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LA BUCUREȘTI, STEAUA 
„U“ TIMIȘOARA 6975!

Campionatele republicane de baschet au continuat 
sîmbătă și duminică prin 
turului secund 
etapei a 11-a 
amănunte ;

(pe grupe 
la fete.

meciurile etapei a treia a 
valorice) Ia băieți și ale 
Iată rezultatele și unele

GRUPA 1—6MASCULIN,
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 69—75 

au
STEAUA

(34—34). Timișorenii au venit în sală Flpreâsca cu 
dorința fermă de a se reabilita pentru înfrîngerea su
ferită cu o săptămînă în urmă, în fața Rapidului. Și 
ei și-au îndeplinit întocmai dorința, realizînd o vic
torie netă și pe deplin meritată prin maniera în care 
a fost obținută. După 10 minute de dispută echilibrată, 
baschetbalist!! de la Universitatea (conduși excelent 
de pe margine de antrenorul N. Ionescu și avînd în 
Czmor, Cîmpeanu, Minius, Mănăilă și Munteanu jucă
tori care și-au valorificat la maximum posibilitățile 
tehnice și puterea de luptă) au început să domine în
trecerea. în repriza a doua ei s-au desprins (datorită 

special acțiunilor poziționale bine puse la punct 
eficace), obținînd la un moment dat un avantaj de 
puncte (59—44 

forțat egalarea 
putut decît să

“In 
si 
15 
a 
a 
formația Steaua a
sub valoarea individuală a jucătorilor ce o alcătuiesc. 
Greșelile de tehnică, ratările, forma slabă a condu
cătorilor de joc și combativitatea scăzută în apărare 
(majoritatea timpului) au fost elementele determinante 
ale surprinzătoarei înfrîngeri. Au înscris : Muntemiu 20, 
Cimpeanu 15, Czmor 14, Minius 14, Mănăilă 10, Gal 2 
pentru „U“, respectiv Cernat 23, Oczelak 11, Zdren- 
:ghea 11, Savu 6, Molnar 6, Tarău 2, Neagu 2, Dumi
tru 2, Weber 2, Pîrșu 4. Arbitrii G. Chiraleu și 
N. Iliescu au avut buna intenție de a lăsa meciului 
cursivitate, permițînd jocul liber, dar au întîmpinat 
mari greutăți din cauza permanentelor și supărătoa
relor lamentări ale jucătorilor de la 
din păcate, de antrenorul lor M. 
s-au adăugat, pe parcurs, cei de 
(D. STANCULESCU).

UNIVERSITATEA cluj-napoca
(39—32). Studenții au început partida destul de bine, 
dar nu s-au distanțat decît în repriza secundă, dato
rită în special bunei evoluții a lui Barna, Roman și 
Riilirig. Cei mai eficienți i Barna 28. Roman 20, Nagy 12 
peptru „U“, respectiv Stânescu .13, 
Gr. Popescu 11. Au arbitrat foar
te bine G. Berekmeri șj D. Qprea 
(Mircea RADU — coresp.).

DINAMO — I.E.I.S. 98—58 
(50—32). întîlnind o adversară re
semnată, Dinamo a dominat cate
goric și a putut rula întregul 
Cei mai eficienți : Diaconescu 
Novac 16, Niculescu 12 de la 
namo, respectiv Berceanu 12.

GRUPA 7—12
POLIM3INICA BUCUREȘTI

I.C.E.D. 69—65 (39—30). Pe linia com-

In min. 12). în continuare, Steaua 
printr-un presing disperat, dar nu 
micșoreze handicapul. în general, 
evoluat la un nivel slab, evident

r

RAPID 80—59

Steaua (încurajați, 
Nedef), cărora li 
ia Universitatea.
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Echipele noastre 
fotbal au susținut 
amicale.
NOI RECORDURI 
ATLETISM ÎN SALĂ.
U.R.S.S. — S.U.A. 6—5 la box.
T. Emmrich (R.D.G.) a cîștigat 
neul de tenis de la Galați.
Record de înscrieri la C.M. de 
nis de masă.

Ciudată vreme I La Breaza, oa
menii umblau acum două zile în 
talie. In loc de zăpadă, fotbaliștii 
de la Politehnica Iași au găsit o 
atmosferă de primăvară. Unii erau 
chiar afectați de „situația meteo“ 
(Simionaș : „Aveam nevoie de ză
padă, să alergăm prin ea, să dez
voltăm forța picioarelor. Politeh
nica are foarte mulți jucători ti
neri"). Dar cum timpul e prețios, 
cum situația echipei nu e deloc 
roză, nu e vreme de lamentări. 
Pantele dealurilor din împrejurimi 
sînt luate în piept. Șirul celor 19 ■ 
jucători, conduși de tînărul antre
nor Leonida Antohi, se pierde în 
depărtare, în timp ce Ilie Oană își 
aruncă mereu privirea pe acele 
cronometrului. Cînd nu sînt pre
văzute „alergări pe teren variat11, 
antrenamentul se desfășoară în fru
mosul parc al orașului. 70 de mi
nute de lucru în circuit, pentru 
rezistență în regim de viteză și 
forță. Se lucrează în grupe de cîte

■ 'trei : alergări de 20 m cu mingea
■ medicinală, sărituri la coardă, să
rituri peste obstacole de 60—70 cm 
înălțime, exerciții Ia sol, flotări

etc. Inteneitate : W, Răspuns la 
efort — toarte bine. Excepție, So- 
fian (surplus de greutate), Costaș, 
Simionaș, Ciocîrlan șl chiar Dă- 
nilă. Ultimul a avut o stare gri
pală. Simionaș a fost în sesiune 
de examene.

„Toți vor reveni insă la nive
lul pretins", ne spunea Ilie Oană. 
Antrenorul care începe al 25-lea 
an de cînd a îmbrățișat această 
meserie e în măsură să aprecieze 
nivelul pregătirilor. „Situația echi
pei noastre nu ne permite luxul 
să evităm efortul. Dacă nu vom 
ft exigenți cu noi, nu va pierde 
altcineva decit echipa. Dacă nu lu
crăm acum, nu ne vom salva de 
la retrogradare ! De fapt, am ținut 
o ședință chiar aici, la Breaza. Am 
făcut observații asupra antrena
mentelor, am insistat asupra dis
ciplinei, asupra participării conști
ente a jucătorilor la program. 
Vrem să realizăm ceea ce ne-am

(Ctfitlinuare în mo- 2-3)

MONDIALE

ConstantirT ALEXE

Amănunte în 
padinile 2, 3 și 4

divizionare 
primele meciuri

Serialul** handbalistic continuă...
JOI LA PALATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
PRIMA MANȘĂ A ȘfERIURILOR DL FINALĂ 
ALL C.C.E. DINTRE STEAUA Și SKODA PLSEN

• .

Mănăilă pătrunde (încadrat de Oczelak și Cernat) 
și aruncă la coș. Fază din meciul Steaua — Uni
versitatea Timișoara. Foto : Dragoș NEAGU

Atît de fidelii iubitori ai hand
balului din București vor avea din 
nou prilejul să fie martorii unei 
întreceri de vîrf : prima confrun
tare din sferturile de finală ale 
C.C.E. dintre formațiile masculine 
STEAUA BUCUREȘTI și TJ SKO
DA PLSEN.

Evoluția pe podiumul Palatului

Sporturilor șl Culturii a lui Cristian Gațu ț_“ .....
(Birtalan, J 
Drăgăniță, Stoci . ...___ „_____
ale unui spectacol de ridicată va
loare. La toate acestea se adaugă și 
selecta carte de vizită a oaspeților, 
care au debutat în această ediție 
a C.C.E. direct în optimi de finală 
prin două victorii, clare, atît acasă 
cît și în deplasare, în fața cam
pioanei Norvegiei, Refstad JL Oslo; 
21—10 (La Pisen) și 20—16 (la 
Oslo).

Jocul este programat joi seara 
(ora 20) la Palatul Sporturilor și 
Culturii, urmând să fie condus de 
un cuplu de arbitri maghiari (am
bii din Budapesta) : Peter Szen- 
drey și Csaba Somlihegy. Returul, 
în ziua de 6 februarie la Pisen.

și a celorlalți coechipieri 
KicsitL Voina, Tudosie, 

. StoM etc) sînt garanții

(Continuare in pag. a 4-a) PENTATLON MODERN 9
SCORII STRI^SE 

bl GRtSPA SECUNDĂ 
A DIVIZIEI A 

LA HOCHEI
Etapă restantă rin grupa secundă a 

Diviziei A la hochei, Jn care a fost 
programat, alături de derbyul stu
dențesc dintre Agronomia Cluj-Na
poca și A.S.E. București, și un foarte 
atractiv meci (dublu) la Miercurea 
Ciuc, între formația (Liceului nr. I 
din localitate și, revelația sezonului, 
Tîrnava Odorhci. Consumate sîmbătă 
și duminică, meciurile acestei runde 
ne-au furnizat și surprize (victoria 
elevilor în primul meci), dar și 
scoruri strînse. Iată relatările primite 
de la corespondenți :

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA — 
A.S.E. BUCUREȘTI C—3 (3-41, 1—0,
2—2) în jocul de sîmbătă și 4—4 
(2—1, o—1, 2—2) in meciul de dumi
nică. în prima partidă victorie clară 
a clujenilor, realizată printr-un ho
chei mai rapid. A asistat un nume
ros public. Mai palpitantă a fost cea 
de a doua întîtnire, în care oaspeții, 
atacînd viguroș, conduceau cu 4—2 
atunci cînd mai erau doar 2 minute 
de disputat, Baka (Agronomia) a 
redus din handicap, iar cu 13 se
cunde înainte de fluierul final, Tcxe 
a realizat golul egalizator. în acest 
meci s-a jucat mai nervos, arbitrii 
(Gli. Tasnadi și A. Ba lint — Miercu
rea Ciuc), dictînd numeroase elimi
nări. (I. Lespuc — coresp.)

LICEUL NR. 1 MIERCUREA CH'C 
— TlRNAVA ODOKHEI 6—4 (1—2,
2—1, 3—1) în meciul de sîmbătă, ele
vii cîștigînd datorită unei pregătiri 
fizice superioare.

• HOTĂRÎRE UNANIMĂ CA, PRINTR-O MUNCĂ Șl MAI INTENSĂ, SĂ FIE MENȚINUTĂ POZIȚIA FRUNTAȘĂ CUCERITĂ!
ÎN 1974 ©~UN LOT LĂRGIT DE SPORTIVI PARTICIPĂ LA ANTRENAMENTE • 1975 — AN DE PREGĂTIRE A PERFOR- 

MANțELOR OL|Mp)CE
Anul 1974 a adus pentatlonului modern din 

țara noastră cel mai mare succes din istoria 
sa : medalia de bronz la campionatele mon
diale de la Moscova, după puternicele echipe 
ale Uniunii Sovietice și Ungariei.. Un rezultat

care răsplătește merituos munca de ani și ani 
a unor inimoși și pricepuți specialiști și spor- 
tivi, stimulîndu-i spre performanțe și mai înal
te. lată de ce 1975 a început pentru pentat- 
loniști din... noiembrie 1974, cu dorința fermă

de a munci mai mult și mai bine pentru ca 
anul preolimpîc să asigure o solidă bază de 
plecare în 1976, an în care, la J.O. de la 
Montreal, pentatlonul să-și atingă obiectivul 
propus : medalie de bronz la echipe.

OBIECTIVUL NOSTRU OLIMPIC: MEDALIE DE BRONZ!
— ne declară președintele Federației de călărie și pentatlon 
modern, general maior VICTOR STANCULESCU.

Mice familie a pentatlonului 
modern, înmănunchind un grup 
relativ restrîns de sportivi și spe
cialiști, ne-a adus satisfacții deo
sebite în ultimii ani. Medalia de 
bronz cucerită, în 1971, la campio
natele mondiale de juniori din 
Suedia, locul 5 ocupat la campio
natele mondiale de seniori de la 
Londra, din septembrie 1973 și, 
în fine, medalia de bronz dobîn- 
dită anul trecut la Moscova — 
iată momentele care marchează 
drumul ascendent el acestei gre
le dar frumoase discipline. Ne 
dăm bine seama de obligația ce 
ne revine acum, deopotrivă spor
tivilor, specialiștilor și conducă
torilor federației, de a face totul 
ca poziția cîștigată să fie men
ținută. Vom încerca aceasta și la 
mondialele din acest an, dar aten
ția ni se îndreaptă, cu deosebire, 
spre 1976, anul marii întreceri de 

la Montreal. Obiectivul nostru 
olimpic este ca ECHIPA ROMÂ
NIEI SÂ CUCEREASCĂ MEDA
LIA DE BRONZ, scop în care -au 
fost elaborate măsuri corespunză
toare. încă din luna decembrie, 
federația noastră a avut o con
sfătuire de lucru cu federațiile 
„surori" (atletism, scrimă, natație, 
tir), la care am găsit destulă în
țelegere în privința necesității 
unei bune pregătiri a lotului de 
pentatlon modern. Am solicitat 
antrenori dintre cei mai buni 
pentru fiecare dintre ramurile 
sportive respective și credem că-i 
vom și primi. Pentru o cît mai 
bună pregătire a lotului de pen- 
tatloniști, am căzut de acord și în 
privința participării acestora la 
campionatele republicane de scri
mă și natație și se studiază posi
bilitatea ca acest lucru să se &>că 
și La tir. a*

Privind perspectiva pentatlonu
lui modern, mi se pare demn de 
relevat faptul că, cu fiecare an, 
crește aria de răspîndire a disci
plinei noastre și este numai și 
numai în folosul pentatlonului că 
azi avem secții de performanță, 
cu remarcabile rezultate, ca Olim
pia și Școala sportivă nr. 1 
(București),, Universitatea Timi
șoara, Institutul Pedagogic Tg. 
Mureș, Fulgerul Sibiu. Au apărut, 
în întrecerile desfășurate anul 
trecut, elemente tinere talentate, 
capabile să facă față dificultăților 
competiționale și nu ne îndoim 
că dintre acestea vom putea se
lecționa cîțiva sportivi pe care 
să-i pregătim pentru viitoarea 
noastră echipă reprezentativă.

Buna pregătire pentru marile 
competiții din acest an și, în spe
cial, în vederea atingerii obiecti
vului din 1976 reclamă și o bu
nă dotare materială, capitol la 
care mai înregistrăm, din păcate, 
și unele neajunsuri. Desigur, nu 
ne permitem să solicităm un 
complex sportiv pentru pentatlon 
mo.dgț-n, sugi există în unele țări 

vecine (U.R.S.S., Bulgaria, Unga
ria), dar este necesar să se rezol
ve neintirziat probleme ca : ac
ces Ia bazinele de înot conform 
programului de antrenament al 
lotului; reglementarea transportu
lui spre Poligonul Tunari (unde 
se impun cîteva amenajări spe
ciale), deoarece pentru aceasta se 
pierde uneori timp prețios. Și, în 
fine, mi se pare extrem de im
portant ca, în 1975 sau în anul 
olimpic, să realizăm scurte peri
oade de antrenament comun cu 
loturile reprezentative din U.R.S.S., 
Bulgaria sau Ungaria.

, GHEORGHE TOMIUC, antrenor : j

IN 1975 CU GlNDUL
LA 1976

— Cum intenționați să abordați 
anul competițional 1975, în per
spectiva obținerii unor rezultate

(Continuare in pag. 2-31 J



'Concursurile de la ZaKcpane și navgolovo,teste de mare utilitate
PENTRU BlATLONIȘTII ROMÂNI

De verbă cu antrenorul
' Tn cadrul programului general 
•’de pregătire ce o efectuează în 
vederea participării la campiona
tele mondiale din Italia (11—16 
februarie, în stațiunea Antersel- 
Ța), lotul reprezentativ de biatlon 
«1 României a luat parte la două 
importante concursuri internațio
nale desfășurate în Polonia, la 
Zakopane, și în U.R.S.S., la Kav- 
golovo. Rezultatele le-am publicat 
la timpul cuvenit, astfel că la 
înapoierea lotului nu ne-a rămas 
decît să solicităm unele amănunte 
asupra disputării întrecerilor și 
evoluției sportivilor țării noastre. 
Jn acest scop, ne-am adresat an
trenorului principal CONSTANTIN 
TTRON (care, împreună cu antre
norul MARCEL STUPARU și ar
murierul CRISTEA GABRIAN) 
se ocupă de pregătirea biatloniș- 
tîlor noștri fruntași, solicitindu-i 
în primul rind opinia asupra 
eventualelor progrese consemnate 
de lotul României.

— Apreciez, ne-a declarat prof. 
Tiron, Că membrii selecționatei 
române, mai cu seamă Gârniță, 
Voicu și Fontana, au obținut un 
vizibil salt calitativ la alergarea 
pe schiuri, dovadă fiind, în acest 
sens, timpii foarte apropiați de 
cei ai biatloniștilor din U.R.S.S. 
și din țările nordice. în proba de 
20 de km a competiției de la 
Kavgolovo, de exemplu, Gârniță a 
fost depășit doar de trei con- 
eurenți sovietici. în legătură cu 
Kavgolovo, doresc să precizez 
că la întreceri au participat echi
pe din U.R.S.S., Finlanda, R. D. 
Germană, Polonia, Cehoslovacia, 
Bulgaria și România, precum și 
80 de reprezentanți ai asociațiilor 
Sportive din U.R.S.S., aceștia din 
urmă avînd o valoare deosebit

ANUNȚ
Marți 21 Ianuarie, la ora 12,30, 

în sala C4 de la Institutul de 
Educație Fizîcâ și Sport, catedra 

, de Jocuri sportive organizează, cu 
. sprijinul federațiilor de speciali

tate, o masa rotundâ cu tema : 
,,Probleme ale afirmării interna
ționale a jocurilor sportive colec
tive — baschet, volei, rugby șl 
handbal". Sînt invitați să parti
cipe antrenori, sportivi șî olți spe
cialiști.

principal Constantin Tiron
de ridicată. La 20 km, în primele 
șase locuri s-au clasat cinci spor
tivi de la Burevestnik, Dinamo, 
Zenith și Lokomotiv (2) și unul 
singur din lotul sovietic (Krulov, 
locul 3). Ocupînd locul 7, Gârniță 
afost primul clasat dintre oas
peți. Dar, să revin la problema 
inițială. Progresul la fond l-am 
remarcat și prin comportarea 
constant bună în condiții diferite 
de zăpadă și atmosferice. La Za
kopane s-a concurat pe zăpadă 
umedă, grea, iar la Kavgolovo pe 
zăpadă pulver, la o temperatură 
de minus 18—20 de grade. în con
tinuare, Vom insista pentru îmbu
nătățirea vitezei în regim de re
zistență ■ în scopul ..................  "
timpilor lâ 10 km și la ștafeta 
4x7,5 km.

— Desigur
kopane și Kavgolovo ,au scos în 
evidență și defecțiuni asupra că
rora vă veți îndrepta în mod deo
sebit atenția în cele cîteva săp- 
tămîni care au mai rămas pînă la 
campionatele mondiale.
să ne spuneți cîteva 
despre problemele încă 
vate.

— Băieții noștri sînt 
citări la trageri, mai 
timpul necesar pentru executa
rea tragerilor în poligon, și chiar 
la precizia propriu-zisă. Observa
ția este valabilă pentru toți, dar 
mai ales pentru Vestea, Voicu și 
Fontana. Vom face, însă, totul 
pentru ca la întrecerile de la 
Anterselva să ajungă la valoarea 
confirmată anterior. _ln general, 
concursurile de 
Kavgolovo ne-au 
multe observații 
toarea pregătire 
în același timp, 
mai bine pe viitorii adversari de 
la campionatele mondiale, ceea 
ca de asemenea ne va fi folosi
tor. . -

— Ce program aveți: pînă la 
„mondiale" ?

— Antrenamente, participarea 
la concursul internațional, „Cupa 
Poiana Brașov" (N.R. : 24, 25 și 
26 ianuarie) și la coneursul pre- 
olimpic de la Innsbruck, apoi ple
carea la Anterselva.

îmbunătățirii

că testele de la Za-

Vă rugăm 
cuvinte și 

nerezol-

încă defi- 
precis la

la Zakopane și 
permis să facem 
utile pentru vii- 
â biatloniștilor. 
i-am cunoscut

D. STANCULESCU

VIRGIL BRENCI $1 DAN CRISTEA
A

dȘTIGĂTORI ÎN „CUPA DINAMO» LA SCHI
te-
pe

POIANA BRAȘOV, 19 (prin 
lefon). — Rareori am văzut _ 
pirtiile Poienii Brașov un slalom 
atît de sever, care a obligat mai 
mult de o treime din concurenți 
să abandoneze sau să fie descali
ficați. Totul a pornit de lâ decizia 
cu care schiorii au înțeles să-și a- 
pere șansa și să obțină unul din 
primele locuri. Tonul, firește, l-au 
dat concurenții români în care dis
tingem pe Dan Cristea, loan Ca
vași, Constantin Vâideanu, Alexan
dru Manta etc. Dar pîrtia și con
dițiile de concurs au fost foarte 
dificile. Traseul a fost cel de sub 
teleferic. Adică, o pirtie variată 
cu diferență de nivel de 230 m 
și avînd pe parcurs, plăci de ghea
ță pe care chiar și patinele s-ar 
fi oprit cu greutate. Antrenați de 
atacul furibund al schiorilor ro
mâni, s-au angajat în același ritm 
și sportivii polonezi de la presti
giosul club Gwardia Zakopane. Din 
păcate, din acest duel seînteietor 
de energie, foarte mulți schiori au 
ratat porți și au comis greșeli. Spre 
surpriza generală, deși conducea cu 
un avans confortabil, lui Dan Cris
tea, cu numai 3 porți înaintea li- 
miei de sosire, la un șoc produs 
de , o placă de gheață, i se des
prinde un schiu și fără să cadă 
este obligat să abandoneze. Mulți

FONDIȘTII ȘI-AU DISPUTAT

„CUPA A. S. A.“
Sîmbătă și duminică, pe o vreme 

călduroasă, cei mai buni iondiști 
s-au întrecut în Poiana Mică, in

, curse extrem de disputate dotate cu 
„Cupa A.S.A.", care s-au Snclieiat 
cu următoarele rezultate : ÎS km se
niori : 1. Ferencz Foriko (Dlnamo) 
47,20, 2. Nicolae Dudu (I.E.FS.) 48,45, 
3. Nicolae Cojocaru (Dinamo) 49,05;
10 km senioare : 1. Lucia 
(Tractorul) 37.51, 2.
(Tractorul) 38,28, 
(Tractorul) 38,39;
1. Ladlslau Markos (Dinamo) 34,00,
2. Moise Glrbacea (L.E.S.) 34,03, 3—4. 
Iosif Tamaș (Dinamo) și Eleonor 
Cercel (A.S.A.) 34,07; 5 km juniori
11 : 1. Ion Cimpoia (Șc sp. Kîșnov)
17,23, 2. Dumitru Crivăț (Steagul
roșu) 17,26. 3. loan Rusu (Brașovia) 
17,38. Ștafeta 4x10 km seniori : Di
namo — 2 h 08,55 : 3x5 km senioare: 
Tractorul I — 55,25; 3x5 km juniori 
I: Steagul roșu I — 47.15; 3x5 km 
juniori II : L.E.S. Predeal — 52,03; 
3x3 km junioare : L.E.S. — 37,07.

1.

Barabaș
Rodica Clinei

3. Elena Tișcă 
10 km juniori I :

printre caredintre concurenți,
Ioan Cavași, au ratat porți, ieșind 
din traseu tocmai din dorința de 
a realiza ceva deosebit. Nu-1 putem 
omite, însă, pe învingător, Vir
gil Brenci, cîștigătorul slalomului 
de sîmbătă, care are regu
laritatea unui metronom și o 
cursivitate deosebite. Experiența 
sa de concurs va rămîne foarte 
multă vreme un obstacol greu 
de 
de 
lat 
doua) 
teanu, suficientă pentru a-1 clasa 
în final pe locul 3, după Gheorghe 
Vulpe. Nici1 unul din cei 6 schiori 
oaspeți nu s-a clasat în primele 
10 locuri. în schimb, la fete trei 
dintre sportivele poloneze figurea
ză in primele 6 locuri, iar după 
ordinea de sosire după prima 
manșă păreau chiar că vor cîștiga. 
Dar Georgeta Băncilă și Iudith 
Tomory-'Hendea au găsit resursele 
de a se concentra și a se detașa 
la momentul oportun de ri
valele lor.

Cursa de coborîre de duminică 
s-a ridicat la o bună factură valo
rică prin viteza și solicitarea ner
voasă a concurenților. Afectat de 
eșecul, fără vină, din ajun, Dan 
Cristea — slalomist prin excelen
ță — a cîștigat într-o manieră 
splendidă prima sa coborîre pe 
pîrtia Lupului. Atributele acestui 
succes au constat în precizia și 
mai ales în hotărirea cu care s-a 
luptat, cum rareori l-am văzut în
tr-o asemenea cursă. Dorin Mun
teanu, Virgil 
Vâideanu l-au 
piere, clasați toți pe intervalul 
unei singure secunde, dar fără a-1 
putea egala pe învingător. N-au 
terminat cursa Gheorghe Vulpe, 
loan Cavași. loan Bobit, abando
nați în porțiunile cheie ale traseu
lui, unde au atacat cu prea multă 
energie ceea ce s-ar putea să de
note un minus de tactică. Schiorii

vreme
trecut pentru adversarii săi 
azi și de mîine. Am 
o excepțională manșă

realizată de ... 1

no-
. . (a

Dorin Mun-

cursă. Dorin Mun- 
Brenci, Constantin 

secundat din apro-

S-a încheiat turul II (de sală) al Diviziei A de handbal feminin

IN DERBY UI ULTIMEI ZILE: „U“ TIMIȘOARA - J“ BUCUREȘTI 9-9
- CLUJ-NAPOCA, 19 (prin tele

fon). Duminică seara s-a încheiat 
în Sala sporturilor din localitate 
turul II (de sală) al campiona
tului feminin de handbal. Divi
zia A. Formația „U“ Timișoara 
s-a detașat de restul participan
telor, conducind cu un avans de 
4 puncte față de următoarea cla
sată.

CONFECȚIA — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 13—10 (6—4).
Au marcat : Pițigo) 6, Geor
gescu 4. Serediuc, Neprușel și 
Didiac pentru Confecția, D. Mar- 
cov 5, Gavrilov 2, Prundaru 2 și 
Kimmel pentru Constructorul.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
SPARTA MEDIAȘ 22—14 (10—8). 
Au înscris i Șos 11, Szolloși 3, 
Dorgo 3, Pereș 2, Butta, Szikszai 
și Frîncu pentru Mureșul, 
5, Pralea 5, Mako, Ciora, 
și Schiau pentru Sparta.

TEXTILA BUHUȘI _ 
GREȘUL BUCUREȘTI

Piters
Covaci

Mikloș 
pentru

„U" IAȘI — RAPID BUCUREȘTI 
11—11 (6—7). Au înscris : Cojocă
rița 7, Trandafir 2, Herța și Dîscă 
pentru „U“, Amarandei 4, Buzaș 3, 
Stănișel 2, Matei și Moraru pentru 
Rapid.

Sîmbătă după-amiază s-a con
sumat etapa a XXI-a, al cărei 
cap de afiș a fost meciul dintre- 
lidera clasamentului, „U“ Timi
șoara. și deținătoarea titlului de 
campioană, I.E.F.S.

„U" TIMIȘOARA — I.E.F.S. 
10—6 (5—4). Nespectaculos, der
by-ul i-a impresionat totuși pe 
cunoscătorii handbalului prin in
teresanta confruntare tactică din
tre cele două formații. Au fost 
atacuri lungi, cu pregătiri meti
culoase, adesea stopate însă de

6, Szasz 3 și Laczkovics 2 
Voința Odorbei.

PRO-
14—7 

că una 
care la

GREȘUL
(6—3). Am putea spune 
dintre puținele echipe _ _ w
sfîrșitul acestui maraton se află 
în vervă (de fapt 
nit I) este Textila.

Mihăilă 3,

CLASAMENTUL

șl-a... reve-
Au marcat 1

Vieru 3,

DIVIZIEI A

polonezi nu au luat startul in a- 
ceastă dificilă întrecere din lipsă 
de antrenament, dar au anunțat 
că vor fij prezenți la următorul 
start, sîmfătă, în cadrul „Cupei 
A.S.A.".

Pentru prima dată in acest se
zon, după două zile de întreceri, 
s-a alcătuit și un clasament al 
combinatei alpine, care a revenit 
pe merit lui Virgil Brenci, cel mai 
constant schior al acestui concurs. 
Pe locul secund, Dorin Munteanu, 
care a avut uneori execuții de ki- 
nogramă, dar și inconsecvențe de 
ritm și energie. REZULTATE TEH
NICE : slalom special 2x71 porfi : 
1. Virgil Brenci (A.S.A.) 115,69, 2. 
Gheorghe Vulpe (C.S.U. Brașov) 

Dorin Munteanu (I. P. 
Oradea) 117.02, 4. Marin Focșenea- 
nu (C.S.O. Sinaia) 121,23, 5. Gheor
ghe Bucur (A.S.A.) 121.24, 6. Ni
colae Stinghe (A.S.A.) 123,61 ; fete : 
1. Georgeta Băncilă (Dinamo) 
83,149, 2. Iudit Tdmory-Hendea 
(Caraimanul Bușteni) 83,334, 3. Ia- 
nina Zarosz (Gwardia Zakopane) 
84,254, 4. Minodora Munteanu (I.P. 
Oradea) 85,449, 5. Barbara Chyk

116,58, 3.

Virgil Brencî, 
lui special d

(Gwardia) 86,61 
(Gwardia) 86,91 
Cristea (Dinarj 
rin Munteand 
1:52,046, 3. Vj 
1:52.704, 4. q
(A.S.A.) 1:52,7] 
(Dinamo) 1:53| 
Manta (A.S.A.

La patinaj viteză

UN CAMPIONAT
TUȘNAIJ, 19 (prin telefon). 

Prima ediție a campionatului 
sprinterilor — deschisă seniori
lor — s-a bucurat de o parti
cipare numeroasă, majoritatea 
concurenților fiind tineri. în pro
gram au figurat probele de 500 
și 1 000 metri, băieți și fete — 
două manșe. Reuniunea inaugu
rală, cea de sîmbătă, s-a desfă
șurat pe o gheață cu coeficient

FARA.a.
redus de alun 
cu vînt tăios.

CLASAMEN 
femei : 1. Man 
2. Lidja Vaszl 
Rus 22,5,450 
Coros 186,00 I 
188,900 p, 3 J

Deoarece n 
nite baremuril 
rație, nu s-a I 
titlu de camp|

THOMAS EMMRICH (R. D. GERMANĂ)
CIȘTIGĂTOR AL TURNEULUI DE TENIS DE L

Stolcru 6,
Simeria și Munteanu pentru Tex
tila, Achim 2, Butan 2, Mihoc, 
Matache și Ciobanu pentru Pro
gresul.

„U" TIMIȘOARA - „U“ BUCU
REȘTI 9—9 (5—5). Bucureștencele 
au abordat bine derby-ul cu lide
rul. O apărare avansată, cu Silha 
în față, pentru fragmentarea ofen
sivei adverse și pentru intercepții, 
atacuri lungi, foarte lungi, cu în
delunga căutare a poziției ideale. 
Deranjate de apărarea bucureșten- 
celor și neștiind să se descurce 

a^are situație, handbalistele 
lui C. Lache s-au pripit în atac,, 
au șutat mult în bare și deasupra 
lor, cedînd în final un punct. Au 
marcat : Cojocaru 3, Cîmpeanu 3, 
Popa, Iordache și Ibadula pentru 
„U“ Timișoara, Arghir 6, Mereu 2 
și Silha pentru „U“ București. Au 
condus bine P. Radvanyi (Cluj- 
Napoca) și M. Grebeiiișan (Tg. Mu- 
reș).

~ VOINȚA ODORHEI 
J5-"11 <8—8>. Au marcat ! Lăcustă 
b, Alexandrescu 3, Boși 2, Niță 2, 
lonescu și Frîncu pentru I.E.F.S.,

1.
2.
3.
4.

U“ Timiș. 22 18 3
~ 22 16 3

1
3
4
0
5
3
3
3
2
0

„U“ Buc.
I.E.F.S.
Textila

5. Progr.
6. Confecția
7. Constr.
8. Rapid
9. „U- lași

10. Voința
11. Mureșul
12. Sparta

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
12
11
11
7
8
7
6
5
1

1 369-207 39
3 340-235 35
6
7
7

11
10
11
12
13
15
21

283-209 
291-262 
272-252 
285-286
241- 260
242- 570 
306-327 
236-264 
246-323 
199-415

31
27
26
22
22
19
17
15
12
2

apărări atente, active,... . -------- , inventive.
Cea care a cedat mai repede a 
fost I.E.F.S., mai puțin matură, 
mai puțin inspirată — de această 
dată — în acțiunile ofensive. Li
derul ni se pare o formație care 
a cîștigat mult în omogenitate, 
în luciditate, în varietatea acțiu
nilor. Au marcat i Iordache 3, 
Ibadula 3, Cojocaru 2, Petrovici 
și Popa pentru „U“ Timișoara, 
Lăcustă 2, Boși 2, Frîncu și Bu- 

I.E.F.S. Au arbitrat
P. Radvanyi (Cluj-

nea pentru
foarte bine . _______,______ _
Napoca) și M. Grebenișan (Tg. 
Mureș).

CONFECȚIA — SPARTA ME
DIAȘ 26—8 (10—4). Au înscris l

Georgescu 14, 
3, Anghcl 2, 
Tudorache și 
Confecția, Piters 4, 
Schiau 2 pentru Sparta. Au con
dus bine C. Drăgan și D. Glier- 
ghisan (Iași).

MUREȘUL TG. MUREȘ — RA
PID BUCUREȘTI 16—13 (9—8).
Surpriză numai în aparență, deoa
rece Rapid a fost de nerecunos
cut și nu se putea aștepta la alt
ceva decît la o înfrîngere. Au 
înscris î Șoș 6, Szolloși 3, Frîncu 
3, Butta 2, Dorgo și Pereș pen
tru Mureșul, Amarandei 3, Buzaș 
3, Gheorghe 2, Stănișel 2. Rusoiu, 
Moraru și Mureșan pentru Rapid. 
Au arbitrat bine C. Căpățină și 
R. Iamandi (Buzău).

„U“ BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 19— 
17 (9—9). Deși sînt lipsite de a- 
portul Doinei Furcoi, studentele 
Continuă cu hărnicie 
puțlcte. Meciul lor cu Construc
torul, dîrz disputat, echilibrat, a 
fost cîștigat datorită îndeosebi e- 
ficienței Simonei Arghir. Au în
scris i Arghir 8, Nițu 5, Mereu 2, 
Vasile 2, Leonte și Silha pentru 
„U“. D. -- - —
Gheorghiu 
Prundaru, Kimmel 
pentru Constructorul, 
bine Gh. Lungu și 
(Brasov).

TEXTILA BUHUȘI 
ODORHEI 13—9 (7—5). Au mar
cat i Stolcru 7. Vicru 3, Mihăilă 
2 și Simeria pentru Textila, Mi- 
kloș 5, Laczkovics 3 și Teglaș 
pentru Voința. Au arbitrat foarte 
bine VI. Cojocaru și I. Miliăi- 
lescu (Craiova)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
„U“ IAȘI 18—12 (9—5). Studen
tele din Iași au pierdut mult din 
siguranța apărării cu care ne o- 
bișnuiseră în primul tur al cam
pionatului. astfel că eforturile 
Cojocăriței în atac sînt anulate 
de o defensivă mult prea fra
gilă. Au marcat t Ciobanu 6, Mi
hoc 5. Mamiaca 3, Matache 2, 
Achim și Butan pentru Progre
sul, Cojocărița 7, Trandafir 2, 
Herța, Brezaie și Clonțea pentru 
„U“ Iași. Au condus bine N. Da- 
nieleanu și I. Nicolae (Ploiești).

Hristache NAUM

Serediuc 3, Crișu 
Pițigoi, Grlgoraș, 
Neprușel pentru 

Mako 2 și

să adune

Marcov 7, Cișmaș 3,
2, Rădici, Vezelici, 

și Gavrilorv 
Au condus 
R. Antochi

— VOINȚA

Matache 2,

GALAȚI, 19 (prin telefon de 
la corespondentul nostru jude
țean). Aproape 2 000 de spectatori 
(sîmbătă după amiază), și peste 
2 500 (duminică) au ținut să fie 
prezenți în sala sporturilor din 
localitate, pentru a asista la semi
finalele și finalele celui de al doi
lea turneu al „Circuitului Româ
niei" la. tenis. Finala de simplu 
— în care s-au întîlnit campio
nii R. D. Germane, Thomas Emm
rich, și României, Dumitru Hă
rădău — a prilejuit o confruntare 
care s-a ridicat la nivelul unui 
bun spectacol de tenis, mai ales 
în primul set. cînd cei doi tenis- 
mani au pus în joc toate cunoș
tințele pentru a și-o adjudeca. 
După ce Emmrich și Hărădău au 
pierdut de cite trei ori ghemu
rile, atunci cînd s-au aflat la 
serviciu — ea apoi lucrurile să 
decurgă normal pînă la 6—6 — 
a fost necesară intervenția... tie- 
breakuluî pentru departajare. 
Mai sigur pe loviturile de forhand.

Emmrich
7—6. El

și în setul al doilea, deși 
Hărădău a avut 40—0 și, 
șansă de a remonta. Dar

Thomas 
tige cu 
la 3—3 
la 3—5 
deci, o 
campionul nostru nu s-a mai pu
tut concentra și, în plus, a do
vedit destule slăbiciuni în lovi
turile de pe partea stingă. Re
zultat final : Thomas Emmrich — 
Dumitru Hărădău 7—6. 6—4.

în semifinala cu Emmrich, spor
tivul român Ion Sântei a avut 4—0 
și 5—1 în primul set. Dar a crezut 
prea repede că va termina în
vingător, a slăbit ritmul jocului, 
momente foarte prielnice pentru 
Emmrich de a-și reveni și a 
cîștiga. Rezultat final : Emmrich 
— Sântei 7—5, 6—3.

A doua semifinală i-a adus în 
fața fileului pe doi reprezentanți 
ai clubului bucureștean Steaua i 
Dumitru Hărădău și Viorel So- 
tiriu. Așa cum se sconta. Hără
dău a terminat învingător in două 
seturi : 6—2, 6—4.

(Urmare din pag. 1)

valoroase la Jocurile Olimpice de 
la Montreal ? — aceasta a fost 
prima întrebare pe care i-am 
adresat-o antrenorului coordona
tor Gheorghe Tomiuc.

— Bineînțeles, obiectivul nostru 
principal în anul acesta îl consti
tuie campionatele mondiale pro
gramate în Mexic, unde dorim 
să ne apărăm prestigiul cucerit 
la Moscova, in 1974. Pentru aceas
ta, ne pregătim cu toată seriozi
tatea și am convingerea că dacă 
vom beneficia de condiții cores
punzătoare de aclimatizare și aco
modare la fusul orar — rezulta
tele noastre vor fi bune. încă din 
luna noiembrie 1974 am început lu
crul cu un lot de opt sportivi, antre
namentele desfășurîndu-se atît la 
cluburile din care fac parte spor
tivii, cit și centralizat, la mun
te, în perioada vacanței școlare 
sau a concediilor de odihnă. Du
mitru Spîrlea, Albert Covaci, 
Constantin Călina, Francîsc Ro- 
lik, Iuliu Galovici, Alexandru 
Naghi, Ștefan Cosma și Liviu Pă- 
trașcu, pe care contăm pentru 
întrecerile din 1975, se dovedesc 
foarte conștiincioși și sînt hotă- 
rîți să-și îndeplinească integral 
obiectivele de pregătire și per
formanță stabilite de colectivul de 
antrenori.

a reușit să cîș- 
s-a detașat de

Doar citevd 
de a ne refl 
dublu — de 
„sferturile" I 
I. Sântei și TI 
nlzatorii ar I 
pentru meciull 
turneului, aed 
îndoială, lui I 
Ambii au jucl 
cum se spunel 
gat — cum s 
3—6, 6—4, 7—I

Finala de dl 
tre perechile I 
Viorel Sotiriul 
Mureșan. Vicii 
lui Thomas El 
riu cu 6—3. I 
finală : EmrrJ 
Marcu, M. Ț’J 
doua scmifinJ 
loc din caul 
Toma Ovici. I

— Prin ce mijloace considerați 
că se vor atinge acestea ?

— Urmărim, cu precădere, o 
considerabilă creștere a capacită
ții de efort pentru următoarele 
18 luni. în care scop, în unele 
perioade, volumul de muncă va 
crește evident, se va dubla chiar, 
în comparație cu anii preccdenți. 
Cu ajutorul unor antrenori com- 
petenți. ne vom îndrepta toată 
atenția spre pregătirea temeinică 
a fiecărei probe a pentatlonului, 
în special a celor care s-au dove
dit deficitare la precedentele 
noastre evoluții, în așa fel ca să 
putem evita... emoții de genul ce
lor pe care le-am avut la Mosco
va, cînd pierderea de puncte pre
țioase la scrimă și tir a făcut ca 
medalia de bronz să fie cucerită 
de echipa noastră cu prețul unor 
uriașe eforturi, la o diferență de 
numai șapte puncte la cea de a 
patra clasată ! Doar un exemplu 
este, 
oada imediat 
sută din antrenamente vor fi a- 
fectate scrimei. Ne- cunoaștem 
mai bine și adversarii direcți și 
avem în vedere pregătiri cores
punzătoare pentru a contracara 
punctele tari ale acestora. Avem 
un calendar competițional care 
sperăm să asigure aducerea echi
pei noastre într-o formă bună la 
campionatele mondiale. O bună 
comportare Ia întrecerile din Me
xic (26—30 octombrie) va consti-

cred, convingător i în peri- 
următoare, 80 la

tui, după op 
bază pentru 
scontăm la J.

DUMITRU

SPER CA
FIU UNUL

Performanțe 
an de an, atî 
și internaționl 
dreptul să asn

Desigur, 
bronz la Jo 
răspundere, 
cum se ved 
vreme mâsJ 
se studiază 
țile înlătură] 
a lucra cu 
certe câ pl 
rezultatele I
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POLITEHNICA IAȘI: MAXIMA MOBILIZARE
(Vrmare din pag. 1)

propus la Iasi. Ciocîrlan a întirziat 
citeva minute la masă si a fost 
aspru muștruluit, așa cum s-a in- 
tîmplat și cu cei de la vila „Ilea
na", joi la prinz".

Ilie Oană a tăcut. E un moment 
de liniște. După cursa de 3 000 m, 
jucătorii își controlează pulsul. 
Dănilă — 200, Costa? — 200, D. Io- 
nescu — 204. La 180 de bătăi, Ilie 
Oană spune cu glas tare : „E bine 
băieți". După trei sau cinci mi
nute, revenirea e bună. Politeh
nica are o situație aparte. Opt ju
cători sînt la prima pregătire de 
iarnă în Divizia A (Simionov : „E 
cu totul altceva față de ceea ce 
făceam la Laromet"). Un lucru e 
de neînțeles : cum de a admis con
ducerea clubului ca echipa să ple
ce la pregătiri fără medic ? An
trenorii cer eforturi din partea ju
cătorilor. Dar cine veghează la sta
rea lor de sănătate ? Cît or fi an
trenorii de pricepuți, ei nu pot în
locui medicul. Ilie Oană a trebuit 
să apeleze la dr. V. Cristea, de la 
Ploiești, pe care l-a rugat, în baza 
unei vechi prietenii, să vină pen
tru un control. La fel de supără
toare este și lipsa unui conducător 
al clubului de fotbal din Iași. Toa
tă stima pentru tov. I. Mocanu, 
venit în treacăt pe la Breaza. Ac
tivistul obștesc, pensionar, nu pu
tea fi în măsură să-1 controleze pe 
Ilie Oană sau să-1 ajute eficient 
in probleme organizatorice. In rest, 
Politehnica a beneficiat de condi
ții de cazare și masă (la pensiu
nea Liliacul) foarte bune, în con

cordanță cu solicitările cerute la 
antrenamente.

începe să se însereze. Mingea 
abia se mai zărește, dar jucătorii 
nu vor să se despartă de ea. Pe 
un teren de dimensiuni reduse, 
„Ileana” Iui Ciocîrlan și mai tine
rii lui colegi învinge pe „Aurora" 
lui Incze, Romilă și Simionaș cu 
5—3. Urmează alergarea pînă la 
vilă, baia caldă, masajul, masa și 
odihna binevenită.

La Breaza, Politehnica Iași a 
venit cu următorul lot de jucători: 
Costaș, Mihăilă (un tînăr portar, 
din pepiniera clubului), Sofian, 
Dinu, Vlad, Anton, Manea (venit 
de la Steaua — tineret), Ciocîrlan, 
Simionov, Birta, Incze; Dănilă, 
Grosaru, Costea, Blejușcă, Andre- 
escu, Simionaș, Amarandei, D. Io- 
nescu. Deci, după mulți ani, echi
pa ieșeană se află in pregătire fără 
Romilă I, Lupulescu, Stoicescu, 
Marica, lanul. După opt ani, peri
oadă în care a fost unul dintre 
jucătorii de bază, absolventul Fa
cultății de Drept, lanul, a renunțat 
la fotbal (Dănilă ; „Vasile merită 
un meci de despărțire. Am să pro
pun clubului"). Politehnica își 
schimbă efectivul și se pregătește 
cu gîndul să evadeze de la peri
feria clasamentului. Comportarea 
din sezonul de toamnă este apre
ciată a fi superioară locului ocu
pat in clasament, dar lipsa de ex
periență a unora a făcut să se 
piardă puncte prețioase în meciuri 
importante. Acest lucru nu se uită 
și pentru viitorul sezon studenții 
ieșeni și-au propus saltul mult aș
teptat. Io Breaza încearcă să în
carce „bateriile" cu forța și vigoa
rea de care au nevoie.

Pe teme 
de disciplină SCOPUL NU SCUZĂ MIJLOACELE!
® FRONT COMUN ÎMPOTRIVA ACTELOR DE INDISCI
PLINĂ ® PREA MULTĂ „ÎNȚELEGERE" DIN PARTEA CON
DUCĂTORILOR DE ECHIPE @ ROLUL ARBITRILOR 
® COMISIA DE DISCIPLINĂ FAȚĂ IN FATĂ CU EA ÎNSĂȘI

Intr-un articol privind proble
ma disciplinei în prima parte a 
campionatului Diviziei A, s-a ară
tat că, la acest capitol atît de 
important, de care depinde reuși
ta spectacolului sportiv, s-au în
registrat destule carențe în turul 
campionatului. Este adevărat că 
ne refeream mai degrabă la nu
mărul de abateri, sancționate cu 
cartonașe galbene și, uneori, cu 
roșii, decît la dimensiunile aces
tor acte de indisciplină. Cu mici 
excepții, meciurile disputate în 
toamnă în Divizia A nu ne-au o- 
ferit „cazuri" pe marginea cărora 
ar trebui să discutăm mai mult. 
Aceasta nu însemnează, însă, că 
dojana ar trebui să fie mai blin
da, pentru că altele sînt și exi
gențele față de echipele și jucă
torii din acest eșalon fruntaș al 
fotbalului nostru. Să jiu uităm că 
la campionatul Diviziei A iau 
parte echipele unor cluburi pu
ternice care dispun de toate 
mijloacele pentru a desfășura o 
permanentă și eficientă muncă de 
educație în rîndurile jucătorilor.

Din păcate, uneori se fac con
cesii în direcția aceasta, lupta 
dîndu-se exclusiv pentru cuceri
rea victoriei, a punctelor puse în 
joc, mijloacele folosite în acest 
scop interesînd mai puțin. Evi
dent. luînd parte la un campio
nat, orice echipă este preocupată 
să acumuleze cît mai multe punc
te, singurele care decid 'în ulti
mă instanță soarta lor în întrece
rea respectivă. Dar, în concepția 
sportivului de tip nou din țara 
noastră, proverbul „scopul scuză 
mijloacele" și-a pierdut de mult 
sensul, valabilitatea. Toți condu
cătorii de echipe știu acest lucru,

dar parcă înclină să-1 ignoreze 
uneori, în funcție de interesele 
imediate. Și iată că, nu o dată, la 
ședințele Comisiei. centrale de 
competiții și disciplină, reprezen
tanții echipelor s-au transformat 
în apărători ai unor cauze pier
dute, negînd abaterile jucătorilor, 
încercînd să-i scoată basma cura
tă sau, în cel mai bun caz, ape- 
lînd la tot felul de circumstanțe 
atenuante. Aceasta fiind mentali
tatea, rare sînt cazurile cînd clu
burile judecă singure abaterile 
jucătorilor luînd sancțiunile de 
rigoare. In general, conducerile 
echipelor stau în expectativă și, 
în funcție de hotărîrile Comisiei 
de disciplină (deci cînd nu mai 
au încotro), acționează și ele. Așa 
stînd lucrurile, ne face cu atît 
mai mult plăcere să dăm și une
le exemple pozitive, cum sînt cele 
ale lui Remuș Cîmpeanu (Univer
sitatea Cluj-Napoca) și Victor Du
mitrescu (Steaua), care n-au re
curs la diversiuni în fața comi
siei, ci au luat poziție împotriva 
actelor de indisciplină comise de 
jucătorii lor.

Neîndoios,, un rol și mai mare 
în realizarea unei rodnice munci 
de educație îl au antrenorii, care 
se află mereu în mijlocul sporti
vilor, dîndu-le nu numai îndru
mări tehnice și. tactice, dar aju- 
tîndu-i să treacă peste momentele 
de surexcitare care pot interveni 
în cursul unui meci, câlmîndu-i, 
readueîndu-i pe drumul discipli
nei. Un astfel de antrenor este 
I. Reinhardt (F.C.M. Reșița), ceea 
ce explică și momentele penibile, 
de evidentă jenă, pe care le-a 
trăit Ologeanu, atunci cînd a fost 
eliminat din joc în meciul cu

PREGĂTIRI...
• LA ȘOIMII SIBIU, MUNCA 

ASIDUA, DISCIPLINA DE FIER. 
După examenul medical, efec
tuat de dr. Alexandru Costea de 
la Cabinetul județean de medi
cină sportivă, Iotul; divizionarei B 
Șoimii Sibiu și-a început, joi 9 
ianuarie, pregătirile pentru noul 
sezon La primele antrenamente, 
desfășurate la stadion și în sală, 
s-au prezentat următorii jucători : 
Liebhardt și Negru — portari, 
David, Crețu, VîiTin. Mihîvlg, Fi- 
rițeanu, Steîian Popa — fundași, 
Oprea,. Fanea, Beleaua, Răduță 
— mijlocași, Schwartz, Zotincă, 
Boldici, Popescu. Serfozo, Cîm
peanu— înaintași. Acestora li se 
vor mai alătura Muscă, de la 
Textila Clsnădie, Scaită de la 
I.P.A. Sibiu și juniorul Cristea 
de la C.A.M. București. în 13 ia
nuarie lotul s-a deplasat în sta
țiunea Păltiniș. Sint în curs tra
tative pentru. un turneu de mai 
multe jocuri în Bulgaria, în pe
rioada 5—20 februarie. Fiind în
trebat de obiectivele pentru re
tur, antrenorul echipei. Oh. Ola, 
a declarat : „Ideea de joc trebuie 
să fie mai bine asimilată pentru 
a intra în reflexul fiecărui ju
cător. între etapa a II-a și a 
IX-a echipa trebuie să atingă

Secvență de la unul din antrenamentele jucătorilor sibieni. In primele rin duri : Răduță, Țurlea, Firițeanu. 
Beleaua. Oprea...
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treceri, la rezultate și mai bune. 
Și doresc nesțws ca aceasta să se 
întîmple în 197th la Jocurile O- 
limpice de la Montreal, întrecere 
de o excepțională importanță pen
tru mine și colegii mei de echi
pă Stă în puterile noastre, să ne 
apărăm cu succes locul 3 în lume 
cucerit la mondialele din 1974 
Fiecare dintre cei care am con
curat la Moscova știm prea bine 
că am lăsat adversarilor. în une
le probe, zeci de puncte, situație 
ce dorim să nu se mai repete nici 
la întrecerea supremă din octom
brie, din Mexic, și nici la Mont- 
>■631, anul viitor. Știu că sînt de
ficitar la capitolul capacității fi
zice la efort, că am nevoie de 
mai multă forță în picioare, că 
trebuie să-mi îmbunătățesc rezul
tatele la scrimă și cros. împre
ună cu antrenorii mei, voi acțio
na în special în aceste direcții. 
Fără falsă modestie, cred că anul 
viitor mă voi putea număra prin
tre orimii șase pentatloniști. din 
lume și voi face totul să-mi în
deplinesc acest obiectiv.

forma maximă, aceasta fiind pe
rioada cea mai dificilă. Pentru 
mine —- si vreau să cred că și 
pentru băieți — este clar un lu
cru ; numai cu MUNCA FARA 
MENAJAMENTE si cu o DISCI
PLINA DF FIER vom putea a- 
taca tocul intri. Și sînt hotărît să 
nu fac rabat de la această idee". 
(Ilie IONESCU, coresp județean)

G ELECTROPUTERE CRAIOVA 
PROIECTEAZĂ 18 MECIURI A- 
MICALE. Antrenorul Gheorghe 
Dungu vizează cu echipa sa 
un Ioc fruntaș în divizia se
cundă în consecință a al
cătuit un program de pregă
tiri deosebit de bogat... După ce 
la 14 ianuarie toți jucătorii s-au 
prezentat la vizita medicală, E- 
lectroputere și-a reluat pregăti
rile, iar de ia 19 ianuarie se 
află la Călimănești. pentru o pre
gătire comună de două săptă- 
mîni. In această perioadă, Elec- 
troputere va întîlni în meciuri 
de verificare pe Chimia Rm. Vîl-

cea și Delta Tulcea. La înapo
iere, Ia Craiova, vor urma alte 
partide amicale, în total 18. pînă 
la reluarea campionatului. Prin
tre viitoarele adversare : Metalul 
Drobeta Tr. Severin, Nitramonia 
Făgăraș, Universitatea Craiova 
Din lot nu mai fac parte Niță, 
Cotoșman și Uzeanu, dar au ve
nit în schimb Ustabacief (reîn
tors din armată). Rămoiu (Dună
rea Calafat), P. Gheorghe (din 
județ) și Stăncescu (Univ. Cra
iova) (Șt. GURGUI — coresp. ju
dețean).

® MINERUL BAIA SPR1E 
ÎNCEARCĂ SA SE SALVEZE DE 
LA RETROGRADARE. Sub îndru
marea antrenorilor A. Micloș și 
A. Balogh, fotbaliștii de la Mi
nerul și-au reluat pregătirile 
încă de la 6 ianuarie. Concomi
tent cu antrenamentele, ei vor 
susține verificări, cu CUPROM 
și Gloria . B. Mare, C.l.L. Si- 
ghetu Marmației. C.F.R. Cluj- 
Napoca. Minerul Baia Mare și al

tele. între 20 ianuarie și 2 fe- 
bruarie, pregătirile vor continua 
îa Izvoarele. Dată fiind situația 
echipei, antrenorii și-au propus 
ca obiectiv locul 10 în clasa
ment, adică evitarea retrogradă
rii. (N. R. Cam puțin dacă ne 
gîndim că în lot figurează nume 
de jucători destul de cunoscuți 
ca Mărculcscu, Feher, Orza. Bo- 
honij. (V SASARANU — coresp.).

e mustața a primit dez
legarea DE LA CHIMIA RM. 
VÎLCEA. Divizionara B Ceahlăul 
Piatra Neamț, una din revela
țiile ultimei ediții a „Cupei 
României" își continuă pregătirile 
lâ Tușnad. Printre viitoarele me
ciuri de verificare figurează cele 
cu S. C. Bacău, Politehnica Iași, 
S.C.M. Suceava. C.F.R Pașcani. 
La vechiul lot s-au adăugat Da
rie (care s-a înapoiat după sa
tisfacerea stagiului militar) și 
Mustață, care a primit dezlegare 
de la divizionara A Chimia Rm. 
Vîlcea. (R. TOMA —■ coresp.).

Universitatea Craiova. De aseme
nea, un. bun exemplu îl oferă an
trenorul Olimpiei Satu Mare, Gh. 
Staicu care, înainte de toate, im
pune jucătorilor săi o disciplină 
riguroasă. Rezultatul ? Jucătorii 
săi au primit puține cartonase 
galbene iar Bigan, fundaș cen
tral, aprig apărător al culorilor 
echipei, n-a trebuit să fie averti
zat nici măcar o singură dată în 
decursul celor 17 meciuri pe care 
le-a susținut. Este o performanță 
a jucătorului, dar și a antrenoru
lui. în schimb, C. Oțet (Universi
tatea Craiova) și 1. Ionescu (Po- 
țjtehnica Timișoara) au dat do
vadă de nervozitate în incinta te
renului, trănsmițînd această stare 
de . spirit și jucătorilor lor.

Ar mai trebui să spunem că 
numărul abaterilor ar fi fost, pro
babil, mai mic; dacă jucătorii ar 
fi cunoscut regulamentul de orga
nizare a activității fotbalistice și 
ar fi știut, astfel, cum sînt sanc
ționate diferitele abateri, mai ales 
în cazul recidiviștilor. Dar, din 
ședințele Comisiei de disciplină a 
reieșit că mulți jucători nici n-au 
văzut cum arată acest regu
lament, necum să-1 aprofundeze, 
să cunoască propriile lor drepturi, 
dar și obligațiile pc care le au. 
Este o treabă atît de neimportan
tă, incit cluburile și antrenorii 
să nu-i acorde atenție ? Conse
cințele s-au văzut adesea...

Nu putem omite, însă, nici fap
tul că în largă măsură, clima
tul disciplinar depinde și de ca
litatea arbitrajului, de competen
ța și autoritatea celui care con
duce jocul. Un arbitru nu se im
pune. însă, prin numărul de car
tonașe galbene pe care ,le împar
te — uneori, cu întîrziere, iar 
alteori cu larghețe, în ideea de 
a-și ușura misiunea — ci prin co
rectitudinea și promptitudinea de
ciziilor, prin aplicarea strictă a 
regulamentului de ioc. Să credem 
că cele 27 de cartonașe galbene 
arătate în etapa din 16—17 no
iembrie au reprezentat singurul 
mijloc al arbitrilor respectivi de 
a-i „astîmpăra" pe jucători, sau 
au ilustrat și un exces de zel al 
„cavalerilor fluierului" ? 0ricum, 
arbitrii ar putea face mai ușoa
ră munca Comisiei de disciplină, 
prin informări exacte, prjn com
pletarea cu toată răspunderea a 

; foilor de arbitraj. Și nu totdea
una s-a făcut așa.. Mai. este ne
voie să spunem că același simț 
de răspundere trebuie să conducă 
și munca observatorilor federali?

Returul nu este chiar atît de 
departe. Comisia centrală de com
petiții și disciplină trebuie să se 
preocupe de pe acum de viitoarea 
ei activitate, pentru ca acest or
ganism. acest „mic tribunal spor
tiv" cum i se spune, prin meto
dele lui de muncă, prin rezulta
tele acestei munci, să aducă o 
contribuție mai mare în procesul 
de educare a fotbaliștilor, prin 
decizii bine aprofundate, prin 
măsuri pătrunse de spiritul echi
tății sportive, prin crearea în ju
rul ei a unui climat de și mai 
mare încredere.

Pentru că greșeli s-au făcut, 
pentru că nu totdeauna „cîntarul" 
ă fost același. Dar și din greșeli 
se poate învăța...

Jack BERARIU

loto - PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA 

DIN 19 IANUARIE 1975
I. Bologna — Napoli 1
IT. Cagliari — Ascoli 1

III. Internazionale — Torino 1
IV. Juventus — Fiorentina X
V. Lazio — Milan 1

VI. Sampdoria — Cesena X
VII. Ternana — Roma X
VIII. Varese — Lanerossi X

IX. Avellino — Pescara X
X. Brescia — Novara 2

XI Catanzaro — Brindisi X
XII. Reggiana — Genoa 2

XIII. Taranto — Parma 1

PRIMELE PARTIDE AMICALE ALE ANULUI

•or să-ți propui să obții medalia de 
n 1976. Aceasta presupune luciditate, 
rtea specialiștilor și sportivilor. După 
nteilocutorilor noștri, au fost luate din 
pentru atingerea obiectivului pronus, 

spectele pregătirii, inclusiv posibiiită- 
vremelnice, există hotărîrea fermă de 
ere. Toate acestea constituie premise 
8 se va desfășura corespunzător, că 
irite.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
PROGRESUL TIMIȘOARA 3—0 (3—0). 
Pe o vreme excelentă și în prezenta 
a circa €000 de spectatori, „Poli“ a 
susținut prima partidă amicală din 
acest an, evoluînd in compania di
vizionarei C, Progresul. Au marcat : 
Bojîn (min. 15). Petrescu (min. 28) 
și Cringoșî» (min. 40 — din penalty). 
Politehnica : Jivan (Catena) — Mioc, 
Bungău, Arnăutu, Maier — Lata 
(Voinea), Crîngașu, Dembrovschi — 
Anghei (Dașcu), Bojin, Petrescu. (C. 
CREȚU — coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — CARPAȚI 
SINAIA 2—z (?—0). Meciul s-a jucat 
la Breaza, unde echipa ieșeană se 
pregătește pentru retur. Prima re
priză a fost foarte frumoasă, aplau
dată de cei peste 1 000 de spectatori. 
Au marcat : Romilă II (min. IR). 
Costea (min. 2S), respectiv Mălăianu 
(min. 60 șf 75). Politehnica : Mihăilă 
— Sofian. Vlad. Dinu, Anton — Ro
milă H, Ciocîrlan — Amarandei, lo-

nescu, Dănilă, Costea. După pauză 
au mai jucat : Simionaș, Grosaru, 
Blejușcă, Manea, Trif, Andreescu.
(C. VIRJOGHIE — coresp.)

golurile marcate de Pantea (min. 6) 
și Năstase (min. 27 — din penalty). 
Pentru brașoveni a înscris Dan (min. 
85).

TRACTORUL BRAȘOV — DINAMO 
BUCUREȘTI o—l (0—1). Partidă spec
taculoasă. urmărită de aproximativ 
5 000 de spectatori, prezenți duminică 
dimineață în tribunele stadionului 
Tractorul. Ambele echipe au jucat 
bine. în ciuda terenului foarte alu
necos. G. Sandu a marcat singurul 
gol al meciului, în min. 20. Liderul 
Diviziei A a folosit următoarea for
mație : Cavai (Ștefan) — Cheran,
Dobrău. Sătmăreanu II (Moldovan), 
Deleanu — Dinu, G. Sandu — R. 
NunweiTler (Vrînceanu), Custov. 
Zamfir. Lucescu. (C. GRUIA — 
coresp. județean)

METROM BRAȘOV — STEAUA 
1—2 (0—2). Meciul s-a disputat, vi
neri. pe un teren (Metrom) acoperit 
cu zăpadă. Steaua a cîștigat prin

METALUL MIJA — DUNAV RUSE 
1—2 (0—1). Sîmbătă a avut loc la 
Mija partida amicală internațională 
dintre divizionara B, Metalul, și for
mația bulgară Dunav Ruse. Oaspeții 
au cîștigat cu 2—1 (1—0). Golul gaz
delor a fost marcat de Baicu (min. 
80).

CHIMIA RM. VÎLCEA — NITRA
MONIA FAG AR AȘ 1—1 (0—0). în
această primă partidă de verificare 
susținută de Chimia, antrenorul Vic
tor Stănculescu a folosit întregul lot 
de jucători, mai puțin fundașul cen
tral Pin ti lie, care nu este refăcut 
după accidentul suferit. Golurile au 
fost marcate de Cornel Nicolae (min-, 
63). pentru Chimia, și Chiruc (min. 
76), pentru Nitramonia. (P. GIOR- 
NOIU — coresp.)

Fond de cîștiguri 304.013 lei. Plata 
cîștigurilor de la acest concurs se va 
face astfel ; în Capitală de la 24 ia
nuarie pînă la 19 martie, în țară de 
la 27 ianuarie pînă la 19 martie 1975 
inclusiv.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO A ANULUI 
NOU, DIN 5 IANUARIE 1975, FAZA 1: 
Categ. A : 1 variantă 10% a 7.000 lei; 
Categ. B : 11,50 variante a 20.448 lei 
din care o excursie în URSS, RDG 
sau Turcia la alegere plus diferența 
in numerar ; Categ. C: 54.75 variante 
a 4.295 lei ; Categ. D : 176,95 a 1.329 
lei ; Categ. E : 483 variante a 487 lei; 
Categ. F ; 1.041,30 a 226 lei : Categ. 
G : 5 205,30 a 100 lei. FAZA II :
Categ. 1 : 4.50 autoturisme Dacia 1300, 
Moskvici 408/412, Skoda S 100 la ale
gere plus diferența în numerar : Ca
teg. 2 : 13,85 variante a 18.976 lei din 
care o excursie în URSS, RDG sau 
Turcia plus diferența în numerar : 
Categ. 3 : 64,35 a 4.084 lei ; Categ. 4: 
278,45 a 944 lei ; Categ. 5 : 646.55 a 
406 lei : Categ. 6 : 1.318 a 199 lei ; 
Categ. 7 : 5.285,45 a 100 lei. FAZA 
III : Categ. M : 1,40 autoturisme Da
cia 1300. Moskvici 408'412 sau Skoda 
S 100 la alegere plus diferența în nu
merar : Categ. N • 11.70 a 25.000 lei 
din care o excursie în Fran+a.
Spania sau Grecia la alegere
plus diferența in numerar : Categ. 
O : 30.50 a 5.090 lei din care a ex
cursie în URSS. RDG sau Turcia la 
alegere plus diferența în numerar ; 
Categ. P: 3.312,75 a 40 lei.



BOGATĂ ACTIVITATE
PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ
PATINAJ ; MONIKA PFLUG- 
HOLZNER Șl EPPIE BLEEKER 
ÎNVINGĂTORI LA DAVOS
• Proba individuală feminină 

din cadrul concursului de pa
tinaj artistic pentru juniori de 
Ia Megeve s-a încheiat cu vic
toria sportivei elvețiene Danielle 
Rieder, care a totalizat 156,30 p. 
Succesul său a fost decis la exer
cițiile libera, unde a terminat 
cu un avans de 4 p.

Iată clasamentul final al pro
bei i 1. Danielle Rieder (Elve
ția) — 156,30 p ; 2. Anne-Sophie 
Kristoffy (Franța) — 151,22 p ; 
3. Renata Balerova (Cehoslovacia) 
— 148,80 p.

• Au luat sfîrșit întrecerile' 
concursului de patinaj viteză des
fășurat la Davos.

La feminin, victoria a revenit 
campioanei olimpice Monika 
Pflug-Holzner (R, F. Germania), 
cu 131,890 p, iar la masculin, 
olandezului Eppie Bleeker, cu 
120,80 p.

• Desfășurat în localitatea 
norvegiană Hamar, meciul inter
național de patinaj viteză dintre 
selecționatele masculine ale Nor
vegiei si U.R.S.S. s-a încheiat cu 
scorul de 242,5—212,5 puncte în. 
favoarea sportivilor sovietici.

HOCHEI : S-A RELUAT 
CAMPIONATUL U.R.S.S.
• Echipa Ferencvaros Buda

pesta și-a încheiat turneul in R.F. 
Germania jucind cu formația S.G. 
Nuernberg. Ferencvaros a cîștigat 
cu 9—6.

• S-a reluat campionatul 
U.R.S.S.: Aripile Sovietelor Mos
cova — Kristal Saratov 1—7. Tor
pedo Gorki — S.K.A. Leningrad 
7—2, Himik Voskresensk — Spar
tak Moscova 1—3, Ț.S.K.A. Mosco
va — Traktor Celiabinsk 7—5.

BIATLON: ECHIPA 
FINLANDEI, CISTIGĂTOARE 

LA INZELL
Concursul internațional de biat- 

lon de la Inzell s-a încheiat cu o 
probă de 20 km fond, în care vic
toria a revenit schiorului norvegian 
Thor Svendesberget în lh 17:20,6. 
Proba de ștafetă 4x8,200 km. fu
sese cîștigată de echipa Finlandei 
(Ikola, Suutarinen, Halonen, Flo- 
ejt). Pe echipe: 1. Finlanda 93 p,
2. Norvegia 88 p, 3. R. F. Germa
nia 52 p etc.

SĂNIUȚE : S-A ÎNCHEIAT 
„CUPA NAȚIUNILOR"

Au luat sfîrșit întrecerile „Cu
pei Națiunilor" la săniuțe, compe
tiție desfășurată timp de două zile 
la Koenigsee (Bavaria). Proba in
dividuală feminină s-a încheiat cu 
victoria sportivei poloneze Teresa 
Bugajczyk — 2:50,31. La masculin, 
pe primul loc s-a situat vest-ger- 
manul Josef Fendt — 2:59,59. Pro
ba de dublu a fost cîștigată de 
cuplul austriac Manfred Schmid- 
Reinhold Sulzbacher. lată clasa

CAMPIONATELE DE BASCHET
/Urmare din pag. 1)

portăril din acest campionat, stu
denții au evoluat remarcabil șl în 
acest meci șl, ca urmare, au condus 
permanent. In final, adversarii au 
avut totuși posibilitatea să egaleze, 
dar au comis greșeli decisive. Cei 
mai eficienți : Posa 25, Dragnea 1G 
pentru Politehnica, respectiv Dikay
19. Anastasiu 16. Au arbitrat bine N. 
Iliescu si P- Pasăre. (A. V.)

PĂRUI. CONSTANTA — POLITEH
NICA IAȘI 60—76 (34—34). Dispută 
de mare tensiune, mai eu seamă In 
ultimele minute. Cei mai eficienți : 
Caraion 32 pentru Farul, respectiv 
Moiseseu 28. (P. ENACHE-cnresp.)

C.S.U. GAI.ATI — C.S.U. TG. MU
REȘ 71—69 (36—33). Victorie obținută 
cu două secunde înaintea fluierului 
final. Cei mai eficienți : Rălleanu
20. Coman 16, Magoș 15 pentru gă- 
ÎSfeni. respectiv Czedula 25. Bencze 
18, Bugariu 14. Au arbitrat bine D. 
Crăciun și P. Pasăre. (GH. ARSENIE- 
coresp.)

FEMININ
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

OLIMPIA-CONSTRUCTORUL 84— 
72 (42—32). Campioanele țării au 
dorit să facă un scor cit mai 
mare, dar au întîmpinat o rezis
tență dîrză din partea tinerelor 
lor adversare care, ca de obicei, 
au aplicat o apărare agresivă. 
Cele mai eficiente : Savu 31 (în 
formă excelentă, a dus tot greul 
întrecerii), Pîrșu 16, Tita 12 pen
tru Politehnica, respectiv CăDrița
21. Iatan 20. Au arbitrat bine 
M. Aldea si E. Sarosi.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— I.E.F.S. 86—75 (40—38). Peste 
1 000 de spectatori au urmărit în 
sala Olimpia un meci disputat in
tr-un tempo rapid și cu angaja
ment total. Gazdele au avut ini

mentul final pe echipe i 1. R. F. 
Germania — 192 p, 2. Polonia f— 
174 p, 3. Austria — 172 p, etc.

SCHI : KLAMMER CONDUCE 
DIN NOU

ÎN „CUPA MONDIALĂ*
• Proba de coborîre (masculin) 

de la Kitzbuehel (Austria), din 
cadrul „Cupei Mondiale", a fost 
cîștigată de austriacul Franz 
Klammer, în 2:03,22. Pe locurile 
următoare s-au clasat Gustavo 
Thoeni (Italia) — 2:03,23 și Wer
ner Grissmann (Austria) 2:03,30. 
în urma acestui succes, Klammer 
a trecut în fruntea clasamentului 
„Cupei Mondiale" avînd 144 p. 
II urmează în clasament Piero 
Gros (Italia) 120 p și Gustavo 
Thoeni (Italia) — 110 p.

• La Jahorina (Iugoslavia), în 
cadrul „Cupei Europei" la schi 
proba de coborire a revenit aus
triacului Kurt Engstler cu 2:02,2.

• Pe trambulina de la Spind-
leruv-Mlyn (Cehoslovacia), s-au 
desfășurat întrecerile unui con
curs, contînd pentru „Cupa Prie
tenia" la sărituri. Victoria a re
venit cunoscutului campion Hans- 
Georg Aschenbach (R.D. Germa
nă) cu 232,4 p. Clasamentul, pe 
echipe s 1. R.D. Germană — 654,7 
p ; 2. Cehoslovacia — 636,9 p ;
3. Polonia — 606,2 p. ,,

• în localitatea Reit im WînkJ, 
proba de ștafetă schi 3x10 km. a- 
fost cîștigată de echipa Suediei 
în lh 31:55,0. Echipa R.D. . Ger
mane s-a clasat pe locul doi cu 
lh 32:09,67. Au urmat apoi se
lecționatele Finlandei și Norve
giei.

• Competiția internațională de 
sărituri desfășurată pe trambulina 
de la Wisla a fost dominată de 
sportivii polonezi, clasați pe pri
mele șase locuri. A cîștigat Sta
nislaw Kawulek cu 227,4 p.

• Schiorul suedez Ingemar 
Stenmark a terminat învingător 
în proba de slalom paralel, des
fășurată la St. Johann (Austria), 
învingătorul a fost urmat de po
lonezul Jan Bachleda, de italianul 
Paolo de Chiesa și de austria
cul Hans Ilinterseer.

COMPETIȚII
• Meciul de tenis dintre echi

pele Indiei și Noii Zeelande, din 
semifinala zonei asiatice a „Cu
pei Davis", s-a încheiat la Lu
cknow cu 3—1 în favoarea oas
peților. în penultima partidă de 
simplu : Onny Parun — Anand 
Amritrai 5—7. 6—4. 6—3. 6—8. 
6—2. Ultima partidă, Fairlie — 
V. Amritraj, nu s-a mai jucat. 
In finala zonei asiatice a compe
tiției, selecționata Noii Zeelande 
va întîlni la Hobart, în zilele de 
1, 2 și 3 martie, formația Aus
traliei.

• Australianul Rod Laver și

țiativa în permanentă (20—14 min, 
9, 38—31 min. 18, 77—65 min. 38), 
bazindu-se în special pe Diaco- 
nescu, Salcu și Golan. Au înscris: 
Goian 26, Czmor 8, Fiilop 3, Dia- 
conescu 23, Salcu 18, Villanyi 6, 
Sarchizian 2 pentru Universitatea, 
respectiv Giurea 15, Mihalic. 14, 
L. Rădulescu 10, Basarabia , 9, 
Portik 11, Capotă 4, Balai 12. 
Au arbitrat foarte bine G. Dutka 
și I. Szabo. (P. ARCAN — c.oreșp. 
județean). , , '

C.S.U. GALATI — C.S.U. TG. 
MUREȘ 75—44 (40—25). Victorie 
prețioasă a . gălățencelor doritoare 
să evite retrogradarea. Cele mai 
eficiente : T. Rădulescu 28, For
tuna 15 pentru gazde, respectiv 
Aszalos 15, Brasai 12. (T. SIR1O- 
POL — coresp. județean).

UNIVERSITATEA IAȘI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
54—75 (23—38). Ieșencele au evo
luat slab, comițînd multe greșeli, 
în vreme ce oaspetele au dovedit 
o bună precizie în aruncările la 
coș. Cele mai eficiente î Anca 25, 
Prăzaru 21 pentru învingătoare, 
respectiv Haraga 17. Au arbitrat 
bine V. Popescu și I. Antonescu. 
(I. CARAMAN — coresp.).

RAPID — CRIȘUL ORADEA 
62—56 (35—26). Tabela de marcaj 
a indicat permanent avantaj pen
tru rapidiste. Miza întîlnirii (cele 
două echipe sînt angajate în 
disputa pentru calificarea în grupa 
1—6) și-a pus amprenta nefavora
bilă asupra nivelului tehnic al 
partidei. Cele mai eficiente : Gu- 
giu 26, Petrea 12 de la Rapid, 
respectiv Casetti, Kiss și Chvatal 
cîte 12. Au arbitrat bine C. Dîr- 
jan și C. Călin. (A. VASILESCU).

RECORDURI MONDIALE 
DE ATLETISM ÎN SALĂ, 

LA LOS ANGELES Șl MONTREAL
LOS ANGELES — La un inter

val de 48 de ore cunoscutul atlet 
american Dwight Stones a corec
tat pentru a doua oară cea mai 
bună performanță mondială pe te
ren acoperit în proba de săritură 
în înălțime, care era de 2,25 jn 
și aparținea sovieticului Valeri Bru
mei. După ce realizase la Pocatel
lo 2,26 m, Dwight Stones a sărit 
la Los Angeles 2,27 din cea de-a 
două încercare. Tim Woods s-a 
clasat pe locul doi cu 2,18 m.

MONTREAL — în ziua a doua 
a concursului internațional atletic

LAS VEGAS:

U.R.S.S. - S.U.A.
6-5, BOX

NEW YORK, 19 (Agerpres). — 
în orașul Las Vegas s-a dispu
tat meciul internațional de box 
dintre echipele de amatori ale 
S U.A. și U.R.S.S. Pugîliștii sovie
tici au obținut victoria cu scorul 
de 6—5. La categoria grea, cam
pionul european Ulianici l-a în
vins la puncte pe Martin Stinson, 
vicecampion al lumii la Havana. 
La cat. mijlocie, Viaceslav Leme- 
șev a dispus la puncte de Erwin 
Hines (decizie 2—1), iar la cat. 
„semiușoară" campionul mondial 
Vasili Solomin a dispus la puncte 
de James Kenty. La cat. semigrea 
americanul Michael Dekes a cîș
tigat la puncte meciul cu Oleg 
Karataiev. Semimijlociul Jackson 
a cî.știgat prin k.o. întîlnirea cu 
Udovik (U.R.S S.).

DE TENIS
americanul Arthur Ashe își vor 
disputa finala turneului de la 
Humacao (Porto Rico). în semi
finale : Ashe — Borg 6—4, 6—0; 
Laver — Borowiak 6—2, 6—2.

• TurneuP de la Baltimore
(Maryland): Lutz — Solomon
6—2, 6—3; Gottfried — Phillips 
Moore 6—4, 6—1; Ruffels — 
Warwick 6—3, 6—2; Stone — 
McMillan 6—3, 6—4.

• Finala turneului de la 
Freeport (Insulele Bahamas) se 
■va disputa între americanul 
Jimmy Connors și vest-germa- 
nul Karl Meiler. în semifinale: 
Connors. — Waltke 6—0, 6—1; 
Meiler — Gisbert 6—3, 6—4.

• în turneul feminin de. la 
Sarosata (Florida) : Billie Jean 
King —■ Wendy Overton 6—1,
6— 2; Julie Heldman — Kerry 
Melville 6—1, 6—3.

• Rezultate înregistrate din 
turul 4 al turneului de la 
Christchurch (Noua Zeelandă) : 
Timenen — A. Parun 6—3, 7—5; 
Palmer — Carnahan 6—4, 7—6; 
Wimmer — Hawkes 6—4, 3—6,
7— 6.

• Turneul pentru juniori de 
Ia San Jose (Costa Rica) : 
Smid — Vattuene 6—1, 6—1; 
Eberhard — Fontana 7—6, 6—4.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
ANGLIA — în campionat con

duce Everton cu 33 p realizate 
din 26 de meciuri. Urmează 
Ipswich Town cu 32 p (un joc 
mai mult) și Burnley — 32 p 
(27 de jocuri). Rezultate mai im
portante în etapa a 26-a : Ever
ton — Birmingham 3—0 ; Carlisle
— Ipswich 2—1 ; Liverpool — 
Coventry 2—1 ; Burnley — Luton 
1—0 ; Manchester City — New
castle 5—1 ; Derby — Wolverhamp
ton 1—0.

R. F. GERMANIA- Două me
ciuri restanță. Fortuna Dusseldorf
— Kickers Offenbach 3—2 ; F. C. 
Koln — Kaiserslautern 2—0.

• Comisia de disciplină de pe 
lingă federația veaț-germană de 
fotbal l-a amendat cu 6 000 de 
mărci pe antrenorul Max Merkel 
(Miinchen 1860) pentru atitudine 

recordmanul kenyan Bcn Jipcho 
a cîștigat cursa de 3 000 m, cu 
8:01,4. în proba de aruncarea greu
tății, americanul Brian Oldfield — 
20,98 jn l-a întrecut pe compatrio
tul său Randy Matson — 20,69 m. 
Cursa feminină de 50 yarzi plat 
a revenit sprinterei americane 
Wyomia Tyus, cronometrată cu ex
celentul timp de 5,6. Alte rezultate 
(masculin) i 400 m i Warren Ed
mondson — 48,7 ; 800 m : Tom 
von Ruden — 1:52,7 ; înălțime : 
John Radetich — 2,16 m ; lungi
me : Henry Hines — 7,59 m ; 
1 500 m : Dave Wottle — 3:47,7.

în .prima zi, atletul american 
Steve Smith a stabilit un nou re
cord mondial de sală în proba de 
săritură cu prăjina, cu performan
ța de 5,55 m. Vechiul record era 
de 5,53 m și aparținea aceluiași 
sportiv. Pe locul doi s-a clasat 
compatriotul său Bob Seagren — 
5.38 m, care deține recordul mon
dial în aer liber cu 5,63 m. Cu 
un rezultat excelent s-a încheiat 
și proba masculină de 50 yarzi 
plat, în care sprinterul Jean Louis 
Rav.elomanantsoa (Republica Mal- 
gașă) a fost cronometrat cu timpul 
de 5,0.

DINAMO PANCEVO
A CÎȘTIGAT

TURNEUL
INTERNATIONAL

DE HANDBAL
ȚlMIȘQARA, 19 (prin telefon 

de la corespondenții noștri). — 
Sala Olimpia din localitate a găz
duit, timp de doua zile, întrece
rile turneului internațional de 
handbal masculin organizat de 
clubul Politehnica Timișoara, la 
care au participat formațiile Di
namo Pancevo (Iugoslavia). Hand
bal Club Minaur Baia Mare și 
două echipe ale clubului organiza
tor. La capătul unor partide in
teresante, dîrz disputate, echipa 
iugoslavă a reușit să cucerească 
primul loc în clasament, între- 
cînd cu 25—23 (11—13) pe Minaur 
Baia Mare și cu-20—18 (11—10) pe 
Poli I. în alte jocuri, Minaur — 
I’oli II 33—20 (14—9) si Poli I — 
Poli II 24—12 (10—4). Iată acum 
clasamentul final al competiției : 
1. Dinamo Pancevo, 2. Politehnica 
Timișoara I, 3. Handbal Club 
Minaur Baia Mare, 4. Politehnica 
Timișoara II (P. ARCAN și I. ENE).

PESTE 500 DE PARTICiPANȚI 
LA C. M. DE TENIS DE MASĂ!

BOMBAY, 19 (Agerpres). — 
Peste 500 de jucători și jucătoare 
și-au anunțat oficial participarea 
la cea- de-a 33-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă, programate între 6 și 16 
februarie în orașul indian Cal
cutta. Sala unde se vor desfă
șura întrecerile are o capacitate 
de 12 000 de locuri și va fi pusă 
la dispoziția particlpanților pen
tru antrenamente cu începere din 
ziua de 25 ianuarie.

nesportivă. Max Merkel l-a in
sultat grav în timpul jocului din
tre formațiile Miinchen 1860 și 
F. C. Saarbruecken pe antrenorul 
echipei adverse.

ITALIA. După 14 etape, în cla
sament conduce Juventus cu 21 
p, urmată de Lazio 20 p, Roma 
și Inter cu cîte 17 p. în etapa 
de ieri : Bologna — Napoli 1—o 
(Savoldi din 11 m), Cagliari —
Ascoli 2—0 (Gori 2), Inter — To
rino 1—0 (Boninsegna), Juventus 
— Fiorentina 0—0, Lazio — Milan 
3—0 (Martini — autogol, Turone, 
Chinaglia), Sampdoria — Cesena 
0—0, Ternana — Roma 2—-2 (De 
Sisti — autogol și Petrini, respec
tiv Prati și De Sisti), Varese — 
Lanerossi 1—1 (Sperotto, respec
tiv Sormani).

• TELEX•
In cadrul „Turneului celor 5 națiuni** 
la rugby, echipa Țării Galilor a în
vins la Paris cu scorul de 25—10 
(17—7) reprezentativa Franței. La 
Dublin, tot în prima etapă a noii 
ediții a acestei competiții, reprezen
tativa Irlandei a dispus cu scorul 
de 12—9 (G—9) de echipa Angliei.
iDupă disputarea a 11 etape, în Turul 
ciclist aJ Venezuelei continua să 
conducă rutierul sovietic Serghei 
Morozov, secundat la 46 sec. de An
dres Mora (Venezuela).
La Budapesta s-a desfășurat întîlni* 
rea dintre echipa locală „Statistika4* 
și formația franceză Boulogne Bil- 
lancourt, contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni” la tenis de masă 
feminin. Echipa maghiară, în care 
au evoluat cunoscutele jucătoare 
Magos și Lotaller, a obținut victo
ria cu scorul de 5—1.
Fostul șalanger la titlul mondial al 
categoriei mijlocie, boxerul american 
de culoare Benny Briscoe, l-a întîl- 
nit la Philadelphia pe Len Harden. 
Briscoe a repurtat victoria prin K.O. 
în repriza a 10-a. El a anunțat că 
l-a provocat pe actualul campion al 
lumii (versiunea WBO), columbianul 
Valdez.
Campionatul italian dc ciclocros s-a 
desfășurat în acest an la Modena și 
a fost cîștigat de Franco Vagneur, 
care a parcurs 25,600 km în lh 22:6.
La Budapesta s-a disputat primul 
meci dintre echipa locală Spartakus 
și formația vest-germană VfL Gum
mersbach, contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni” la handbal 
masculin. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 15—15 (6—8).
La Miskolc, în cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni” la handbal feminin s-au în- 
tîlnlt în primul lor meci formațiile 
Vasas Budapesta șl Ț.S.K.A. Sofia. 
Handbalistele maghiare au obținut o 
victorie netă, cu scorul de 26—8 
(9-3).
Cu prilejul unui concurs de natație 
desfășurat la Brisbane (Australia) 
cunoscutul sportiv australian Steven 
Holland, campion al lumii la Bel- 
-grad (1 500 m) a corectat propriul 
său record mondial în proba de 800 
m liber. El a realizat timpul de 
8 ns,2.

ÎNTRECERI 
DE ȘAH

în runda a. doua a turneului de 
la Orense (Spania') marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remi
zat cu spaniolul Arturo Pomar. iar 
în runda a treia cu Guillermo Gar
da (Cuba), după 40 de mutări. Alte 
rezultate mai importante : G-arcia— 
Rodriguez 1—0, Cardoso — Larsen 
1—0, Liubo.jevici — Qainteres 1—0 
(runda a Il-a), Larsen — Anders- 
sen 1—0, Tarjan — Rodriguez 1—0 
(funda a III-a). După trei runde, 
in clasament : Garcia și Cardoso 
cu cîte 2‘/2 p, Corral 2 (1) p, 
Gheorghiu, Larsen, Liubo.jevici și 
Tarjan cu cîte 2 p. în runda a 4-a, 
Gheorghiu va juca cu americanul 
Tarjan.

★
Turneul de la Wijk aan Zee 

(grupa marilor maeștri) a conti
nuat cu runda a patra. Rezultate : 
Sosonko — Popov 1—0. Kavalek— 
Langcweg 1—0, Ree — Gheller, 
Gligorici — Hor.t, Hubner — Por- 
tisch, Furman — Timman și Don
ner — Browne, remize. în clasa
ment conduc P-ortisch (Ungaria), 
Sosonko (Olanda) și Browne 
(S.U.A.) cu cîte 3 puncte.

Roy Evans (Țara Galilor), preșe
dintele’ Federației internaționale 
de tenis de masă, a anunțat că la 
actuala ediție a competiției se va 
înregistra un record de partici
pare : peste 500 de sportivi și 
sportive reprezentînd 53 de țări 
ale lumii.. Printre favoritele cam
pionatelor se numără echipele 
R. P; Chineze, Japoniei, U.R.S.S., 
Ungariei, Suediei, Iugoslaviei, 
României, Cehoslovaciei șl An
gliei.

în clasamentul golgeterilor I 
Savoldi (Bologna) 9 g, Pulici (To
rino) și Gori (Cagliari) cite 7 g 
etc.

• Antrenorul Helenio Her
rera, în vîrstă de 60 de ani, s-a 
retras anul trecut din activitate. 
Intr-o declarație făcută presei 
sportive, Helenio Herrera a spus: 
„Cred că, înainte de a mă re
trage definitiv, voi accepta oferta 
de a deveni consilierul echipei 
din Genova, care activează în 
divizia B. Am declinat propune
rea de a deveni antrenorul echi
pei din Foggia".

• La Atena, în meci amical, se
lecționata de amatori a Greciei 
a repurtat victoria cu 1—0 (1—0), 
în fața formației olimpice a 
S.U.A.
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