al 
celor tineri, ambițioși, despre care 
nu se știu prea multe lucruri, ei 
fiind recent introduși în formați
ile naționale.

Chestiunea se complică în biatlon 
datorită oscilațiilor la proba de 
tir. Un minut sau două de pena
lizare, pentru ratarea unuia sau a

bronz, iar 
absent la 
la Minsk

probele indi- 
termine proba
Sapporo, de 
unul, la C.M.

să
La 
nici 
unul singur, fran-

mai slabe, s-a clasat
a-
al

înde ce un pronostic 
este atît de greu de întoc-

Baha-

Stan Smith. Mctreveli

Freeport (Insulele Baha- 
primul tur, cunoscutul 

american Jimmy Connors

o Căpitanul „nejucător" 
chipei de tenis a S.U.A.. 
internațional Dennis

Mark Cox (Anglia).

OLIMPICENOUTATI

• La
ma), în 
campion.
l-a învins cu 6—1, 6—2 pe Viorel 
Marcu (România). Cari Meilor 
(R. F. Germania) a dispus cu 6—4, 
6—4 de Leo Rolle (Insulele 
ma).

ai e- 
fostul 

Ralston, a 
anunțat că Jimmy Connors \i-a 
declarat, că, din motive personale, 
nu va putea face parte din se
lecționata americană pentru „Cupa 
Davis". Formația S.U.A., care ur
mează să susțină, între 31 ianua
rie și 2 februarie, la Palm Springs 
(California), meciul cu echipa 
Mexicului, se prezintă astfel • 
Smith, Lutz, Tanner și Stockton.

• Cea de a 76-a sesiunp a Co
mitetului Internațional Olimpic se 
va ține intre 21 și 24 mai la Lau
sanne și 
reuniuni

La 16 
xecutivă 
zentanții 
ționale.

Tot din Lausanne se confirmă 
patronarea de către C.I.O. a Jocu
rilor Mcditareneene care vor aven 
loc la Alger. între 24 august, și 6 
septembrie.

® Președintele Euroviziunii, 
Charles Curran, a declarat că s-au 
ivit complicații în tratativele cu 
organizatorii Jocurilor Olimpice de 
la Montreal, privind transmiterea 
întrecerilor Olimpiadei de vară din 
1976. Comitetul olimpic canadian 
pretinde suma de 25 milioane de 
dolari, sumă considerată inaccep
tabilă de majoritatea posturilor de 
televiziune europene. în afara a- 
cestor drepturi, transmisia ar im
plica și alte cheltuieli necesitate 
de reluarea prin sateliți a imagi
nilor. în anul 1968, transmisia Jocu
rilor Olimpice de la Ciudad de 
Mexico a costat doar 4 milioane 
dolari, la cursul din acea vreme. 
Pînă în prezent, organizatorii ca-

va fi precedată de trei 
ale Comisiei executive, 
mai, la Roma, Comisia E- 
se va întruni cu repre- 
Comitetelor Olimpice Na-

nadieni au încheiat contract cu una 
din marile companii americane, 
„A.B.C.", care probabil va avea 
exclusivitatea pentru zona Ameri- 
cii de Nord.

f’’ Campioana mondială de gim
nastică Ludmila Turișceva a îm
părtășit corespondenților de presă 
proiectele sale : ..Anul 1975 va fi 
o etapă foarte importantă in pre
gătirea Jocurilor Olimpice de la 
Montreal. Voi concura la întrece
rile Spartaehiadei popoarelor din 
U.R.S.S., la campionatele europe
ne și la alte cîteva mari competi
ții internaționale. în 1975 voi ab
solvi Institutul Pedagogic, iar teza 
mea de aspirantură va fi „Psiho
logia sportului". Deci, un an foarte 
greu în care va trebui să mă îm
part între școală, sala de antrena
ment și diversele concursuri în 
care voi fi angrenată. Dar va tre
bui să fac totul pentru a reuși, 
fiindcă în mod sigur, în 1980, ia 
Olimpiada de la Moscova, voi fi 
doar spectatoare".

• Federația italiană de ciclism 
l-a numit pe Alfredo de Martini 
în funcția de director tehnic al 
echipei de amatori a Italiei care 
se pregătește în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Montreal.

Printre tinerii și foarte talentații săritori austrieci se află și Karl Schna
bel, care a cîșligat ultimul concurs de sărituri pe trambulina de la 

Garmisch Partenkirchen
PROBA DE SLALOM URIAȘ din cadrul 

„Cupei Mondiale" de la Adolboden 
(Elveția), a fost cîștigată de italianul 
Piero Gros urmat de Gustavo Thoeni 
(Italia) — și Werner Mattle (Elveția). 
In clasament conduce Piero Gros 
120 p, urmat de Klammer (Austria) 
119 p și de Thoeni (Italia) — 90 p. 
echipe conduce Austria.

PE TRA BULINA de la Bakuriani,
întrecerile de sărituri cu schiurile, victo
ria a revenit tînărului schior sovietic 
Aleksei Borovitin, care a reușit să-l în
treacă pe fostul campion mondial, com
patriotul său Gări Napalkov, clasat pe 
locul secund.

^\\\\\\\\\\\\^
$ .

cu

Pe

în

primul loc : Wlodislawa Maercik (Polo
nia) în 23:30.89.

CAMPIONATELE EUROPENE DE SĂ
NIUȚE pentru juniori cu continuat la 
Oberhof (R.D. Germană). A cîștiga» 
Bernhard Glass, urmat de Hendrik Fis
cher și Uwe Guenther — toți din R.D.G 
In proba feminină, medalia de aur a 
fost cucerită de Monika Jedamski (R.D. 
Germană), secundată de compatrioata 
sa Roswitha Stenzel.

LA ZELL AM SEE, in Austria, în „Cupa 
Europei" la schi (feminin), proba de sla* 
lom uriaș a revenit Corneliei Mathls 
(Austria). Heidi Bauer (Austria) conduce 
în clasamentul „Cupei Europei" cu 64 p.

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
de șah de la 
loc s-a clasat 
10’/2 P-. urmat

S-a Încheiat turneul 
Hastings. Pe primul 
cehoslovacul Hort cu 
de Sigurjonsson (Islanda) și Vaga- 
nian (U.R.S.S.) cu cîte 10 p. Suede
zul Andersson și sovieticul Beliavski 
s-au clasat la egalitate pe locurile 
4—5 cu cîte 9'/t p.

titlul de campion al lumii. în proba 
de dublu.

din Varșovia, va îmbrățișa în viitor, 
probabil, profesia de antrenor.

Turneul masculin de baschet desfă
șurat în capitala Poloniei s-a în
cheiat cu victoria selecționatei ora
șului Moscova.

I.a 19 februarie, selecționata dț fot
bal a Italiei va susține, probabil la 
Florența, un joc amical cu .repre
zentativa Norvegiei. De asemenea, 
echipa Italiei urmează să înțilneas- 
că în cursul lunii martie, într-o par
tidă amicală, selecționata Danemar
cei

Campioana Nigeriei la fotbal, echipa 
F. C. Rangers a jucat la Lagos a 
doua întîlnire în compania formației 
vest-germane Borussia Monchenglad- 
bach. 
toare 
peții 
scor

Gazdele au terminat învingă- 
cu 3—1. în prima partidă, oas- 
ob'ținuseră victoria cu același 
(3-1).

Selecționata de box a U.R.S.S. va 
intilni la 18 ianuarie, în orașul Las 
Vegas, echipa S.U.A. Meciul revan
șă va avea Ioc la 27 ianuarie, la 
New York. Se duc tratative ca îna
intea revanșei să mai aibă loc o 
partidă, care ar urma să se dispute 
la 25 ' ‘ -ianuarie, la Saint-Louis.

din cei mai buni jucători iugo- 
tle tenis de masă, V. Haran- 
cu ani în urmă de nenumărate

Unul 
slavi
gozo.
ori campion al țârii sale, a decedat 
în vîrstă de 50 de ani. împreună cu 
compatriotul său Dolinar, Haran- 
gozo a cîșllgat, în 1954, la Londra,

Marea vedetă a natației suedeze, 
Gunnar Larsson, dublu campion o- 
limpic, campion mondial și triplu 
campion european, a anunțat că în 
curînd își va face reintrarea. în vîrs
tă de 24 de ani. Gunnar Larsson a- 
bandonase activitatea compefițională 
în anul 1973, după campionatele mon
diale de la ’ Belgrad, unde cucerise 
medalia de aur în proba de 200 m 
mixt

Campionatele naționale de box ale 
Cubei au început la Havana, cu o 
știre senzațională : campionul olim
pic și mondial al categoriei grea 
Teoflio Stevenson a fost suspendat 
pentru că, invocînd o durere la lin 
umăr, a refuzat să se prezinte în 
ring ! Vizita medicală dovedise însă 
că Stevenson

VALERI

de patinaj 
Kiev. Proba

CAMPIONATELE U.R.S.S. 
artistic s-au încheiat, la 
feminină a revenit Ludmilei Bakonina. cu 
208.72 p.

AU LUAT SFIRȘIT întrecerile concursu
lui de schi-fond desfășurate la Wisla 
(Polonia). Proba masculină de 15 km a 
revenit norvegianului Eryk Rosebank, in 
52:30,80. In cursa feminină de 5 km, pe

HARLAMOV (U. R. S. S.)
Hocheiul se află in actualitate nu 

numai pentru că o un sport de iarnă, 
ci și pentru că acum se află in 
plină desfășurare „Cupa Izvestia", 
de fapt un mic campionat mondial 
in 4 (U.R.S.S., Cehoslovacia, Suedia 
și Finlanda). Echipa sovietică se află 
deocamdată în fruntea clasamentului, 
o contribuție însemnată aducindu-și 
in meciurile de pină acum Valeri 
Harlamov.

Jucător excelent, din clasa unui 
Firsov, Valeri este de departe cel 
mai popular hocheist sovietic. A de
butat in prima reprezentativă acum 
5 ani, la campionatele mondiala de 
ia Stockholm, în linie cu Mihailov și 
Petrov. De atunci, ei joacă împreună, 
atît în echipa unională cit și în 
formația clubului Ț.S.K.A., de nenu
mărate ori campioana U.R.S.S. Har
lamov are 26 de ani, 1.74 m înăl
țime și 77 kg, este student al Insti
tutului de ....... *•
Desemnat 
mai bun I 
reprezintă 
tesc, dur * 
apariție a 
garanția spectacolului.

cultură fizică din Moscova, 
în ultimii doi ani drept cel 
hocheist sovietic, Harlamov 
poezia in acest joc barbă 
caro este hocheiul, fiecare 

i sa pe gheață insemnînd

V. Cunoscutul internațional polonez de 
fotbal Kazimierz Deyna a anunțat 
oficial că la sfîrșitul acestui an va 
abandona definitiv activitatea com- 
petițională. Deyna. în vîrstă de 28 
de ani, component al echipei Legia

era perfect sănătos...

concurs internațional 
Chartres a fost cîști- 
englez R. Wilde, cro-

Tradiționalul 
de cros de la 
gat de atletul 
nometrat pe distanta de 10,000 km. 
cu timpul de 33:45.0. Cunoscutul 
campion belgian Gaston Roelants a 
ocupat locul 3, cu timpul de 33:55.0.

LA MORZiNE (Franța) s-a desfășurat 
un nou concurs masculin, contînd pentru 
„Cupa Europei" la schi. Proba de co- 
borîre a fost cîștigată de austriacul Kurt 
Engstler — 1 :44,22. La slalom snecial, a 
cîștlgat vest-germanul Alfred Hagn. In 
clasamentul general individual conduce 
Kurt Engstler — 75 o.
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