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VICTORIE DE MARE PRESTIGIU ÎN C.C.E. LA BASCHET FEMININ

POLITEHNICA—C.U.C. 75-63, Poiana Brașovului. Ca prin farmec, „stegarii" au uitat de necazurile 
echipei lor. Speranțele renasc. Pentru a cita oară ? Foto : S. BAKCSY

SCOR TOTAL 141-138
Sala Floreasca arhiplină (cum de 

mult nu am mai văzut-o la un 
maci de baschet) și „încălzită" de 
frumoasa demonstrație făcută în

întîlnirea Steaua — Dinamo „edi
ția I960", o dispută pasionantă și 
de mare spectacol oferită de Poli
tehnica și Clermont Universite- 
Club, o performanță de mare pres
tigiu pentru studentele bucureștence 
și antrenorul lor Grlgore Costes- 
cu, acestea sînt, pe scurt, caracte
risticile reuniunii baschetbaliștice 
de aseară. Spectatorii au aplaudat 

faze de 
seamă 
75—63 
astfel.

FOTBALIȘTII IN PREGĂTIREși psihică de a trece cu succes 
peste momentele „cheie" ale în
trecerii și de a cîștiga în final 
punctele necesare victoriei. Bucu- 
reștencele au refăcut pentru prima 
dată handicapul de nouă puncte 
în minutul 14 (scor 28—19), apoi 
C.U.C. a izbutit să egaleze (39—39 
în min. 24), a urmat un reviriment 
al Politehnicii (56—47 în min. 31) 
și de aici pînă în minutul 39 sco
rul a alternat pe „muchia" celor 
nouă puncte. în ultimul minut, o 
aruncare liberă executată de Savu 
și o aruncare din acțiune fructi
ficată de Ciocan au consemnat di
ferența de 12 puncte în favoarea 
Politehnicii.

Au înscris : Ciocan 29, Savu 14, 
Szabados-Pirșu 11, Pruncit 10, Ti
ta 10. Szabo 1 pentru Politehnica, 
respectiv Riffiod 20, Guidotti 16, 
Chazalon 10, Quiblier 6, Passemard 
6, Djokovici 3, Sallois 2. Au ar
bitrat bine Dombrowski (Polonia) 
și Tuncan (Turcia).

D. STANCULESCU

STEAGUL
0 NOUA CURSA

?
9 Obiective importante care reclamă o muncă bine* coordonată și constant efectuată ®

mondial 9 Perfecționarea continuă a sistemului și metodelor de pregătire

ATLETISM
Avem nevoie de secții viabile ! © Creșterea performanțelor Ia cote competitive pe plan

la „scenă deschisă" multe 
joc excelent, dar mal cu 
victoria Politehnicii cu 
(37—33), care realizează, 
scorul total de 141—138 (La Cler
mont-Ferrand cedase cu 66—75) și 
obține o serioasă opțiune pentru 
clasarea pe locul I in grupa B a 
sferturilor de finală ale C.C.E.

Echipa Politehnica a abordat 
partida cu o dirzenie exemplară, 
a condus în toate cele 40 de mi
nute și a avut capacitatea fizică

Steagul roșu n-a adoptat tem- 
poul rapid în care au pornit Stea
ua sau Dinamo. Brașovenii au 
prelungit perioada de acomodare 
pînă în dimineața zilei de 15 ia
nuarie, cînd au urcat în Poiană, 
la cabana „Ghiocelul", căreia îi 
sînt fideli de cîțiva ani, o fideli
tate calculată, dată fiind prezența 
unei săli de sport și a saunei la 
3—4 metri de ieșirea din cabană.

Reporterul i-a întîlnit acum o 
săptămînă, la stadionul Tineretu
lui. Antrenorul Proca era inter
nat în spital, pentru unele con
troale, la secția urologie. De e-

Ciocan și Djokovici luptă pentru 
recuperare. Foto : N. DRAGOȘ

REZULTATE 
SCONTATE 

ÎN DIVIZIA A 
DE HANDBAL 

FEMININ
CLUJ-NAPOCA, 16 (prin tele

fon). Joi au debutat în Sala spor
turilor din localitate întrecerile 
ultimului tur pe teren acoperit 
al Diviziei A de handbal feminin, 
în etapa inaugurală (a XlX-a a 
campionatului) spectatorii au avut 
prilejul să urmărească partide în 
general echilibrate, cu multe răs
turnări de situății, dar cu fina- 
luri în care favoritele și-au apro
priat victoria.

Rapid București a fost pe punc
tul de a ceda un punct Spartei 
Mediaș, dar a reușit să-și păstre
ze un infim avantaj de un gol : 
13—12 (8—4). Principalele realiza
toare : Buzaș 3 și Zanrfirache 3 
— Rapid, respectiv Pralea 4.

Voința Odorhei,- condusă cu 
5—1 în min. 11. a știut să găseas
că culoarele de șut spre poarta 
Mureșului Tg. Mureș, obținînd 
două puncte extrem de prețioase. 
Scor final : 18—11 (8—7). Princi
palele realizatoare Laszkovics 8 
și Mikloș 6 — Voința, respectiv
Șoș și Dorgo cîte 4.

Progresul București, cu un con
traatac în mare vervă, a depășit 
Confecția, 15—11 (6—4), dovedin- 
du-și superioritatea mai ales în 
repriza secundă. Cele mai eficien
te jucătoare : Butan 8 și Mihoc 
3 — Progresul, respectiv Pițigoi 
și Costandache cîte 3.

în ultimele -jocuri - ale etapei, 
primele trei clasate au obținut 
victorii scontate, rezervîndu-se, 
totuși, pentru derbv-urile din zi
lele următoare, lată .și rezultate
le : ,4J“ Timișoara — .„U" Iași 
16—11 (9—5), „V“ București —
Textila Buhuși 18—13 (9—8) și
I.E.F.S. — Constructorul Timi
șoara 7—6 (3—4 !)

Turneul continuă vineri, de la 
ora 14,

r. «AOVANYI —» coresp.

Este, desigur, plăcut să reamintim că în 1974 
reprezentativa feminină de senioare a cîștigat 
majoritatea meciurilor susținute cu Anglia, Bel
gia, Canada, R. F. Germania, Italia, Olanda, 
Spania (a pierdut doar partida cu echipa R. D. 
Germane), iar cea masculină a obținut victoria 
în întîlnirile cu Belgia, Franța, R. F. Germa
nia B, Irlanda, Olanda. Ambele reprezenta
tive au ocupat prirriul loc la Jocurile Balcanice 
de la Sofia. La campionatele europene de la 
Roma, Carol Corbu și Argentina Menis au cu
cerit medaliile de argint, Mariana Suman pe 
cea de bronz, iar Natalia Andrei, llie Floroiu, 
Gheorghe Cefan și Olimpia Cataramă s-au cla
sat între primii șase.

Recent, ziarul parizian l’Equipe, ca șî alte 
publicații atletice de specialitate din diferite 
țări, au întocmit bilanțul mondial și european 
al anului competițiorral 1974. In baza rezulta
telor înregistrate la cele 15 probe feminine și 
24 masculine, l’Equipe alcătuiește diferite cla
samente pe națiuni. La femei clasamentul mon
dial al anului 1974 se prezintă astfel (in paran
teze sînt notate punctele cîștigate sau pierdute 
fată de anul 1973) : 1. R. D. Germană 730,5 
(—132,5), 2. U.R.S.S. 558 (+92,5), 3. Polonia 
266,5 (+26,5), 4. Bulgaria 202,5 (—68), 5.
ROMÂNIA 195 (+47,5), ă.’Marea Britanie 191,5 
(+60,5), 7. R. F. Germania 184 (+16), 8. Fin
landa 1*4,'5 (+30), 9. Australia 163,5 (+4,6), 
10. S.U.A. 142 (—2,5) etc. în clasamentul euro-

pean România ocupă, de asemenea, locul cinci 
cu 221 p (+57,5).

In ceea ce privește cele două clasamente 
masculine situația este următoarea : EURO
PEAN : 1. U.R.S.S. 820,5 (—103,5), 2. R. D. 
Germană 634 (+23), 3. R. F. Germania 521 
(+100,5)... 13 România 98 (+5) ; MONDIAL : 
1. S.U.A. 1060 (—101), 2. U.R.S.S. 588 ' 
R. D. Germană 437,5 (—0,5)... 23.

43,5 (—9,5).
Clasamentele generale — mixte : 

1. R.D.G. 1305 p, 2. U.R.S.S. 1294,5 p, 
1203 p, 4. Polonia 532,5 p, 5. R.F.G. 532 p, 6. 
Marea Britanie 508 p, 7. Finlanda 432 p, 8. 
Cehoslovacia 293,5 p, 9. Bulgaria 248,5 p, 10. 
ROMANIA 234 p, 11. Franța 227 p, 12. Suedia 
226 p, 13. Kenya 208 p, 14. Australia 199,5 p, 
15. Canada 158 p etc. in clasamentul european, 
cu 319 p România deține, de asemenea, locul 
zece.

Aceste realizări, ca și altele aparțin însă de 
domeniul trecut in fața atletismului nostru se 
află acum sezonul de concursuri al anului 1975, 
ultimul înaintea marii confruntări de la Mont
real din cadrul J.O. Pe scurt, să vedem care 
sînt cîteva dintre obiectivele pe care Federația 
română de atletism și le-a propus a fi reali
zate în decursul acestui an. Pentru aceasta vom 
da cuvîntul 
atletismului

(—52), 3.
România

mondial :
3. S.U.A.

citorva 
nostru.

dintre activiștii de seamă ai

CU OBSTACOLE
chipă se ocupa, în ziua aceea, se
cundul Mcszaroș. „Stegarii", obli
gați să nu-și deterioreze terenul, 
au alergat în ziua aceea de sîm- 
bătă vreo 35 de minute, pe tere
nurile din jurul stadionului, apoi 
au făcut un mic (și nu scurt) cir
cuit pe gradenele tribunei și au 
încheiat antrenamentul. La tere
nul II n-au mai vrut să apeleze, 
deoarece în zilele 
zgura transformată 
vocat trei entorse 
Șerbănoiu, Iambor 
dere : Pescaru.

De ce n-a folosit Steagul roșu 
marele teren central al orașului, 
în aceste prime zile de acomoda
re ? „Pentru că sîntem... brașo
veni" — spunea Proca, cu arriără- 
ciune, la telefonul spitalului. „O 
echipă bucureștcană a reușit să 
obțină terenul Municipal. Pentru 
noi s-a considerat că 
foarte grea".

Steagul roșu ia un 
prea mult optimism, 
dificultățile cunoscute, 
plecați încă anul trecut nu mai e 
cazul să insistăm. Această plecare 
în bloc; demonstrează, cel mult, 
că între Steagul roșu I960, care 
se clasa pe locul II al Diviziei A, 
atacînd cu succes Cupa Balcanică, 
și cel de astăzi este o mare dife
rență.

premergătoare 
în clisă a pro-
— Mihăilescu,
— și o întin-

e o treabă

start fără 
Lotul are 
Despre cei

(Continuare in pap. 2-3)

loan CHIRILA

Sprinturi... sprinturi prin zăpadă pentru asigu
rarea succeselor din vară I (Aspect din tabăra, 
de pregătire 
de iarnă)

de la Predeal din timpul uacantei 
Foto : Drago? NEAGU

Nu avem nevoie de secții pe hirtie

LIA MANOLIU, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., prim-vicepreședinte 
al F.R.A. : „în baza sarcinilor
reieșite din Hotărîrea plenarei 
C.Q. al P.C.R. din februarie-mar- 
tie 1973, ca și din hotărîrea Bi
roului Executiv al C.N.E.F.S. pri
vind îmbunătățirea activității atle
tice din țara noastră, Federația 
de atletism, întregul său activ, 
organele teritoriale, antrenorii, 
profesorii etc. se vor strădui, în 
continuare, ca prin eforturi con
jugate, la toate nivelele, să or
ganizeze mai bine activitatea de 
selecție, de instruire, de creștere 
a performanțelor, paralel cu îm
bunătățirea vieții în secțiile de 
atletism din cluburi și asociații, 
in școli și licee, în toate jude
țele țării. Dorim să realizăm mai 
mult și mai bine decit am fă
cut-o pînă acum și sînt convinsă 
că. persevertnd pe drumul pe 
care am pășit, atletismul va pu

tea să-și ocupe locul care i se 
cuvine în sistemul nostru de e- 
ducație fizică. Pentru acest an, 
ne vom limita la actualul număr 
de secții afiliate, pe care le do
rim a avea însă o act’-itate mai 
susținută, mai eficienta. Atletis
mul n-are nevoie de multe secții, 
fără o activitate corespunzătoare, 
ci de mal puține și, în orice caz, 
mai bine organizate, înzestrate 
corespunzător cu materialele .și 
echipamentele necesare. Dacă con
dițiile o vor cere, F.R.A. va pro
ceda, în continuare, la comasa
rea unor secții șl, eventual, chiar 
la radierea acelora care nu-și 
justifică existența. Repet, n-avem 
nevoie de secții existente doar în 
scripte, ci de secții viabile, efi
ciente pentru atletismul nostru.

O atenție deosebită vom acorda 
pregătirilor pentru marile com
petiții ale acestui an și în spe
cial pentru Jocurile Olimpice din 
.1976. Dar despre aceasta să-și 
spună, mai bine, părerea antrenă
rii federali 11

Mai multe atlete 
de valoare mondială!

EVELINA GHIMPU — antrenoare 
federală : „Bineînțeles, principa
lul nostru obiectiv este crește
rea nivelului performanțelor 
atletelor la cote cit mai ridicate, 
competitive pe plan mondial. 
Dorim să reedităm succesul din 
1973, astfel ca echipa feminină a 
României să se califice în fi
nala Cupei Europei — Bruno ZauU, 
de la Nisa și printr-o pregătire 
mult mai temeinică să oaupăm un 
loc cît mai bun. Ne-am propus, 
de asemenea, să cîștigăm, la 
București, Jocurile Balcanice și. 
în deplasare, meciurile cu echi
pele Angliei și K. F. Germania, 
în reprezentativa noastră femi
nină avem cîteva valori auten
tice (Argentina Menis, Mariana 
Suman, Virginia Ioan, Valeria 
Ștefănescu, Natalia Andrei ș.aj 
dar în 1975 vrem ca numărul lor 
să fie maț mare, astfel ca

Iotul olimpic să figureze și cîteva 
atlete tinere cu posibilități de a 
se clasa printre fruntașe în bi
lanțul european și mondial al a- 
cestui an, cu perspective pentru 
J.O. Mă gîndesc în primul rînd 
la Dorina Cătinean, la Eva 
Zorgo șl încă la altele.

Vom aplica întocmai prevede
rile Hotărîrii Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S, și pe cele ale Biroului 
F.R.A. privind continua îmbună
tățire și perfecționare a pregă
tirii lotului olimpic, realizarea 
integrală a tuturor măsurilor 
propuse".

Vrem ca atleții să realizeze

20 de recorduri I
DUMITRU GIRLEANU — an

trenor federal : „Dorim să per
fecționăm continuu sistemul și 
metodele de pregătire, atît pen-

(Continuare in pag. 2-3)



,CUPA DINAMQ“ DOMINĂ ÎNTRECERILE DE SCHIn
DE LÂ SF1RȘ1TIJL SAPTAMINM
de schi vor cunoaște 
sfîrșit de săptămînă a-

Pîrtiile 
Jn acest 
nimația competițiilor în care vor 
fi angrenați cei mai buni spor
tivi ai tării. " 
cursurilor este 
trecerea schiorilor alpini în ca
drul „Cupei Dinamo". La startul 
probelor, în afara celor mai buni 
specialiști ai genului din Româ
nia, 
tivi 
vor face 
ceastă manifestație să crească. în 
mod simțitor. Sîmbătă, pe pîrtia 
de sub telefericul dir. Poiana 
Brașov, va avea loc un slalom 
special în două manșe. Duminică, 
se va disputa, pe pîrtia Lupului, 
cursa de coborîre. Avem convin
gerea că întrecerile prilejuite de 
„Cupa Dinamo" 
ridicat nivel, i 
schiori 
Ioan
Constantin 
Brenci, 
Bobiț, 
Crețoi, 
Băncilă, Daniela Munteanu, Ilidith 
Tbmory, Minodora Munteanu, 
precum și a sportivilor polonezi, 
constituie o promisiune pentru e- 
voluții de valoare.

Tot în Poiana Brașov, fondiș- 
tii își vor disputa „Cupa A.S.A.", 
far biatloniștii juniori se vor în
trece pentru „Cupa Steagul roșu".

Predealul va găzdui sîmbătă 
întrecerile juniorilor și copiilor 
în proba de slalom uriaș și do
tată cu „Cupa. Clăbucet", în or
ganizarea Liceului Experimental 
de Schi din localitate. Trambulina

Programul con- 
dominat de în-

vor 
din

fi prezenți și 10 spor- 
Polonia care, desigur, 
ca interesul pentru a-

i" vor fi de un 
iar prezența unor 
sînt Dan Cristea, 

Dorin Munteanu, 
Văideanu, , Virgil 

Alexandru Manta, loan 
Gheorghe Vulpe, Nicolae 
Paul Ivănescu, Georgeta

cum
Cavași,

1975

de pe Cioplea va primi Sfmbătă 
pe juniori, iar duminică pd se
niori, c_ 
Predeal" 
cei mai 
riturilor 
se vor 
Rîșnov".

în Bucegi, va avea loc etapa 
IlI-a din „Cupa Speranțelor".

Dar, în zilele următoare, schio-

care-și vor disputa >,„fcupa 
la sărituri. La Rîșnov, 
mici practicanți ai să- 
pe schiuri — copiii —■ 
întrece pentru „Cupa

a
L>Ctl , 111 Z.11CLC UI mutual V,

rii români vor fi prezenți și la 
cîteva concursuri internaționale. 
Joi dimineața, lotul B de biatlon 
și cel de tineret au plecat la 
Harakov (Cehoslovacia) unde vor 
participa la un mare concurs ală
turi de reprezentanții U.R.S..S., 
Poloniei. R. D. Germane ș.a. Au 
făcut deplasarea Gheorghe Duca, 
Ion Mirza, Ion Țeposu, Ș^fan 
Urs (lotul B), Constantin M..n-, 
druș, Dumitru Drăghici și <Jl|por- 
ghe Păunescu (tineret). Arftreiior, 
ștefan Stăiculescu.

Sîmbătă și duminică, lotul; ju
niorilor alpini va participă la 
Spyndleruw Mlyn (Cehoslovacia) 
la „Criteriul juniorilor". împreună 
cu antrenorii Cornel Tăbăraș și 
Liviu Predeleanu au plecat Au
relia Nițu, Juja Ratz, Csaba Por
tic, Octavian Fast și Mihai Olaru.

BULETINUL ZĂPEZII
Prin amabilitatea Serviciului pre

vederi de scurtă durată din cadrul 
Institutului Meteorologic vă infor
măm asupra stratului de zăpadă din 
principalele stațiuni montane : Poia
na Brașov 25 cm, Cristianul 116, Pre
deal 3»i Sinaia 44, Semenii! 114, Păl
tiniș 106, Paring 57, Rarău 55y Ceah
lău 44, Băișoara 9.

OBSESIA SEMIE

susține 
bun meci

că-i
că

Dorin Munteanu, unul din protagoniștii întrecerilor din 
,Cupa Dinamo"

Văzîndu-l pe Năstase, du
minică, la finala handbalistică, 
am simțit deodată că fac — 
cum se zice evoluat — un 
sindrom, și anume î sindro
mul semifinalei. Imediat mi-a 
apărut în minte Newcombe și 
peste Newcombe, meciul cu 
iugoslavii, din semifinala hand
balistică.

Mai clar i 
Newcombe, de 
a fost una din 
tastice partide 
văzut, cu ochii 
Un specialist 
că a fost cel
din viața lui Năs
tase. N-aș îndrăzni 
să ajung pînă aici, 
că n-am toată 
bliografia, dar 
spune că ziua 
ceea de tenis 
o voi uita și 
voi referi

semifinala cu 
la Melbourne, 
cele mai fan- 
în care l-am 
noștri, pe Ilie. 
străin 
mai

de tenis, ni 
care-1 admi 
dă senzația| 
ritoare sec? 
cred eu, pi 
Vilas din s 
lei. După 
făcut din 
neom poți | 
crezi 
Și uite < 
semifinale 
așa, calific^ 
liminarea J

Semifinal 
handbal, fu 
tidă de zi

LA galați. INTERES CRESCÎND ÎN JURUL
99

GALAȚI, 16 (prin telefon de la 
corespondentul nostru județean), 
în contextul unui interes crescînd 
ai localnicilor pentru partidele 
din cadrul „Circuitului României" 
la tenis — și care va fi și mai 
mare sîmbătă și duminică, zile 
cînd maestrul emerit al sportului, 
Ilie Năstase, va susține, probabil, 
unul sau două meciuri demonstra
tive — au continuat întîlnirile din 
turul I de simplu. O confruntare 
atractivă a fost aceea dintre cam
pionul țării, Dumitru llărădău

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

a- 
în 
de

se-

tru atleții din iotul olimpic, pen
tru cei din loturile republicane, 
cit și pentru cei din lotul de 
perspectivă. Planurile de pregă
tire ale atleților fruntași vor fi 
adaptate cerințelor obiectivelor 
propuse pentru acest an, consi
derat ca model pentru J.O. Vom 
acționa cu mai multă fermitate 
pentru traducerea în viață și 
plicarea măsurilor stabilite 
consfătuirea cadrelor tehnice 
la Snagov.

Echipa reprezentativă de
niori are ca obiectiv cîștigarea 
Jocurilor Balcanice, calificarea în 
semifinalele Cupei Europei, vic
torii în meciurile cu Spania și 
R. P. Chineză. Dorim ca atleții 
noștri să realizeze 20 de noi re
corduri și îmbunătățirea, la cit 
mai multe probe, a mediilor ce
lor mai bune rezultate. Evident, 
ne interesează ca sportivii selec
ționați în lotul olimpic să se 
mențină și mai ales să depă
șească plafonul atins în 1974. Po
sibilități 
fie mai 
tirea să 
nivel".

există, trebuie ca ele să 
bine folosite și pregă- 

se facă la cel mai înalt

„Europenele" de juniori ne pot 
oferi cîteva medalii frumoase 
NICOLAE MĂRĂȘESCU — an

trenor federal : „Alergătorii de 
semifond și fond și-au propus să 
obțină cit mai multe victorii Ia 
Crosul Balcanic de la Băile Fe-

PRIMII CAMPIONI 
JUNIORI LA 

PATINAJ VITEZĂ
TUȘNAD, 16 (prin telefon). Deși 

în unele zone ale țării temperatura

<lc caldă pentru acest anotimp 
pitoreasca stațiune montană de 
defileul Oltului este iarnă, eerui 
persistă, facilitînd astfel desfășura
rea întrecerilor finale ale campiona
tului republican de patinaj viteză ne 
Iacul Ciueaș. Pe inelul de gheață 
S.și dispută in aceste zils întîietatea 
59 de juniori, băieți șl fete, din 12 
cluburi și asociații sportive.

In timpul reuniunii de joi a 
bătut în permanență un vint tăios 
și rece, iar gheața a fost poroasă, 
ceea ce a supus pe concurenți la un 
efort deosebit. Se cuvine să subli
niem comportarea tinerilor alergători 
Xadislau Fokt, Gheorglie Cantor, Au- gUSf.Ui /•’I..,..__■_ .
tila Varga, b 
Bira Și alții, ____
sensibil egale și pregătindu-se 
meinic In tot cursul anului au 
ușit să îndeplinească baremul impus 
de federație, șl anume, ca cel puțin 
trei patinatori să realizeze normele 
respective la o probă pentru a se 
decerna titlul de compion. In schimb, 
Lidia Vaszi și Agnes Rus, deși au 
obținut timpii fixați prin barem la 
două probe, ele nu și-au văzut în
cununate cu succes eforturile deoa
rece celelalte adversare nu s-au ri
dicat la nivelul cerințelor impuse.

Iată cîteva rezultate : juniori I — 
500 m : 1. L. Fokt (Dinamo Brașov) 
40,9 — campion republican, 2. Gh. 
Cantor (Dinamo Buc.) 48,2, 3. A. De
meter (Agronomia Cluj-Napoca) 48.3 ;T. ... . Gh pjry

48,0 —
A. Varga 

H. Streid-

să se mențină neobișnuit 
în 
pe 

gerul

gustin Demeter, Gheorghe Pirv* At-
«7---- n Nicolae Jenei, Ladislau

*, care fiind de forțe 
te- 
re-

-- ----- V77AVl.ua vil „ __
juniori II — 500 m : 1.
(Agronomia Cluj-Napoca) 
campion republican, 2.
(Dinamo Brașov) 48,7, 3. 1 
ferdt (Dlnamo Brașov) 48.9.

Tr. 1OAN1IESCU

în continuare, rezultate
■ in concursurile de 

în ceea ce-i privește pe 
, ne gîndim că printr-o

lix și, i 
valoroase 
pistă.
juniori, ne gîndim că 
pregătire atentă, minuțioasă, 
Doina Spînu, Tudorel Vasile, Ni- 
culina Ilie și încă alții, pot as
pira la cucerirea de medalii la 
a IlI-a ediție a campionatelor 
europene de juniori de la Atena. 
Vrem, de asemenea, ca în 1975 
juniorii să realizeze peste 60 de 
noi recorduri republicane. Vom 
continua acțiunea de ridicare, în 
ansamblu, a valorii echipelor re
prezentative de seniori și Juniori, 
prin îmbunătățirea selecției și a 
procesului instructiv-educativ, prin 
realizarea unei pregătiri, conform 
cerințelor, de 900—1 200' de ore 
anual. Vom lua măsuri concrete 
pentru rezolvarea situației din 
probele deficitare (sprint, greu
tate, suliță)".

Crosul de masă trebuie
sâ producă... atleții

VICTOR FIREA — secretar 
general al F.R.A. : „Avem în față 
un an foarte. important pentru 
atletismul nostru. Activitatea, pe 
multiple planuri, reclamă din 
partea tuturor factorilor o preo
cupare continuă, susținută. Avem

încă multe greutăți. Vom 
pentru a le soluționa. De 
ca să amintesc doar un 
aspect, . .
alte orașe, nu mai există tere
nuri pentru aruncările lungi. A- 
runcătorii de disc, de ciocan, de 
suliță n-au unde să se antre
neze în condiții corespunzătoare, 
în deplină securitate. Sper ca în 
acest an problema să fie rezol
vată.

Tot din acest an, doresc ca 
activitățile cu caracter de masă, 
mai ales crosurile, să capete mai 
multă eficiență în sensul ea atle
tismul de performanță să aibă 
un profit de pe urma acestor ac
tivități, deoarece pînă acum 
foarte puțini dintre tinerii remar
cați la competițiile de masă au 
devenit atleți ! Vom acționa cu 
toată fermitatea pentru realizarea 
integrală a prevederilor calenda
rului 
ales la nivelul județelor, asigm 
rînd ’ — ----- - !
mare 
rite categorii de vîrstă

in București, dar 
nu

lupta 
pildă, 

singur 
și în

competițional intern, mai

astfel un npmăr cit mai 
de concursuri pentru dife- 

și clasi
ficare sportivă. în această iarna, 
chiar în perioada imediat urmă
toare. vom pune un accent mai 
mare pe desfășurarea concursuri
lor de sală, în țară existînd astăzi 
destule localități care au condiții 
bune pentru activitatea competi- 
țională pe timpul iernii".

O biectivele atletismului nostru în anul 1975 sînt, precum ați 
văzut, destul de însemnate, atît în privința performanței cit 
și in ceea ce privește activitatea de masă și problemele 

organizatorice.
Pentru a putea fi realizate integral sarcinile care stau in fața 

acestui sport, cu cea mai mare pondere in programul Jocurilor 
Olimpice, va fi nevoie, desigur, de conjugarea tuturor eforturilor, 
de o activitate continuă, bine coordonată, de o muncă susținută, 
pasionată, responsabilă.

ATLETISM s'mbata și dumi-
NtCA, m sala ,,23 

August" din București vor avea loc cam
pionatele municipale rezervate juniorilor 
de categoria a II-a și copiilor. & LA 
ROMAN S-A DESFĂȘURAT primul con
curs pe teren acoperit al anului, la care 
au participat juniorii III și copiii de la 
C.A. Roman și Șc. sp. Bacău. Cîteva re
zultate : fete : 60 m : Carmen Coroian 
(Șc. sp. Bacău) 8,3, lungime : C. Coro
ian 4,75 m, băieți : înălțime : Cătălin 
Galic (C.A. Roman) 1,78 m. (G. GROA
PA - coresp.)
SCRIMĂ AGENDA TRANSFERĂRI-

LOR. într-o recentă șe
dință a biroului federal au fost apro
bate unele cereri de transfer dintre care 
cităm : T. Petruș (de la I.E.F.S.) și C. 
Moise (de la C.S. Satu Mare) la Steaua, 
P. Kuki (de la C.S. Satu Mare) și C. 
Manta (de la Steaua) la I.E.F.S., Rodica 
Popescu-Văduva, I. Pantelimonescu, P. 
Buricea (de la Șc. sp. 1), Aurora Crișu 
(de la Viitorul), Ana Gîrbea (de la Pro
gresul) la Dinamo București. Cu același 
prilej s-au apiobat cererile de afiliere 
la Federația Română de Scrimă ale 
Centrului de scrimă al armatei Steaua, 
TEROM lași și Șc. sp. Unirea lași, 
aceste centre 
neret.

TENIS
DE MASĂ
disputate la ___  _
fost prezente 27 de formații 
și 13 feminine) au desemnat ___
rele patru echipe care vor concura 
acest an în campionatele 
Constructorul Hunedoara, 
București (băieți) ți V,' 
Metalurgistul Cugir (fete).

Tip LA BRAȘOV Șl LA PLOIEȘTI
S-AU DISPUTAT ÎNTRECERILE 

PRIMEI ETAPE A „CUPEI DE IARNA" la 
arme cu aer comprimat. La confrunta
rea de la Brașov, unde au fost prezenți 
trăgători din Cluj-Napoca, Arad, Bacău 
și orașul organizator, trofeul o revenit 
pistolarului Florin irimia (Metrom Bra
șov), care a obținut cel mal valoros re
zultat — 376 p din 400 posibile la pro
ba de pistol. In 
minat învingători 
la pușcă — 373 
Brașov) la pușcă 
(Metrom Brașov) , 
GRUIA — coresp.). La Ploiești, Cupa

ceielalto probe au Ier* 
: M. Ilea (C.F.R. Arad) 
p, Eva Oiah (Activul 
- 375 p și Maria Haba 
ia pistol 360 p. (C.

; ■. — ■ , *" c
revenit reprezentantului clubului Petrolul, 
lop Stoicescu, care la proba de ----- -
cu aer comprimat a realizat 
foarte bun. 380 p, ceea 
pentru țintașul ploieștean 
personal.

ce 
un

pușcă 
un punctaj 

reprezintă 
nou record

pregătind juniori

CAMPIONATELE 
CALIFICARE ale 
pelor

Hunedoara

VOI FI între 20 IANUARIE, 
a C.S. Tul- 

masculină,

toate
$i ti-

DE 
echi- 

de seniori 
(unde au 

masculine 
următoa- 

în 
divizionare : 

Politehnica 
Voința București,

VOLEI ,NTRE 20 ’■ 24comisia de volei 
cea organizează o competiție 
dotată cu „Cupa Unirii". Au fost invitate 
să participe divizionara A C.S.U. Ga- 
lăți și divizionarele B Farul Constanța, 
Progresul București, Progresul Brăila 
alături de echipa locală C.S. Tulcea. 
O VIZELE ANUALE pentru anul 1975 se 
rac zilnic la sediul F.R. Volei, _ * 
tru echipele de Divizia A, cit și 
cele din diviziile B și de Juniori 
MELE TURNEE ale echipelor de 
A calificate in grupa I valorică 
desfășura între 13 și 15 februarie 
Mare (masculin) și Constanța (feminin). 
n ECHIPELE DIN GRUPELE valorice se
cunde ale Diviziei A încep tutui întrece
rii rezervate lor pentru faza a ll-a a 
campionatului la 9 februarie.

atît pen- 
pentru 

A PRI-
Divizia 
se vor 

la Baia

(Steaua) și Iosif Iierekeș (Dinamo 
Brașov). llărădău a cîștigat cu 
6—2, 4—6, 6—3, dar adversarul său
1- a dat o replică destul de dîrzâ, 
mai ales în ultimele două seturi.

Mihai Tăbăraș 
component 
prezentativ 
victorie în întîlnirile de simplu 
din cadrul . 
eliminat cu 
Constantin Popovici (Steaua).

Joi au început’ și meciurile 
dublu. Cuplurile favorite nu 
întîlnit rezistență dîrză din partea 
adversarilor, reușind să se deta
șeze în două seturi. Iată rezul
tatele : T. Marcu, M. Tăbăraș — 
Gh. Boaghe, C. Hîrju 6—3, 6—3 ; 
I. Santel, S. Mureșan — — 
jan, M. Rusu 6—4, 6—4 ; 
mrich (R. D. Germană), 
riu — I. Kerekeș, o. 
6—3, 6—4 ; D. llărădău, 
— C. Popcvici,
2— 6, 6—0.

Vineri, de la ora 14,30 sînt pro
gramate următoarele 4 întîlniri 
de simplu : D. llărădău — D. Ne
meș ; Th. Emmrich — M. Tăbă
raș ; T. Marcu — I. Sântei și T. 
Ovici — V. Sotiriu.

(Progresul) — 
al lotului nostru re- 
— a reușit prima sa

acestui circuit. El
I 3—6, 6—4, 6—2

l-a
pe

de 
au

B. Almâ-
Th. Em-
V. Soti-
Vîlcioiu

T. Ovici
D. Nemeș 6—3,

T. SIKIOPOL

ELENA POPESCU 
A ÎNViNS-0 
VALERIA BALAJPE

ÎN „CUPA UNIRII"
sălile „23 August" și Steaua 

Capitală au continuat între-
In 

din 
cerile de tenis dotate cu 
Unirii".

„Cupa 
Dintre rezultatele zilei a 

Il-a a concursului se detașează 
victoria tinerei și talentatei spor
tive de la clubul Dinamo din 
București, Elena Popescu, care a 
întrecut-o în două seturi : 6—3,
6— 1, pe experimentata Valeria 
Balaj (Steaua).

Alte rezultate : J. Bircu — R. 
Bădin 4—6, 6—1, 6—1 ; E. Pană 
— D. Bucătaru 5—7, 6—3, 6—1 ; 
Z. Nemeth — I. Liviu 6—2, 6—3 ; 
Mariana Socaciu — Doina Ionescu
7— 6, 6—4 ; Simoria Nunweiller —
Ioana Nichita 6—0, 6—4 ; Lucia 
Romanov — Dana Ploieșteanu 
6—2, 6—3 ; Maria Romanov —
Florica Butoi 6—3, 6—3 ; Adriana 
Caraiosifoglu — Dorina Brăștin 
16—3, 6—1 ; Elena Trifu — Delia 
Răileanu 6—0, 6—1. întrecerile
continuă.

bi- 
pot 
a- 
nu 
mă 

întot
deauna la ea cînd 
voi 
un 
„zi 
ta 
Newcombe, acasă Ia 
combul newcombilor 
oarecare — „ras" 
colțurile terenului, 
tăcere și încruntare prin 
mingi uluitoare, fără ripostă, 
geniale, na, ca să spun un cuvînt 
frumos, ocolind expresiile ba- 
gatelizatoare ca î „făcut ar
șice" sau „trimis după țigări", 
care au și ele hazul lor... Nu 

asemenea 
La. capătul 
„slăbuț" 
— Ilie 
concert

dori să 
exemplu 

mare' 
unui

dau 
de 

în via- 
sportiv.

el. New- 
•— nu un 
din toate 
redus la 

încruntare

mai văzusem un 
Năstase, de cînd 1 
unui an slăbuț — 
nivel de Năstase 
dădea totuși un 
neuitat, cu care salva de 
uitare, un an întreg ; în 1974 
— el făcea din Newcombe cam 
ceea ce făcuse, de două ori, 
Connors din Rosewall. (Connors, 
pe care Newcombe avea să-l 
învingă peste o săptămînă — 
ca să vedeți ce „efecte" poate 
produce Năstase !). Ca după 
semifinala asta de minune, să 
piardă la Vilas un meci dis
cutabil... Căci n-o să-mi spu
neți că acest harnic și tenace 
Vilas — perfect caracterizat 
de Țiriac — e o spaimă, un 
Smith, să zicem. O, nici unul 
din „tinerii lupi" ai acestui an

la 
ne 
de
la

Aș minți , 
de vreo 
sovieticii, 
certă, greu 
duceau cui 
tremurat i 
vine la o 
ales că sil 
ca echipa 
cu dragost 
să nu d 
senztjție d 
parabil. S 
norm. S-a 
cern lipsă 
de la Or 
„cîntat" dl 
știu ce sa 
și Odaie. I 
repeta cui 
Cosma, S] 
personală I 
cest Voinl 
intr-un j 
Penu. I

Incit —I 
sindromurl 
care s-aul 
ocazia luil 
finale viei

După primele turnee ale tine

COMPETIȚIE UTILĂ PENTRU
Sezonul voleibalistic 

nai 1975 a fost deschis 
cesta, ca de obicei, de 
lele turnee de la Sofia rezervate 
echipelor masculine și feminine 
de juniori-tineret. După cum sc 
știe, reprezentantele noastre au 
au avut o comportare mulțumitoa
re : cea de băieți s-a clasat pe 
locul al doilea, 
puncte 
Bulgariei (pe care a 
insă), iar cea feminină a ocupat 
locul 3

La întoarcerea loturilor noastre, 
am cerut cîteva amănunte celor 
doi antrenori.

TANASE TANASE : „Deși am 
avut puțin timp la dispoziție pen
tru pregătirea 
noștri jucători 
ciuri destul de uune. Am benefi
ciat și de un program cu meciuri 
gradate ca dificultate. E îmbucu
rător faptul că echipa joacă mai 
bine afară decît pe teren propriu. 
Din lotul deplasat, am utilizat. 9 
băieți : G. Enescu, Macavei, Ma- 
nole, Mirza, Corcheș, Popescu, 
Moise, Cotoran, "Zolia (au mai

VERiFICAR
internațio- 
și anul a- 
tradiționa-

la egalitate de 
cu câștigătoarea, echipa 

(pe care a învins-o

turneului, tinerii 
au realizat me-

CLASAMENTELE DIVIZIEI B LA BASCHET s
La încheierea celor două tururi 

desfășurate pînă acum în Divizia B, 
primele locuri in serii sînt deținute 
de foste divizionare A. Excepție fac 
seriile III la băieți și la fete, unde 
A.S.A. Bacău și respectiv Sănătatea 
Ploiești au șanse apreciabile de • a 
cuceri definitiv locul I în serii și, 
deci, de a participa la turneele fi
nale pentru promovarea în Divizia 
A. O mențiune : spre deosebire de 
anii trecuți, acum în majoritatea e- 
chipelor evoluează mulți tineri care 
joacă și In Divizia școlară și de ju
niori. Considerăm făptui ca pozitiv, 
deoarece prin participarea la Divi
zia B juniorii își grăbesc îmbogăți
rea experienței competiționale in 
condiții mai dificile decît în întrece
rile școlare.

torul Arad 16 p. Metalul Salonta 
16 p, Voința Oradea 13 p, "Voința 
Cluj-Napoca 12 p, Știința Mediaș 
11 p ; SERIA A II-A : Voința Brașov 
14 p (un joc mai puțin). Știința Sf. 
Gheorghe 12 p, Medicina Timișoara 
11 p, Universitatea Craiova 10 p (un 
joc mai puțin), Voința Tg. Mureș 10 
p ; SERIA A III-A : Sănătatea Plo
iești 19 p, Știința Constanța 17 p, To- 
mistex Constanța 16 p, Constructorul 
Galați 14 p, Voința Tr. Măgurele 
13 p. Moldova Iași 11 p ; SERIA A 
IV-A (echipe din Capitală) : Progre
sul 28 p, Arhitectura 25 p, P.T.T.
24 p, Universitatea 21 p. Olimpia II 
18 p, Medicina 18 p, A.S.E. 17 p.

participat 
Mihăilesci 
lăți, față, 
vut pe ( 
marcați îi 
petițiile j 
distins 
primit 
gător, 
Mirza, 
versari, 
mai bună] 
sivi, cu i 
și buni I 
datorită J 
re. EchiM 
modificat! 
(au fost I 
tori), cea] 
nea (jucăl 
bine dotj 
experiența 
(sub 18 al 
tuit fruml

LEONI1 
femințn J 
le, o ) prl 
selecție, □ 
pa noftsl 
am avut I 
înaintea I 
două jucl 
tele au J 
meci la 1 
cele utilii 
lea cărei 
Divizia J 
lena Gri 
Doina K] 
Corespunl 
cu și Al 
neul a fel 
întrucît I 
verificăml 
din afara 
tineret. 1 
te i neca 
cuiul del 
elemente] 
lor in sl

în 
și 
ari 
In

MASCULIN, SERIA I : Politehnica 
Cluj-Napoca* 20 p, Constructorul A- 
rad 17 p. Sănătatea Satu Mare 17 p, 
Crișul Oradea 13 p, Voința Zalău 12 
p, Mureșul Tg. Mureș 11 p ; SERIA 
A II-A : C.S.U. Brașov 19 p, Voința 
Timișoara 18 p, Universitatea Craio
va 15 p, Olimpia Sibiu 14 p, Știința 
Mediaș 13 p, C.S.M. Reșița 11 p ; 
SERIA A III-A : A.S A. Bacău 18 p, 
Electrica Ficni 17 p, C.S.M. Iași 16 p. 
C.S.U. Pitești 13 p, C.S. Botoșani 
13 p, Știință Ploiești 13 p ; SERIA 
A IV-A (echipe din Capitală): A.S.A. 
27 p, Voința 26 
tomatica 21 p, 
Arhitectura 19 
versitatea 14 p 
Sănătatea Satu

p, U.R.E.M. 24 p, Au- 
Mine-Energie 20 p, 

p, P.T.T. 17 p, unl- 
; FEMININ, SERIA I: 
Mare 19 p, Construe- I

CÎȘTIG URILE TRAGERII LOTO 
DIN 10 IANUARIE 1975. EXTRAGE
REA I : Categoria 1 : 2 variante 25% 
a 50.000 lei și 1 variantă 10% a 
20.000 lei ; cat. 2 : 3,80 a 11.274 lei ; 
cat. 3 : 10,65 a 5.093 lei ; cat. 4 : 21,90 
a 2.477 lei ; cat. 5 : 86,90 a 624 lei ; 
cat. 6 : 156,50 a 347 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 454.310 lei. EXTRA
GEREA a Il-a : Categoria A : 3 va
riante 10% a 50.000 lei ; cat. B : 27 
a 1.671 lei ; cat. C : 10,60 a 4.256 Ici ; 
cat. D : 17,45 a 2.585 lei ; cat. E : 
84.20 a 536 lei ; cat. F : 136,80 a 330 
Ici ; cat. X : 1.785,50 a 100 lei. RE
PORT CATEGORIA A : 250.698 lei.

6 :

CONTINUAREA listei cîștigătorilor 
la tragerea extraordinară Pronoex- 
pres din 1 ianuarie 1975 : Categoria

L
B : 11. IM 
liana din 
ștefan, j 
Onișoarq 
Sava Io 
Mihai dl 
stanța, 11 
Negru 1 
Tober Li 
Spița Iol 
Gorj, 211 
SecueniJ 
tilda ditl 
din Hui 
din Cou]
Constan 1
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• cel pe 
— nu-mi 
, nemu- 
jtase — 
ierde la 
emifina- 
t ce ai 

cit de 
să
Vilas ?

Afurisite 
ibil, zău 

sau e-

nu

lavii, la 
o par- 

îcă „se 
Dacă 

au fost
— re- 

cere, la 
dar pu- 

cîteva 
am tari 
enervate 
Tvieticii, 
? Dacă 

k finala, 
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iu trei 
frunte ? 
>une că 
•i, cînd 
valoare 
— con- 
i, n-am 
,se cu- 
să. Mai 
a făcea 
"ivind-o 
igetic — 
it acea 
și -ițjs- 

Insă e- 
*Ju du- 
inunați, 
e l-am 
au mai 
■ăgăniță 
nu mă
Kicsid, 
privire 
la a- 

trălucit 
ațu și

colo de 
celor 

îol, cu 
multe
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ȚELOR“
!adu Dan,
Ca nou- 

Jt, am a- 
lescu (re- 
i în com- 
irneu s-a 
i, care a 
ai bun tră- 
lanole și 
te pe ed
entat cea 
fi tori ina
preciabilă 
m învins 
superioa- 
a apărut
■ trecut 

r 4 jucă- 
e aseme- 
7—18 ani. 
suficientă 
Bulgariei 
u consti-

„Turneul 
> ecliipe- 
1 pentru 
ște eclii- 
hțîtul că 
pregătire 
lipsit și 
Insă fe

re de la 
i. Dintre 
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IN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII ARBITRAJELOR

ACȚIUNI IMEDIATE 
SI DE PERSPECTIVĂ,
PE PLAN CENTRAL
arbitrii au început pregăti- 
Dar mai înainte ca acești 

„cavaleri ai fluierului", factori 
importanți în ansamblul activită
ții fotbalistice, să fi pornit în 
primele ture de pistă, Colegiul 
central de resort a fost reunit, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, într-o 
utilă ședință de lucru, cuprinzînd 
pe ordinea el de zi următoarele 
trei puncte : 1) Informare asupra 
activității Biroului Colegiului cen
tral și a arbitrajelor 
turul campionatului 
Adnotări la proiectul 
tului de organizare și 
a activității arbitrilor
3) Acțiuni imediate pentru pre
gătirea returului și obiective pen
tru planul de perspectivă 
legiului.

Cu unele observații, 
lamentul a fost adoptat _
fost supus spre aprobare Biroului 
federal), discuțiile cele mai 
prinse, cele de fond, privind 
după cum ne spunea Gheorghe 
Limona, vicepreședinte al Cole
giului central — promovarea, cla
sificarea si vîrsta arbitrului. 
UNICUL CRITERIU REFERITOR 
LA PROMOVAREA ȘI CLASIFI
CAREA ARBITRILOR ÎL VA 
CONSTITUI CONCURSUL, adică 
examenul fizic, teoretic și practic 
iar limitele de vîrstă pentru de
butul la Divizia A, precum și 
pentru retragerea din activitate 
au fost fixate la 38 și, respectiv, 
50 de ani.

Firește, 38 de ani este apre
ciată la limita superioară pentru 
cooptarea în lotul divizionar A 
a cavalerilor fluierului, orice 
promovare mai timpurie fiind cu 
atît mai binevenită ; căci, care 
federație din lume nu-și dorește 
un corp de arbitri tînăr, dar care 
să întrunească și atributele nece
sare, de competență și persona
litate, o veche zicală învățîndu-ne, 
de altfel, că valoarea nu 
teaptă numărul anilor.

Era normal ca, în calitatea 
în cadrul Colegiului, aceea

PREGĂTIRI.

prestate în 
1974/75 ; 2)
regu lamen- 
desfășurare 
de fotbal ;

al co-

regu- 
(și a

a-

aș-

sa 
de

președinte al comisiei tehnice, ar
bitrul Gheorghe Limona să stă
ruie, în dialogul purtat cu noi 
la redacție, asupra problemelor 
de pură specialitate, încă neinter
pretate cum trebuie, în spiritul 
regulamentului, în unele arbitraje. 
Și se referea interlocutorul nos
tru, în primul rînd, la așa-zisul 
joc bărbătesc, insistînd asupra 
distincției dintre jocul tare și cel 
brutal și subliniind că angaja
mentul fizic face parte din tot
deauna și, mai ales, acum, în 
epoca fotbalului total, din spiritul 
jocului.

N-au fost ocolite nici alte as
pecte spinoase, cum ar fi cele 
care rezultă din încă imperfecta 
colaborare a arbitrului de centru 
cu cei de Ia linie, ca și maniera 
de arbitraj care, în mod cu totul 
greșit, confundă autoritatea cu 
tendința de a fi autoritar cu ori
ce preț, ceea ce duce la de
cizii nejustificate. Ca și în cazul 
inexactei interpretări a jocului 
bărbătesc, abundența avertismen
telor insuficient justificate, de
parte de a calma fotbaliștii și 
jocul, duce la fragmentarea lui 
frînîndu-i cursivitatea.

Sînt carențe de care Colegiul 
central al arbitrilor (dornic mai 
mult ca oricînd 
tr-un adevărat 
lectivîtate) 
știent și 
■narea lor, 
pitolele acțîurți 
perspectivă, consfătuiri centrali
zate șl pe centre (la Craiova, 
Cluj-Napoca, Focșani, Sibiu, Bucu
rești) — unde se vor prezenta 
referate pe marginea unor arti
cole ale regulamentului —, ur
mate de teste de control ale pre
gătirii fizice si tehnico-teoretice.

Totul va trebui să concure, în 
final, la îmbunătățirea activității 
de arbitraj, ța , întărirea autori
tății „cavalerilor fluierului", la 
creșterea rolului lor în buna des
fășurare a jocului de fotbal.

Gheorghe NICOLAESCU

PREGĂTIRI...
CORVINUL ARE UN NOU ANTRE

NOR. Divizionara B, Corvinul Hune
doara are, de la 6 ianuarie, un nou 
antrenor. Este vorba de 
Ștefan, fost jucător al 
București și fost antrenor 
namo Slatina. Pînă la 13 
cei 22 de jucători din lot 
gătit la Hunedoara, după 
deplasat la Cinciș, unde vor rămîne 
pînă la 2 februarie. In programul 
partidelor amicale au fost înscrise 
meciuri cu Chimia Rm. Vîlcea, Di
namo București, F.C.M. Reșița etc. 
„Obiectivul nostru principal — a de
clarat noul antrenor al Corvinului — 
este să realizăm meciuri de bun ni
vel telinic si să promovăm în prima 
divizie a țării”. (Ioan VLAD — co
resp. județean).

PROGRAM BOGAT DE JOCURI. Vul
turii Textila Lugoj și-a reluat pregăti
rile sub conducerea antrenorilor M. 
Țîrlca și prof. T. Isar. Echipa se an
trenează de 4 ori pe săptămînă, 
țele de pregătire în aer liber 
alternate judicios cu cele din 
Lotului vechi i s-au alăturat 
achiziții : Vasilc Cociș, de la _____
Cluj-Napoca, și Ioan Cliiva, de la Șoi
mii Buziaș. în același timp au fost pro
movați în lot și cinci juniori de per
spectivă: Copăccanu, Girbovan, Gross, 
Stroc și Friedel. Iată 
partidelor amicale pe 
lugojeană le va susține 
putui lunii martie : 23 
„Poli" la Timișoara, 2

Constantin 
lui Dinamo 

al lui Di- 
ianuarie, 

s-au pre
care s-au

ședin- 
fiind 
sală, 
două 

C.F.R.

șl programul 
care echipa 
pînă la înce- 
ianuarie cu 

, februarie cu
Nadlag la Lugoj, 6 februarie cu Me
talul Oțelu Roșu, în deplasare, și la 
9 februarie pe teren propriu, la 13 
februarie cu C.F.R., la Timișoara, 
iar în 16 februarie la Lugoj, la 20 
februarie cu F.C.M.. la Reșița și la 
23 februarie la Lugoj, la 27 februarie 
cu „Poli" Timișoara la Lugoj. (Con
stantin OLARU — coresp.)

DNOSPORT INFORMEAZĂ
Boroș iu-
Chipeulet.e 
itru și 15. 
stanța, 16. 
17. Stoica 
jud. Con- 

clin com. 
stanța, 19. 
jorghe, 20. 
ova, jud. 
î Odorheu 
vi a rin Ma- 
bu Ioan 
ișu Petru

Mardvci
111*-i Uk-'U-'U

27.
28.

Stanciu din Buftea, jud. Ilfov, 
Ungureanu Marla din Baia Sprie, 
Sava Mihai din Seini, jud. Maramu
reș, 29. Apostol MirCea din Drobeta- 
Tr. Severin, 30. Ciungara Gheorghe 
din Orșova, 31. Baștco Francisc din 
Iernut, jud.' Mureș, 32. Popescu Eu- 
frosina din Slatina, 37. Mogoșanu 
Teodor din Balș, 34. Poenaru Gheor- 
glie din Ploiești, 35. Micu Ion din 
Drăgănești-Prahova. 36. Timariu Cor
nel din Sibiu, 37. Mihăilescu Gheor
ghe din Avrig, 38 Comșa Victoria 
din Săliște. 39. Nemes The din Me
diaș, 40. Ursu Constantin din Vatra 
Dorn ei,

(continuarea în numărul viitor)

sâ lucreze in
spirit de 
pe deplin con- 

pentru
este 
care, 
a preyăzut,

i imediate 
consfătuiri 
centre (la

CO-

elimi- 
ca- 
de

lâ 
și

PREGĂTIRI.
PROGRESUL BRAlLA SE AFLA 

LA PREDEAL. Pretendentă la șel'ia 
primei serii din divizia secundă, " 
chipa de la Dunăre efectuează 
gătirile cu gîndul la un retur 
rios. Antrenorul Ștefan Onlsic 
trat cu elevii săi in perioada 
tană după controlul medical . 
ianuarie) șl cîteva antrenamente zil
nice acasă, Progresul s-a deplasat 
la Predeal, unde și-a stabilit „reșe
dința" pentru două săptămîni. Toți 
jucătorii sînt valizi. Jn lot, un nume 
nou ar fi Năsturescu. dar el nu are 
încă drept de joc.

GLORIA BUZĂU NU... RENUNȚA. 
Jucătorii Gloriei și-au reluat pre
gătirile cu o săptămină in urmă. Ei 
s-au antrenat zilnic pe stadionul din 
Crîng. Antrenorul Ad. Marosl are la 
dispoziție întregul lot de jucători 
(inclusiv Zahiu, revenit de la selec
ționata de juniori,.șl atacantul Du- 
mltrache, recuperat după un acci
dent suferit în toamna trecută) la 
care se adaugă un nou portar, Ale
xandru, de la Victoria Roman. Din 
18 ianuarie, Gloria Buzău se va pre
găti la Monteoru. Primul met" ^mi- 
sal este programat pentru 5 tenrua- 
rie la Buzău, li vor urma alte 8 
partide cu divizionare din cele trei 
eșaloane. De remarcat faptul că toți 
jucătorii se pregătesc cu sîrg șl o 
mare ambiție, sperind să realizeze 
performanța pe care și-au propu
s-o : promovarea. (Cristian TEODO- 
RESCu — coresp. județean)

e- 
pre- 

vlcto- 
a In- 
raon- 

(6—7

18. F. C. GALATI

de

0 ECHIPĂ. DE FAPT. FĂRĂ

Moment . . .. ____ ,__
net favorabil. (Fază din meciul Dinamo

rezolvat nu fără dificultate de fotbaliștii gălățeni, deși in condițiile unui raport de forțe 
• —.............. ......... —fr— F. C. Galați) Foto : D. NEAGU

Retrospectiva noastră, privind 
desfășurarea turului în primul 
eșalon divizionar, a ajuns (după 
ce a străbătut întreg clasamentul, 
de la înălțimea primului loc pînă 
în zona retrogradării) la F.C. Ga
lați, una din promovatele actualei 
ediții de campionat. Așadar, în 
încheierea acestei sumare incursiuni 
analitice, cîteva succinte însemnări 
pe marginea comportării 
care deține „lanterna

A\\\\\\\va\\\^^^^

1 _____

I

echipei 
roșie". $i

vîntul : „Cauzele sînt multe. Prin
tre cele mai importante aș men
ționa faptul că ne-am adunat for
țele, pentru a ne confrunta cu 
marile obligații ale Diviziei A, 
destul de tîrziu și că în aproape 
tot sezonul de toamnă noi am lu
crat in criză de timp. Cunoașterea 
oamenilor și închegarea unei for
mații de bază, in care trebuiau a- 
similați foarte mulți jucători noi, 
cu stiluri de joc diferite, nu a

FIȘIER

O bună parte din componența lo
tului — cei-care au luptat pentru 
promovarea în Divizia A — au re
simțit o anumită uzură psiho-fizi
că, iar unii dintre ei au acuzat 
și șocul contactului cu pretențiile 
primului eșalon divizionar. Au mai 
fost, apoi, accidentările cîtorva 
titulari, unele neajunsuri în pre
gătire și decepționanta. comportare 
a unor jucători cu experiență de 
la care toată lumea aștepta — 
poate și dintr-o exagerată apre
ciere a valorii lor — foarte mult".

într-adevăr, nimeni nu poate 
spune că Șt. Coidum nu are drep
tate. Trecînd, însă, în revistă ar
gumentele expuse de antrenorul 
gălățean, unele din ele ne-au a- 
tras atenția în mod deosebit, su- 
gerîndu-ne și ideea unei compa
rații între două grupe, bine dis
tincte, am spune, de jucători. De 
o parte, cei care prin străduință 
și interes au reușit să depășească 
granițele mediocrității și ne refe
rim la C. Dan, Hagioglu, Gheor- 
ghiul I.' Nicu, Codreanu, Stoicescu, 
C. Nedelcu. De cealaltă parte, res
tul componenților lotului gălățean, 
în frunte cu atacanții, toți cu o- 
bligațiile de performanță neîmpli
nite față de echipă, de public și 
de ei înșiși. Să fie, oare, un ase
menea decalaj de comportare con
secința crizei de timp în care F.C. 
Galați a fost obligată să lucreze 
în sezorful de toamnă ? Dacă așa 
este, atunci speranțele într-o spec
taculoasă redresare în retur s-ar 
putea întemeia desigur pe o foar
te bună folosire a perioadei pre
gătitoare de iarnă. Ceea ce depin
de numai de jucători, de antre
nori și de sprijinul direct al con
ducerii clubului.

Mihai IONESCU

• PUNCTE REALIZATE : 10 (procentaj 29%).
— acasă :
— în deplasare :
o JUCĂTORI FOLOSIȚI (20) : I. Nicu (totalul _______ ________ ____

Ier: 6,47), Stoicescu (16 — 6,75), Codreanu (16 — 6,43), I. Ionică (16 — 
Lupulescu (15 — 6,06), C. Nedelcu (14 — 6,71), Manea (14 — 6.28), Burcea 
6.23). Dumitriu III (13 - 6,00), C. Dan (12 - 7,08), Gheorghiu (12 - 6,66), 
ciu (12 — 5,81), Hagioglu (6 — 7,16), L. Nedelcu (6 — 7,00), Căstăian 
6,16), Bezman (6 — 6,00), Slate (6 — 5,83), Nan (5 — 6,50),
(4 — 6,50), A. Ene (a jucat doar 10 minute).

e MEDIA NOTELOR ECHIPEI : 6,35.
© FORMAȚIA DE BAZA : Gheorghiu — C. Nedelcu, Stoicescu, C. 

Nicu — Dumitriu III, Burcea, Codreanu — Marțea, Lupulescu, I. Ionică.
<g GOLGETERII ECHIPEI : C. Don 3 (3 acasă Ț- 0 in deplasare), I. 

(1-ț0), Lupulescu 1 (1+0), L. Nedelcu 1 (1|0).
® CARTONAȘE GALBENE: C. Dan și C. Nedelcu — Cîte 4, Stoicescu 

/eseu — cîte 2, Codreanu, Dumitriu III, Manea și Manciu — cîte 1.
•
O

cîte o

4 2 3 6- 6 10 (55%) 
0 0 8 0—21 0 ( 0%)

i note- 
5,93), 
(13 - 
Mon- 
(6 - 

Stoica

9
8 

meciurilor : 17 — medio

Dan

Nicu 1

și Lupa-

CARTONAȘE ROȘII : I. Ionică (etapa-, a Vl-a) și Codreanu (etapa a X-a). 
JUCĂTORI SUSPENDAȚI : I. Ionică, Codreanu, C. Dan și C. Nedelcu — 
etapă (ultimii doi pentru acumularea a cite 3 cartonașe galbene). 
FAULTURI COMISE : 293 (cele mai multe — cite 26 — în etapele a V-a și a 
cele mai puține — cite 11 — in prima etapă și in a Xl-o).

O NUMĂRUL DE ȘUTURI: total: 215 ‘ ' ■ - — • ------- -
XVI-a; cete moi puține — 1 — in etapa a 
multe — 13 — in etapa a lll-a : cele mai 
a XV-a).

C A BENEFICIAT de o lovitură de la 
tîonotă cu 4 penalty-uri, transformate de 
Oblemenco.

• LA MECIURILE susținute acasâ au

VII-ci:
(cele mai multe — 25 — în etapa a 
X-a) ; pe spațiul porții : 98 (cele mai 
puține — cîte 1 — in etapele a X-a și

11 m, ratata de I. Nicu ; o fost sanc- 
Jercan. Dumitrache, D. Georgescu și

asistat 127 000 de spectatori.
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAl

vom începe prin a caracteriza 
evoluția formației antrenată de Șt. 
Coidum, din prima parte a acestui 
campionat, ca total deficitară pe 
planul jocului ofensiv. Mai con
cret, dincolo de ceea ce ne oferă 
datele înscrise în caseta de mai sus, 
eficacitatea 11-lui gălățean ar pu
tea fi exprimată astfel : 6 goluri 
în 17 etape, toate pe teren pro
priu, reprezentind un gol la trei 
meciuri sau 
F.C. Galați 
prima oară 
în etapa a 
min. 503 al 
celor 6 goluri înscrise, 4 sînt ope
ra a doi fundași (C. Dan — 3 și 
I. Nicu — 1) și numai 2 aparțin 
unor înaintași (Lupulescu și L. 
Nedelcu) ; jumătate din numărul 
golurilor la activul echipei au fost 
realizate la momente fixe ! în a- 
ceste condiții, se clarifică și di
mensiunile foarte reduse ale zes
trei de puncte acumulate și, evi
dent, locul ocupat la limita infe
rioară a clasamentului.

Cum se explică, însă, insuficien
țele, în ansamblu privite, care au 
contribuit la o asemenea precară 
situație a echipei gălățene ?

Antrenorul Șt. Coidum are cu-

fost o treabă deloc ușoară, aceasta 
necesitând o perioadă mai mare de 
tranziție și de acomodare, care s-a 
prelungit (nu fără riscyri și ne
plăceri) și în etapa competițională.

X

0 NOUĂ CURSĂ CU OBSTACOLE
la 255 minute de joc ! 
a marcat — pentru 

în acest campionat — 
Vl-a, mai exact în 
turului ! ; din totalul

(Urmare din pag. 1)

ACTUALITĂȚI
e SPORTUL 

DUNAV RUSE, 
nul divizionarei 
disputa primele 
acestui an Mîine, 18 ianuarie, __
talul Mija va întîlni formația bulga
ră Dunav Ruse, care se pregătește 
în țara noastră, ca invitată a clubu
lui Sportul studențesc. Patru zile 
mai tîrziu, la 22 ianuarie, pe ace
lași teren : Sportul studențesc — 
Metalul Mija. Partida, devenită... tra
dițională, dintre Sportul studențesc 
și Dunav Ruse este programată 
pentru 26 ianuarie, la București, pe 
stadionul Politehnica.

O REPREZENTATIVA DE JU
NIORI ÎN FEBRUARIE ȘI MARTIE. 
Proxima reîntâlnire a eomponenți- 
lor selecționatei de juniori, va 
avea loc la 5 februarie. Timp de 
cinci zile Leac, Eisoc, Ene, Cîmpea- 
nu n și coechipierii lor se vor 
găti la București, susținînd și 
meci de verificare în compania 
divizionare B din Capitală. în 
rioada 10—18 februarie, lotul

STUDENȚESC — 
La Mija, pe stadio- 
B, Metalul, se vor 
partide amicale ale 

Me-

pre- 
un 

unei 
pc- 
va

efectua un turneu de trei jocuri în 
Turcia : două meciuri sînt progra
mate la Izmir, unul la Manissa. Tot 
în luna viitoare, mai exact miercuri 
26 februarie, atît prima selecționată, 
cît și cea de perspectivă se vor de
plasa în Bulgaria pentru dubla par
tidă cu formațiile similare ale țării 
vecine. Acest meci va constitui ulti
mul test 
înaintea 
ciale cu 
cadrul
U.E.F.A. _______
la Pitești, la 15 martie, iar cea retur 
probaoil la Ujgorod.

• RETROSPECTIVA-OBIECTIVE. 
Duminică 19 ianuarie, de la ora 8.30, 
va avea Ioc — în sala clubului 
nisterului de Finanțe 
nei nr. 2 — ședința 
chidere a activității, 
Centrului de copii și 
sul. Prilej de trecere 
succeselor prodigioasei _ A 
bucureștene și de prezentare a obiec
tivelor pentru noul an.

al juniorilor „tricolori" 
celor două confruntări ofi- 
reprezentativa U.R.S.S.. din 
preliminariilor Turneului 
Partida tur se va disputa

Mi- 
din str. Doam- 
festivă de des- 
pe anul 1975, a 
juniori Progre- 

în revistă a 
pepiniere

în afara celor plecați anterior, 
iată că acum Ciugarin a anunțat 
că nu se va mai prezenta, deoa
rece va lucra la București, fără 
să joace fotbal. Naghi face ar
mata, Jenei s-a retras, neîmpă- 
cîndu-se cu rolul de rezervă, ceea 
ce, la urma urmei, este un mod 
bărbătesc de a privi curgerea 
nilor. între timp, 
împlint 34 
Gyorfi au cîte 32. în cadrul 
chipei s-au prezentat Niță de 
CJraiova și ~ 
fost jucător 
țese, cedat 
schimbul lui 
cit se pare, 
derați titulari, încă din plecare. 
Această integrare ultrarapidă de
monstrează cum nu se poate mai 
bine starea precară a echipei bra
șovene.

L-am întrebat pe antrenorul Ni- 
colae Proca i „Cum se explică 
faptul că echipa Brașovului a în
registrat o (hai să zicem) recesiune 
atît de netă în ultimii 15 ani ? 
Proca, un om foarte lucid, expli
că fără tirade î „Intre 1960 și 1975 
nu s-a mai făcut nimic în cadrul 
echipei. Lipsește un teren de an
trenament, absolut obligatoriu, 
lipsesc aparatele ajutătoare. Min
gile și chiar ghetele sînt deseori 
mai bătrîne decît jucătorii cei ti
neri... Saună nu există. într-un 
cuvînt, echipa noastră a rămas 
pe Ioc, în timp ce altele au reu
șit să facă față, într-un fel sau 
altul, exploziei fotbalului mondial 
în ultimii 15 ani. In afară de asta, 
ar trebui să punem capul în ni
sip, ca struțul, refuzind să vedem 
că unii dintre jucătorii noștri de 
ieri pleacă aproape firesc la alte

de ani,
Adamache 

Pescaru

a- 
a 
Și 
e- 
la 
unRadu Gheorghe, 

al Sportului studen-
Steagului roșu în 

Marin Olteanu. După 
amîndoi sînt consi-

cluburi, care le oferă perspective 
mult mai frumoase. Asta este o 
situație obiectivă, care ne depă
șește. așa cum ne depășește in
tenția lui Anghel sau a lui Oltea
nu de a face Institutul de Educa
ție Fizică Ia Timișoara sau la 
București. Dacă vreți să fiu foar
te sincer, Steagul roșu, cu condi
țiile pe care le are, nedreptățește 
alte centre prin faptul că se află 
în Divizia A. Această rămînere 
este doar rodul unei munci peste 
puteri, care, din cînd în cînd, se 
rupe, așa cum s-a• întîmplat anul: 
trecut, poate și dintr-o prea mare 
încrîncenare a forțelor. Veți putea 
crede că glumesc, dar actualul 
regulament de retrogradare, deși 
e practicat în lumea întreagă, Ia 
noi nu e cel mai potrivit. Poate 
că ar fi mai normal — nu spun 
o enormitate — ca promovarea și 
retrogradarea să se facă în func
ție de condițiile pe care Ie au 
echipele".

...Așadar, Steagul roșu a înce
put 6 nouă perioadă fundamen
tală. Antrenorul Proca e de pă
rere că fixarea startului de in
tensitate la 15 ianuarie corespun
de și ea unei situații obiective i 
neprogramarea unui turneu peste 
hotare îi obligă pe brașoveni să 
decaleze puțin intrarea în forma 
sportivă.

Miercuri, în Poiană, Steagul roșu 
a început lucrul de mare intensi
tate, singurul care poate menține 
echipa. Brașovenii știu foarte bine 
acest lucru. Și vor lucra, sîntem 
siguri, cu dăruirea care a situat 
întotdeauna echipa lui Proca prin
tre formațiile cele mai credincioa
se efortului. Dar, vorbele lucide 
ale lui Proca reprezintă o foarte 
stringentă invitație la meditație 
pentru iubitorii fotbalului din 
Brașov și chiar pentru fotbalul 
nostru, în general...



MARI

întreceri
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

ȘAHISTE
11AGA, 16 (Agerpres). — Au 

ceput întrecerile Festivalului 
ternațional șahist, care se desfă
șoară în fiecare an în localitatea 
olandeză Wijk aan Zee. în grupa 
marilor maeștri, cehoslovacul 
Vlastimil Hort l-a învins pe olan
dezul Kick Langeweg, iar Walter 
Browne (S.U.A.) a cîștigat la 
Frans Kuypers (Olanda). în cla
sament, după două runde, conduc 
Donner, Jan Timman ' ’ "
landa) și Hort cu cîte

♦

în- 
in-

(ambii O- 
l'/i puncte.

turneuluiîn runda a doua a 
rezervat maeștrilor internaționali. 
Victor Ciocâltea a remizat cu o- 
landezul Smit, rezultat consemnat 
si în partidele Bukici — Ligterink 
si Weinstein — Ferenc Portisch. 
Alte rezultate: Tom Timman — 
Enklaar 1—0, Dvorețki — Szna- 
pik 1—o. Liderul clasamentului
este Dvorețki (U.R.S.S.) cu 2 p.

MOSCOVA, 16 (Agerpres). — 
La Clubul central de șah^ din 
Moscova va începe sîmbătă, 18 
ianuarie, finala turneului preten
dentelor la titlul mondial femi
nin de șah. care se va disputa 
între maestrele 
Aleksandria și 
Meciul cuprinde 
■vingătoare fiind 
toarea care totalizează 6'/t p. Cîș- 
tigătoarea acestui meci o va în- 
lîini pe deținătoarea titlului mon
dial. maestra sovietică Nona Ga- 
pri-ndasvili.

sovietice Nana 
Irina Levitina. 
12 partide. în- 
declarată jucă-

TURNEE
INDIANA 

meciul 
și Noii 

semi- 
a

ca 
asiatice

ÎN LOCALITATEA 
Lucknow a început 
dintre echipele Indiei 
Zcelande. contend 
finală a zonei
„Cupei Davis“. După prima zi de 
întreceri, selecționata neozeelan
deză conduce cu l—0, o partidă 
fiind întreruptă. Onny Parun l-a 
învins în cinci seturi, cu 
6—2. 10—12. 6—3, 6—4, pe Vijay 
Amritraj. Partida dintre 
Amritraj si Brian Fairlie s a în
trerupt, din cauza întunericului, 
la scorul de 6—3, 8—6. 7—9 în 
•favoarea tenismanoiui indian.

ÎN TURUL TREI al turneului 
feminin de la Sarasota (Florida), 
Julie Held man a învins-o ;eu 6—2, 
6—3. pe compatriota sa Kathy 
Kuykendall. Alte rezultate : Ra
quel Giscafre — 
til ova 6—4, 2—6,

ÎN OPTIMILE 
turneului de la

4—6,

Anad

Martina Navra- 
0-3.
OK FINALA ale 
Freeport (Insu-

PE GilEAM ȘI PE ZAPADA R.P. POLONĂ: CONSTRUCT» SPORTIVE LA SATE

„CUPA
„Cupa 

gramat

MONDIALĂ" FEMEI
Mondială" la schi a pro-

_____ la Schruns (Austria) o 
probă feminină de coborîre, cîști- 
gată de sportiva elvețiană Berna
dette Zubriggen, cu timpul de 
1:27,53. Annemarie Proell-Moser, 
principala favorită a cursei, _ a 
ocupat locul cinci, cu 1:29,61. Pîr
tia de concurs a măsurat 2140 m, 
avînd o diferență 
560 m. în clasamentul 
dividual al „Cupei 
după disputarea a 11 
tinuă să conducă 
Proell-Moser, cu 161 . , ,
de Roși Mittermaier (R. F. Ger
mania) — 101 p, Cindy Nelson 
(S.U A.V — -78 p.

rilor obligatorii, în proba indi
viduală masculină conduce fran
cezul Patrice Macrez, cu 49,36 p, 
urmat de Norbert Schramm (R. F. 
Germania) — 45,45 p 
Chaperon (Franța) —

sl Bertrand
44,18 p.

COLLOMBIN NU VA CONCURA

Recent, au fost inaugurate alte 
construcții sportive în mediul ru
ral, în Polonia. în comuna Prusz- 
kow, de lîngă Varșovia, a fost dat 
în folosință cel de al 32-lea pa
tinoar artificial al țării. în pre
zent, capacitatea tribunelor este de 
4 000 de locuri, dar în viitorul a- 
propiat ea va fi mărită, iar sta
dionul va fi acoperit.

în comuna Piecki a 
struită, de asemenea, o 
tivă care este prezentată ca model 
tuturor asociațiilor sportive sătești 
poloneze. Printre noile construc
ții se numără și cele din voievo
datul Olsztyn, unde a fost amena
jat un bazin de înot (lung de 50 
m) cu apă caldă.

fost con- 
bază spor-

de pivei de 
general in- 
Mondiale", 

probe, con- 
Annemarie 
p, urmată

PATINAJ LA DAVOS Șl MEGEVE
La Davos s-a disputat un con

curs de patinaj viteză. în cursa 
masculină de 500 m, pe primul 
loc s-a clasat suedezul Oloph Gra- 
nath — 39,94, i.ar în cursa simi
lară feminină victoria a revenit 
compatrioatei sale Artne-Sofia 
Jaernstrom, cu timpul de 44,50. 
în probele de 1 000 m, au cîștigat 
sportivii polonezi: Jan Trzebunia 
— 1:21,18. La masculin, si Erwina 
Rys — 1:29,48 la femirtim

Au început întrecerile tradițio
nalului concurs de patinaj artis
tic de la Megeve, un 
campionat 
juniorilor. După disputarea figu

ÎN ACEST SEZON...
Cunoscutul schior elvețian Ro

land Collombin, accidentat luna 
trecută în cadrul concursului 
la Val DTsere, a anunțat că 
acest sezon nu va lua startul 
nici o competiție oficială, 
schimb, compatriotul său 
bard Russi, 
proba de 
restabilit 
pe pîrtia 
mează ca 
reintrarea 
țională.

CUBA: O ȘCOALA MODEL

___  .:) adevărat 
mondial neoficial al

DE TENIS

LĂSZLO PAPP-
BOXERUL Nr. 1 

Al TUTUROR 
TIMPURILOR

GHEORGHt NEGREA - 

PRIMUL IN ROMÂNIA
Ziarul „Sport" din Belgrad a 

întocmit un original clasament al 
celor mai huni boxeri amatori ai 
tuturor timpurilor, luînd în consi
derare performanțele obținute în 
cadrul campionatelor olimpice, 
mondiale și europene. Medaliile 
olimpice și mondiale de aur, ar
gint și bronz au fost eonvertite în 
10, în 8 și respectiv 4 puncte, în 
timp ce pentru performanțele con
tinentale s-au acordat 6, a pai 4 și 
2 puncte. Pe acest temei, primii 
10 clasați sînt următorii : 1. Lâszlo 
Papp (Ungaria) 42 p„ 2. Zbigniew 
Pbelrzțtkowski {Polonia) 42 p, 3. 
Mate Parlov (Iugoslavia) 36 p. 4. 
Jerzți Kulej (Polonia) 36 p, 5. Bo
ris Lagutin (U.R.S.S.) 36 p, 6. Vla
dimir Enghibarian (II.R.SS.) 28 p,
7. Jozef Grudzien (Polonia) 28 p.
8. Dan Pozniak (U.R.S.S.) 28 p, 9.
Oleg Grigoriev (U.R.S.S.) 28 p,
10. Ricardas Tamulis (U.R.S.S.) 
26 p

Luînd în considerare aceleași 
criterii de punctare, cei mai buni 
boxeri români ai tuturor timpuri
lor ar fi, în ordine t 1. Gheorghe 
Negrea 22 p, 2. Ion Manea 22 p, 
3. Ion Alexe 16 n, 4. Mircea Co
bre seu 16 p, 5. Alee Nistac 16 p. 
6 Nîcolae Linca 14 p„ 7. Calistrat 
Cufov 14 p, 6. Constantin ducă 
14 p, 9. Simian Cuțov 14 p. 10. 
Constantin Gruiescu 12 p. Firește 
că boxerii încă în activitate au 
toate șansele să-și îmbunătățească 
lacurile în clasament 1

lele Bahamas), americanul Jimmy 
Connors l-a întrecut cu 4—6, 6—0, 
6—1 pe englezul John FeaVer, iar 
Clark Graebner (S.U.A.) a 
gat cu 7—5. 6—4 partida 
nută cu Ion Țiriac.

ÎN TURNEUL care sfe
șoară în orașul portoriean Huma
cao, americanul Arthur Ashe l-a 
eliminat cu 7—5, 6—0 pe rliode- 
zianul Andrew Pattison. .Cam
pionul suedez Bjorn Borg a dis
pus cu 6—3, 6—3 de Eddie Dibbs 
(S.U.A.), - ------ ~ ’ ■
(R.S.A.) a 
partida
Tanner (S.U.Â.).

REZULTATE din
la Christchurch (Noua Zeelandă) : 
Palmer (Suedia) — Clarke (Aus
tralia) 7—6, 4—6. 4—6, 6—3, 6—4 ; 
Timonen (Finlanda) — Wilson 
(Noua Zeelandă) 6—1, 6—0, 6—0 ; 
Casey (Australia) — Lloyd (S.U.A.) 
6—2, 6—4, 6—1, Simpson (Noua
Zeelandă) — Stroud (S.U.A.) 6—2, 
6—2, 6—2. în concursul fe
minin, campioana australiană 
Evonne Goolagong a învins-o eu 
6—0, 6—1 pe compatrioata sa
Kathy Ruddell

cî.ști- 
susți-

desfă-

iar • Cliff .........
cîștigat cu . 7—5, 

susținută

Drysdale
6—3 

cu '• Roscoe
>: -V.
turneul de

ACTIVITATEA
• In cadrul „Cupei Cupelor" la 

baschet masculin ș-au disputat 
jocurile retur, contînd pentru 
prima etapă a sferturilor de 
finală. în grupa A, echipa 
Steaua roșie Belgrad, a învins cu 
116—89 (52—45) formația belgiană 
Racing Anvers. în primul joc, Ra
cing Anvers a obținut victoria cu 
98—94.

La Sofia. Ț.S.K.A. a jucat ex
celent cu Juventud Badalona, reu
șind să remonteze handicapul de 
22 pu-nete (scor 66—88) din pri
mul meci. BaschetbaliștH bulgari 
au eîștigat cu 79—51 (36—26).

Partidele disputate în grupa B 
s-au încheiat cu următoarele re

Cu prilejul unui referendum la 
care au participat 59 de ziariști de 
specialitate din 23 de țări, titlul de 
cei mai bun jacător de șal: din lume 
pe anul 1974 a fost decernat lui 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.). Pe locu
rile următoare au fost clasați Hor- 
ctesi fU.R.s.S.). Tal (U.R.S.S.). Pe
trosian (U.R.S.S.), Lubojcvici (Iugo
slavia), Spașski (U.R.S.ȘJ, Poltiga- 
evski (U.R.S.S.), Vasiukov (U.R.S.Sa, 
Browne (S.U.A.) $1 Larse» (Dame-
marea). Este pentru a doua oară 
cînd acest trofeu este eucerit de 
AnatoM Karpov.

Campionul mondial fde box la ca
tegoria grea, Cassius CUy, a pri
mit un nou premiu. în cadrul unei 
reuniuni. Asociația xlarișftilor și co
mentatorilor de box din S.U.A. i-a 
atribuit lui Cassius Olay trofeul 
,,Hickok“. decernat anual celui mai 
bun pugilist din lume.

Turul cielist al Spaniei se va des
fășura în acest an, între 22 apri
lie și 11 mai, pe UP traseu în lun
gime de 3 133 km, împărțit în 20 
de etape, fără nici-o zi de odihnă. 
Etapa „prolog** se va disputa con
tra cronometru (4,400 km) în circuit 
la Fuengirola. Cea mai lungă eta
pă a cursei, cea de a opta: Bendirom — 
Puebla, măsoară $57 km. Ultima eta

de 
în 
în 
în

Bern- 
, campion olimpic în 
coborîre, este complet 

după accidentul suferit 
de la St. Moritz .și ur- 
zilele acestea să-și laeă 
în activitatea competi-

UNDE SE
C. M. DE

VOR ORGANIZA 
SCHI ÎN 1978 ?

La Havana a fost inaugurată o 
nouă școală, a cărei activitate 
sportivă este dată drept exemplu 
întregii țări. După felul în care 
este organizată ac.tivitatea sporti
vă a elevilor, școala „V. I. Lenin" 
constituie cu adevărat un model. 
Aici învață nu mai puțin de 4 436 
de elevi, care, în cadrul orelor de 
program, practică numeroase dis
cipline sportive. Printre preocu
pările elevilor, un loc de frunte îl 
ocupă voleiul, înotul, atletismul, 
baschetul și basebăllul.

Numărul terenurilor de sport pe 
care își desfășoară activitatea mii
le de elevi este edificator : două

bazine de înot, un bazin pentru 
sărituri de la trambulină, două te
renuri de baseball, unul de fotbal, 
10 de volei și baschet, mai multe 
piste de atletism, două săli de 
gimnastică, săli pentru atletică 
grea, tenis de masă, șah etc. Ves
tiarele sălilor și terenurilor de 
sport însumează nu mai puțin de 
550 de dușuri !

Lecțiile de educație fizică sînt 
predate de aproape 100 de profe
sori și instructori, dintre care cei 
mai mulți au o înaltă calificare 
sau au o experiență- mare, fiind 
maeștri ai sportului.

Oficialitățile sportive din Gar- 
misch Partenkirchen au,anupțat 
oficial că vor prezenta Congresu
lui federației internaționale de 
schi, care-șl va ține lucrările în 
luna mai ia San Francisco, qan- 
didatqra stațiunii 
pentru organizarea campionatelor 
mondiale de schi (probe alpine) 
din anul 1978.

Pentru organizarea acestei com
petiții mai candidează cîteva sta
țiuni de sporturi de iarnă din 
Franța, Jackson Hole (S.U.A.) și 
Kranska Gora (Cehoslovacia).

R.S. CEHOSLOVACĂ: PREGĂTIRI PENTRU SPARTACHIADĂ

veSt-ge rmane

INTIRZIE LUCRĂRILE

Au început pregătirile pentru 
Spartachiada cehoslovacă — ediția 
1975. Iată un grup de sportivi mi
litari, aparținind organizației spor- ♦ 
live „Svazarm", antrenîndu-se 
deocamdată în sală. Odată cu ve
nirea primăverii, pregătirea exer- 
cițiilor va fi reluată in aer libar.

MARI CONCURSURI DE SĂRITURI 
DE PE TRAMBULINĂ

In cursul acestei luni și la 
locul lunii februarie se vor 
fășura în S.U.A.. la Denver 

(Wisconsin),lorado), Awestby
Ishpeming (Michigan) și Iron Mo
untain (Michigan), o serie de mari 
concursuri internaționale de sări
turi cu schiurile. Printre concu- 
rertții europeni care vor fi pre- 
zenți la aceste competiții se nu
mără și doi schiori sovietici : Gări 
Napalkov, dublu campion mon
dial în anul 1970, și tinărul A- 
Icksei Borovitin, medaliat cu 
bronz la Campionatele mondiale 
de anul trecut.

CONCURS DE MINIMARATON IN JAPONIA

La 15 septembrie va avea loc 
la Yamanashi, în apropiere de 
Tokio, un concurs internațional 
de „minimaraton", care se va des-

LA BASCHET
zultate : Sinudine Bologna — 
Spartak Leningrad 69—58 (33—31)
— în tur echipa sovietică a cîști
gat cu 93—70 ; Moderne Le Măns
— Iugoplaștika Split 74—64 (31— 
27) — primul joc a fost cîștigat 
de echipa iugoslavă cu scorul de 
94-78.

• La Fraga, în meoi retur pen
tru. ‘sferturile de finală (grupa B) 
ale „Cupei Liliana Ițonchetti* la 
baschet feminin, s-au întîlnit (for
mația locală Slavia și echipa 
bulgara Minior Pernik. Victoria 
a revenit gazdelor cu 64—60 (27— 
29). în primul joc, baschetbalis
tele bulgare au cîștigat cu scorul 
de 79-53.

pă este programată pe traseul Mi
randa de Eb.ro'— San Spbastian (154 
km). Organizatorii tradiționalei com
petiții duc în prezent tratative cu 
Eddy Merckx pentru a asigura 
prezența la startul cursei a cele
brului rutier belgian.

Selecționata de fotbal a Braziliei 
nu va participa la actuala ediție

DE CONSTRUCȚIE
MONTREAL ?

distanța de 25 km 
rezervată atleților care 
vîrsta de 40 de ani.

fășura pe 
Cursa este 
au depășit
La acest interesant concurs și-au 
anunțat participarea peste 1 000 
de concurenți niponi, precum și 
cîtcva sute de invitați din alte 
țări ale lumii.

In cadrul unei reuniuni restrinse, 
desfășurată la Amsterdam, pre
ședintele Comitetului Internațional 
Olimpie, lordul Killanin. a avut 
un schimb de păreri cu vicepre
ședinții 0.1.0. în mult comentata 
problemă a întîrzierii lucrărilor de 
construcție la bazele sportive din 
Montreal, care vor găzdui, in ar.ul 
1976, Joedrile Olimpice de vară. 
Oficialitățile canadiene au garan
tat că toate lucrările, și în mod 
special cele ale stadionului cen
trai din Montreal, vor fi înche
iate la termenul prevăzut. Lordul 
Killanin a spus : „Jocurile Olim
pice din vară se vor desfășura la 
Montreal, așa cum s-a stabilit ini
țial, între 17 iulie 
Gazdele viitoarei 
asigurat că vor 
răspunzătoare ca 
stadionul central 
din satul olimpic să fie date în 
folosință la datele stabilite. Cu 
toate dificultățile de ordin finan
ciar, avem certitudinea că toate 
problemele se vor rezolva în timn 
util și putem afirma că Jocurile 
Olimpice de vară vor avea loc în 
Canada și nu în altă țară".

și 1 august 1976. 
Olimpiade nc-au 

lua măsurile co
piscina olimpică, 

și construcțiile

A INCIPII „RALIUL MOMII €ÂRLO“
PARIS, 16 (Agerpres). — 96 de 

echipaje au luat startul din cinci 
orașe (Stockholm — 20 ; Monte 
Carlo — 46 ; Agadir — 9 ; Var
șovia — 17 șj Atena — 4) în 
cea de-a 43-a ediție a tradiționalei 
competiții internaționale automo
bilistice „Raliul Monte Carlo". Pe 
cele cinci itinerarii timpul este în 
general frumps, astfel că, excep- 
tîndu-i pe cei care au plecat din 
Stockholm. concurenții benefi
ciază de condiții atmosferice fa

vorabile. A fost înregistrat și 
primul abandon : plecat din
Monte Carlo, cunoscutul pilot ita
lian Amilcare Ballestrierl („Lan
cia") a fost nevoit să renunțe la 
cursă, după 120 km. din cauza 
unei defecțiuni tehnice, care nu 
a putut fi remediată în timp 
util.

După cum s-a mai anunțat, ac
tuala ediție a raliului se va des
fășura pe un traseu însumînd în 
total peste 3 000 km.

SKRA Varșovia — T.J.J. Novy Jicin 
(Cehoslovacia) 26—10 (12—4). A.Z.S.
Varșovia — Sp.ojnia Varșovia 16—15 
(8-r-10). In clasament conduc, neîn
vinse, formațiile SKRA Varșovia și 
R. K. Split, cu cîte 4 p.

Prima ediție ă campionatului mon
diali feminin de șașki (dame) s*a în
cheiat la Haga cu victoria sportivei

(Austria) - schi ; 9. Ender (R.D.G.)
— înot ; 10 Miller (S.U.A) — golf.

Campionatele europene de natație
— ediția 1977 — vor fi găzduite de 
orașul suedez Joenkoeping. Organi
zatorii au stabilit ca întrecerile com
petiției să se desfășoare între 13 și 
21 august,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
înainte cu 48 de ore de Înche

ierea Cursei cicliste de șase zile de 
la Bremen, pe pri-mul loc al cla
samentului a trecut cuplul Patrick 
Sercu (Belgia) — Rene Pijnen (O- 
landa) cu 407 p. îl urmează pere
chile Peffgen—Fritz (R. F. Germania) 
— ^06 p și Renz (R. F. Germania) — 
Gilmore (Australia) — 231 p.

a tradiționalului turneu pentru ju
nior, i, care se desfășoară în fiecare 
an la Cannes. Confederația braziliană 
a sporturilor a motivat forfaitul 
prin cheltuielile mari pe care le-ar 
necesita această deplasare. După 
cum se știe, tinerii fotbaliști brazi
lieni au cîștigat pînă acum de patru 
ori această competiție.

In ziua a doua a turneului feminin 
de handbal de la Varșovia, echina 
iugoslavă R. K. Split a învins cu sco
rul de 12—10 (5—7) formația EPITOK 
Budapesta. în celelalte două Jocuri :

sovietice Elena Mihailovskaia, eare 
a totalizat V/2 P din 9 partid® dis
putate.

Ancheta ziarului sportiv spaniol 
,JMarca“, pentru stabilirea celor mai 
buni zece sportivi ai anului 1974 a 
dat următorul clasament : 1. Becken
bauer (R.F.G.) — fotbal ; 2 Merokx
(Belgia) — ciclism ; 3. Vilas (Ar
gentina) — tenis : 4. Clay (S.U.A.)
— box : 5. Turi^oeva (U.R.S.S.) —
gimnastică : 6 Szewinska (Polonia)
— atletism : 7. Fittipaldi (Braziilia)
— automobilism ; 8. . PFoell-Moser

Pugilistul mexican Miguel Canto 
este noul campion mondial la cate- 
goria muscă. în gala desfășurată la * 
Sendai, în prezența a peste 9 000 
de spectatori, el l-a învins la puncte 
după 15 reprize pe japonezul Shoichi 
Oguma.

Tradiționalul concurs internațional 
de ciclocros desfășurat în apropiere 
de Milano a revenit la această edi
ție belgianului Roger de Vlaeminck. 
El a parcurs traseul în lungime de 
23 km în 56:20,0. Dună 45 de secunde 
a sosit francezul Andre Wilhelm.
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