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Astă-seară, la Palatul Sporturilor și Culturii, in sferturile de finală

ale C. C. E. la hcndbal masculin

STEAUA—SKODA PLSEN
Simbătă, meci feminin la Ploiești,

Efectuînd aseară, la PaLatul 
Sporturilor și Culturii, un ultim 
antrenament (a fost vorba mai 
mult de o ședință de reacomoda- 
re cu lumina și podiumul) echipa 
masculină de handbal STEAUA 
și-a încheiat pregătirile în vede
rea primului joc din sferturile de 
finală ale C.C.E., pe care-1 va sus
ține astăzi, de la ora 20, în com
pania campioanei Cehoslovaciei, 
T. J. SKODA PLSEN. Așa după 
cum ne declara antrenorul C. Oțe- 
lea, componenții lotului (cu ex
cepția lui Birtalan, Tudosie și Or
ban care, nici în ajunul meciului, 
nu se arătau pe deplin refăcuți) 
sînt gata de start, așteptînd cu 
încredere evoluția lor în fața e- 
xigentului public bucureștean.

Principalul obiectiv al handba- 
liștilor bucureșteni, în acest veri
tabil derby al sferturilor de finală

ale C.C.E., este acela de a putea 
realiza pe teren propriu o dife
rență de scor, care să-i scutească 
de emoții în meciul retur, de la 
Plsen (6 februarie). Atingerea a- 
cestui scop este pe deplin posi
bilă dacă jucătorii de la Steaua 
vor adăuga la productivitatea lor 
recunoscută pe plan ofensiv și o 
mai mare siguranță in apărare, o 
creștere a atenției în acoperirea 
semicercului, o sporire a vigoarei 
în intervenții.

Oaspeții, care au sosit ieri în 
Capitală, au deplasat garnitura 
completă, din care nu lipsesc in
ternaționalii Jarry, Haber și Kre- 
pindl. Este de așteptat ca ei să 
incerce a pune în valoare atuu- 
rile principale ale handbalului 
Cehoslovac : finețe tehnică și tac
tica atacurilor lungi, cu intenția

EVOLUȚII NECONCLUDENTE
a fructifica la maximum mo-

ALE HOCHEIȘTILOR NOȘTRI
IN MECIURILE CU INGSTA V BRNO

După cum era de așteptat, echi
pa cehoslovacă de hochei pe ghea
ță Ingstav Brno, lideră a catego
riei B din campionatul țării și 
deținătoarea unui original record 
— pînă in prezent a realizat 53 
de puncte din 60 posibile, avînd 
un avans de 16 puncte față 
de următoarea clasată 1 — și-a
probat cu destulă claritate valoa
rea încă de la primul joc, dispu
tat în compania reprezentativei 
noastre. Superiori în tehnică și, 
mai cu seamă, în pregătirea fi
zică, tinerii hocheiști din Brno, 
antrenați de Rudolf Potsch, au 
obținut marți seara o victorie me
ritată : 6—2 (1—0, 1—1, 4—1).

După cum se vede, pînă în ul
tima parte a întilnirii, decizia a- 
supra rezultatului final nu se 
produsese incă, chiar dacă oaspe
ții au manifestat in primele două

reprize o superioritate evidentă 
prin viteza de joc impusă, prin 
acuratețea combinațiilor de atac 
și prin ușurința cu care treceau 
din apărare în ofensivă. Selecțio
nata română, aflîndu-se încă la 
începutul pregătirilor, a răspuns 
totuși ritmului puternicilor ei ad
versari și a făcut față cu succes 
angajamentului fizic solicitat. în 
ultima parte cînd, în intenția de 
a rula întregul lot, s-a renunțat 
la prima linie (Varga — Pană ; 
Bandaș — Gh. Huțanu — Gheor
ghiu), cînd forțele fizice ale com- 
ponenților lotului s-au diminuat 
mai repede decît era de așteptat 
și cînd frecventele greșeli de a-

Călin ANTONESCU

. (Continuare în pag. a 4-a)

Unul din atacurile hocheiștilor români : Costea și Axinte, a/lați în fața 
porții nu reușesc să înscrie. Fază din primul meci dintre selecționata 
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• ȘAHIȘTII 
FRONTURI.

• Meciuri de 
pregătirilor 
bal.

--------------- j
ROMANI PE TREI...

verificare pe agenda 
divizionarelor A la fot-

I
I

• „CIRCUITUL DE TENIS AL ROMÂ
NIEI'' A POPOSIT LA IAȘI. I

in campionatele indoor ale S.U.A.• Borg eliminat timpuriu

Amănunte în paginile 2, 3 și 4. I

DE CE N-ĂȘ CÎSTIGA 
Șl WIMBLEDONUL ?" 

-CIT EV A „SCHIMBURI" CU ILIE NĂSTASE-

de 
mentele de posesie a mingii.

Meciul începe la ora 20 și va fi 
arbitrat de un cuplu din R. P. 
Ungară : Peter Szendrey și Csaba 
Somhegy. în deschidere, o selec
ționată divizionară feminină întil- 
nește de la ora 18.30 echipa Con
fecția.

★
Simbătă, în sala Victoria din 

Ploiești, incepînd de la ora 18, 
campioana feminină a României 
— I.E.F.S. — va evolua și ea in 
prima manșă a sferturilor de fi
nală ale „Cupei campionilor eu- 
ropeni“ la handbal. Studentele vor 
întîlni formația campioană a 
Olandei, MORA SWIFT ROER- 
MUND. Vor arbitra Mihail Lipov 
și Rafael Șargșian (U.R.S.S.).

Ilie Năstase, acasă, cu o zi îna
inte de plecarea spre Bruxelles. 
Foarte bine dispus, campionul 
nostru n-are astîmpăr și se joacă 
cu ultimele artificii din pomul de 
iarnă. „Mi l-a păstrat mama, două 
săptămîni, ca să fim împreună, 
copiii, în jurul pomului".

Jocul s-a terminat, așa că in
terviul poate să înceapă.

Rep. Cum ți-ai petrecut vacan
ța, Ilie?j ..... .

fost 
fost 
îmi 
Dar 
de-a 
mos. 
una 
Sala

Rep. Apropo, ce părere ai de 
faptul că Asociația presei sportive 
ți-a atribuit locul doi pe 1974, 
după Dan Grecu 7

I. N. Pas mal, cum ar spune 
Dominique Nastase. Eu am avut 
un an mediu, iar Grecu e cam
pion mondial. Adevărul e că, din- 
tr-un punct de vedere, tenisul sea
mănă cu gimnastica : fără zece ani 
de școală, zi de zi, nu poți să 
apari în arenă. La alte sporturi, 
instruirea e mai puțin pretențioa
să. îmi pare bine că a cîștigat 
Grecu. Gimnastica e un lucru de 
finețe, și eu nu uit asta.

Rep. Ce părere ai de clasamen
tele tradiționale ale sfîrșitului de

N. A fost foarte frumos. Au 
și meciurile de handbal. A 

și baschetul cu franțuzoaicele, 
propusesem să plec la pauză, 
n-am putut. Am tremurat 
binelea. A fost foarte, fru- 
Și cînd te gîndești că nici 

din fetele astea n-au fost în 
Palatului.

I. N. Sînt distractive. Deși, une
ori rămîi pe gînduri. Iată, de pil
dă, am citit clasamentul ziarului

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 4-a)

IN JUDEȚUL CONSTANTA

REALIZĂRI SI PERSPECTIVE NOI1
PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA

Zilele trecute, în Sala sporturi
lor din municipiul Constanța a 
avut loc, din inițiativa Comitetu
lui județean de partid, o întîlnire 
de lucru a conducerii organelor 
locale de partid și de stat, cu 
sportivii fruntași și antrenorii lor, 
profesori de educație fizică, acti
viști și alte cadre ale mișcării 
sportive din județ. La întîlnire au 
participat tov. Vasile Vilcu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., membri ai 
biroului comitetului județean și 
municipal de partid. La întîlnire 
a fost, de asemenea, prezent tov. 
Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S.

Scopul întilnirii de lucru a fost

acela de a examina modul în care 
s-a desfășurat activitatea de edu
cație fizică și sport în anul 1974 
și măsurile ce trebuie luate, în 
continuare, în acest important do
meniu, în lumina Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973.

După o succintă prezentare a 
realizărilor înfăptuite în anul pre
cedent, precum și a lipsurilor ma
nifestate în activitatea sportivă, 
făcută de Dumitru Ivan, prim-vi- 
cepreședinte al C.J.E.F.S. Constan
ța, în numele sportivilor de pe

Cornel POPA-coresp. județean

(.Continuare tn pag. 2-3)

HANDBAL
9 DUPĂ SUCCESUL DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI 1975, HANDBALUL 
ASPIRĂ 
FEUL

ROMÂNESC 
LA NOI REZULTATE DE VALOARE • AN HOTĂRÎTOR PENTRU FETE @ „TRO- 

CARPĂȚI", REPETIȚIE GENERALĂ PENTRU J.O. © LA MONTREAL, HANDBĂLIȘTI1 
CONCUREAZĂ LA TITLUL OLIMPIC,

deceniu și jumătate, handbalul aduce spor-De un
tulul românesc mari satisfacții. Băieții au cucerit de 
patru ori titlul de campioni ai lumii (1961, 1964, 1970 
și 1974), de două ori pe cel de campioni mondiali uni
versitari (1973 și 1975), au obținut două medalii de 
bronz la C.M. (1967) și J.O. (1972) și au cîștigat de 
două ori Cupa campionilor europeni prin Dinamo 
(1965) și Steaua (1968).

Fetele au contribuit și ele la îmbogățirea acestui 
palmares de invidiat. în 1962, ele au devenit carn

FETELE LA UN LOC PE PODIUM

pioane mondiale, pentru ca în 1973 să-și anunțe reve
nirea în eșalonul de frunte al handbalului internațio
nal, cucerind medaliile de argint. Tot de două ori au 
dobîndit și ele victoria în C.C.E. : în 1961 — Universi
tatea București (pe atunci Știința) și în 1964 — Ra
pid. O istorie deosebit de bogată în fapte remarca
bile. Ea se cere (o dorim cu toții) a fi continuată ia 
același nivel și în acești ani de mari și importante 
bătălii handbalistice : 1975 — C.M. feminin și C.C.E.; 
1976 — J.O. !

LA MONTREAL, HANDBALUL ROMANESC TREBUIE 
SĂ REALIZEZE SUCCESELE AȘTEPTATE

Prof. univ. loan Kunst-Ghermă- 
nescu, președintele Federației de 
handbal este o personalitate de 
seamă a acestui sport, un cunos
cător multilateral al handbalului. 
Iată de ce l-am abordat cu încre
derea că ne poate furniza elemen
te prețioase în prospectarea viito
rului imediat al handbalului româ
nesc.

— Care sînt obiectivele de per
formanță pentru anii 1975—1976 ?

— Unul dintre ele l-am și reali
zat : băieții au cucerit medaliile de 
aur la C.M. universitar. Urmează

ea Steaua să-și onoreze și ea an
gajamentul : ciștigarea Cupei cam
pionilor europeni. 1975 este un an 
deosebit de dificil pentru handba
liste. El începe la 16 februarie, 
cînd este programat meciul 
calificărilor pentru C.M., și 
cheie la 14 decembrie, ziua 
lor campionatului mondial, 
cest timp, fetele trebuie să 
ne, în preliminarii, selecționata 
R.F. Germania, să obțină o meda
lie la C.M. și calificarea la J.O. 
In sfîrșit, în 1976, la Jocurile O- 
limpice de la Montreal, handbalul 
nostru trebuie să izbîndească in

tur âl 
se în- 
finale-
In a- 
elimi-

ambele turnee, atît la băieți, cit si 
la fete.

— Sînt obiective de mare res
ponsabilitate și de reală dificultate. 
Dar handbalul nostru ne-a învățat 
în ultimii ani să credem că nimic 
nu este imposibil. Pentru a stră
bate acest drum, cu punct termi
nus Montreal, v-ați propus, desi- 

și riguros program 
Ce cuprinde el, in

gur, un vast 
de pregătire.
esență ?

— Aș vrea 
nostru n-are ------
doar etape. De aceea noi preparăm 
acum nu numai J.O. ’76, ci și edi
țiile viitoare ale C.M. și chiar alo 
Olimpiadelor. Astfel, ne îngrijim 
să asigurăm pregătirea (pe coor
donatele tehnico-tactice pe care i

să știți că drumul 
„punct terminus", ci

(Continuare in pag. 2-3)



In Sala Sporturilor din Iași CampîbnaleTe ele pafihaj viteză

A ÎNCEPUT CEL DE AL TREILEA TURNEU
AL „CIRCUITULUI DE TENIS AL ROMÂNIEI1'
IAȘI, 22 (prin telefon de la cores

pondentul nostru județean). Așteptat 
cu mult interes de iubitorii sportu
lui alb din localitate, cel de al trei
lea turneu al „Circuitului de tenis 
al României" a debutat, miercuri, în 
Bala sporturilor din localitate. Pos
tul de radio Iași, ziarul „Flacăra 
lașului" s-au ocupat îndeaproape de 
acest important eveniment sportiv, 
mareînd faptul că aici nu au mai 
fost organizate de mulți ani compe
tiții de tenis de o asemenea am
ploare.

După cum ne-a informat Gh. Cob- 
zuc, antrenorul lotului nostru re
prezentativ, medicii i-au recoman
dat, în continuare, lui Toma Ovici 
o perioadă de semi-odihnă, astfel că 
el va putea fi văzut juclnd numai 
în întrecerea de dublu.

S-A ÎNCHEIAT
„CUPA UNIRII"

„Cupa Unirii" la tenis, competiție 
rezervată juniorilor și care s-a 
disputat paralel cu cea a seniori
lor, a reliefat buna pregătire a 
sportivilor de la clubul bucu- 
reștean „Tot înainte" de la Pala
tul pionierilor. Tenismanii pregă
tiți de antrenorii T. Bădin și E. 
Modiano au cîștigat 3 din cele 5 
titluri.

In funcție de comportarea în tur
neele de la Brăila și Galați, condu
cerea tehnică a competiției a sta
bilit următorii favoriți : 1. Thomas 
Emmrich (R. D. Germana), 2. Viorel 
Sotiriu, 3. Ion Sântei, 4. Dumitru 
Hărădău. Pe tabloul întrecerii figu
rează și doi tenismani de la C.S.M. 
Iași, și anume V. Spiță și C. Huțan. 
Iată și numele celorlalți competitori : 
Gh. Boaghe, S. Mureșan, I. Kerekeș, 
T. Marcu, O. Vilcioiu, M. Tăbâraș,
B. Almăjan, D. Nemeș, C. Popovici, 
și M. Rusu.

în primul tur s-au disputat cîteva 
partide atractive, dintre care cea 
care i-a adus în teren pe Th. Em
mrich și Gh. Boaghe s-a ridicat Ia 
un bun nivel. Mai precis în lovi
turi și avînd o condiție fizică exce
lentă, Th. Emmrich a cîștigat în 
două seturi : 6—3, 6—4. Celelalte re
zultate înregistrate în prima zi : T. 
Marcu — V. Spiță 6—0, 6—1, V. So
tiriu — O. Vilcioiu 6—2, 6—7, 6—2. 
Referitor la această întîlnire, ar fi 
de precizat că Sotiriu ar fi putut, 
cîștiga în două seturi, dacă după 
și l-a adjudecat pe primul nu ar 
slăbit ritmul de joc. B. Almăjan
D. Nemeș 6—4, 6—1, M. Rusu — 
Popovici 6—4, 6—3, D. Hărădău
C. Huțan 6—1, 6—0. Joi încep me
ciurile de dublu.

ce 
fi

c.

D. DIACONESCU

Iată rezultatele meciurilor finale : 
juniori 17—18 ani : L. Soare — V. 
Dumbravă (ambii de la Steaua) 
6—5, 6—5 ; 15—16 ani : A. Popovici 
(Tot înainte) — S. Nisiparu (Tot 
înainte) 6—4, 3—6, 6—1 ; 10—14 ani : 
A. Mîrza (Tot înainte) — D. Anto
nescu (Dinamo) 6—0, 6—3.

Au luat siîrșit și întrecerile ju
nioarelor. La categoria 15—16 ani, 
concursul a fost cîștigat de Cris
tina Mureșan (Progresul), care a 
dispus în finală cu 6—2, 6—1 de 
Cornelia Dragoș (Tot înainte) ; în 
finala probei de 10—14 ani, Cozmina 
Popescu (Tot înainte) a cîștigat cu 
5—6, 6—2, 6—1 în fata Gabrielei
Szdke (Dinamo București).

• RESTANTA STEAUA — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA se va 
disputa vineri, în sala Floreasca, 
Ia ora 19. • TRADIȚIONALUL
DERBY DINAMO — STEAUA a fost 
programat pentru miercuri 29 ia
nuarie, la ora 17, în sala Floreas
ca. Repriza secundă a meciului va 
fi transmisă în direct la T.V. O 
MODIFICĂRI IN COMPONENȚA LO
TULUI -----------------------------------—
NIORI : 
Mănăilă 
au fost reintroduși în lotul de ba
ză ; Mihuță și Chircă (ambii de la 
I.E.F.S.) au fost promovați în lo
tul lărgit ; Braboveanu (I.E.F.S.) și 
Moisescu (Politehnica Iași) au fost 
„transferați" din lotul de bază în 
cel lărgit ; Molnar (Steaua) a fost 
scos din ambele loturi. • PRIMA 
ACȚIUNE A LOTULUI care se pre
gătește pentru campionatul euro
pean de seniori din acest an : du
bla întîlnire cu echipa Olandei, 
programată în Olanda, la 22 și 23 
februarie. • BIROUL FEDERAL A 
MAI APROBAT DOUA TRANSFE
RĂRI : Elena Opriciu (de la Voința 
Tg. Mureș) la Voința Brașov și Li
liana Popescu (de la fosta echipă 
Constructorul) la Voința București. 
• ARBITRII MECIURILOR POLI
TEHNICA BUCUREȘTI — B.S;E. 
BUDAPESTA, din cadrul sferturilor 
de finală ale C.C.E. : K. Muhamed- 
janov (U.R.S.S.) — K. Klima (Ceho
slovacia) la Budapesta (30 ianua
rie), V. Gancev (Bulgaria) și S. 
Radovici (Iugoslavia) la București 
(6 februarie). • ARBITRI RO

MANI PROGRAMAȚI IN SFERTU
RILE DE FINALA ALE CUPELOR 
EUROPENE : G. Chiraleu : Jugo-

REPREZENTATIV DE SE- 
Diaconescu (Dinamo) și 
(Universitatea Timișoara)

PESTE 30 de elevi din B. Mare și B. 
Sprie și-au disputat întîietatea 
In cadrul concursului de schi 
fond, „Cupa Vacanței 1974-1975“. 
Trofeul a revenit schiorilor de la 
asociația sportiva școlară Guti- 
nul din Baia Sprie. La individual, 
au cîștigat I. Teodor (5 km), Ră
dică Mierlușe (3 km) și D. Kiss 
(2 km) — toți de la Gutinul. • 
SPORTIVII COOPERATORI din 
Tîrgoviște ți Cimpina au avut o 
întîlnire amicală la tenis de 
masă. Victoriile au fost împărțite, 
la fete q cîștigat Voința Cimpi* 
na, iar la băieți Voința Tîrgo* 
niște. • CONCURSUL ANUAL 
»Cea mai frumoasa bază spor* 
tivâ sătească*1 
Comitetul județean 
U.T.C. - a 
1974 asociației 
nava Sîngeorgiu 
care pe lingă că a întreținut în 
mod exemplar baza sa sportivă, 
o amenajat în acest interval de 
timp un teren de tenis și o po- 
plcărîe cu două piste. • LA BU
ZĂU a avut loc prima gală de 
box a anului, „Cupa Unirii",
Intre echipele Voința din locali
tate și Voința Brăila. Buzoienii
(antrenor Marin Dumitru) au cîș-
tlqaț cu 11-3. • ELEVII DIN
ȘCOLILE ORAȘULUI FĂGĂRAȘ

— organizat de 
Mureș ol 

revenit pe 
sportive Tir* 
de Pădure,

vz

ADNOTĂRI DUPĂ PRIMA CONFRUNTARE
în unele regiuni aie 

continuă să fie 
caldă pentru aceste 
la Tușnad —- unde 

instalat de mai 
fri-

Cu toate că 
țării vremea 
neobișnuit de 
zile de iarnă, 
viteziștii și-au instalat de 
mulți ani „cartierul general" 
gul a persistat cîteva săptămîni, în
lesnind, astfel, desfășurarea cam
pionatelor juniorilor mari și mici, 
precum și a campionatului sprinte
rilor, rezervat seniorilor. Străda
niile depuse de federația de specia
litate și administrația stațiunii 
tru crearea 
fruntărilor 
din păcate, 
a intra în 
destul de

pen- 
con- 
dar, 
fără 
încă 

__  climat 
organizatoric propice obținerii unor 
rezultate superioare.

în următoarele rînduri vrem să 
ne oprim asupra unei probleme, 
care a suscitat numeroase discu
ții și, în ultimă instanță, a dus la 
campionate fără... campioni. Este 
vorba de aplicarea noilor măsuri 
regulamentare, prin care biroul fe
deral, în dorința de a ridica șta
cheta performanțelor, a introdus 
haremuri pentru decernarea titluri
lor. Autorii normelor respective, 
fără să prevadă eventualitatea tim
pului nefavorabil, au vrut însă să-i 
propulseze pe seniori (categorie 
unde numărăm pe degetele unei sin
gure milni alergătorii de la care 
patinajul mai așteaptă ceva) în 
arena internațională. Să exemplifi
căm.

unul cadru adecvat 
au fost evidente, 
trebuie să spunem, 
detalii, că sîntem 

departe de acel

Noul regulament al campionatului 
de poliatlon stabilește că : un senior 
poate cuceri, de pildă, titlul la 
proba de 500 m dacă rezultatul său 
echivalează cu baremul categoriei 
de clasificare „sportiv de clasă in
ternațională" — 42,5 (timp neînre
gistrat pînă în prezent în țara 
noastră) sau dacă primii 3 clasați 
în cursa respectivă realizează in
dicii categoriei I de clasificare — 
44,5. Aceleași criterii au stat șl la 
baza alcătuirii regulamentelor cam
pionatelor de juniori șl al sprinte
rilor seniori, încheiate recent. Ope- 

pare că 
primul 

metodica

Cîteva clipe înaintea startului „Micilor
Foto :

ciobă
Vasil

CONCURS DE HALTERE SI CULTURISM
Azi, de la ora 17, în sala 

U.R.E.M.O.A.S. va avea loc con
cursul de haltere și culturism 
dotat cu „Cupa Unirii". Parti-

cipă sportivi de la Rapid, Di
namo, I.E.F.S. și U.R.E.M.O.A.S.

rîndu-se modificările, se 
nu s-a ținut seama, în 
rînd, de intensitatea și 
instruirii, deoarece se știe că 70, 
dacă nu chiar 80 la sută din po
tențialul patinatorului de perfor
manță îl reprezintă pregătirea fi
zică, iar restul antrenamentul spe
cific. Or, marea majoritate a vite- 
ziștilor au luat abia acum (la Tuș- 
nad) primul contact cu „inelul de 
gheață", venind la finalele pe țară 
cu o pregătire pe... uscat mai : 
sau mai puțin corespunzătoare, 
aproape total lipsiți de tehnica 
cesară îndeplinirii normelor 
discuție.

Pornind de la ideea că loturile 
republicane, care au beneficiat de 
anumite avantaje în perioada pre- 
competițională, ilustrează valoarea 
unui sport, trebuie să arătăm că 
a lăsat de dorit și comportarea 
selecționabililor, foarte puțini dintre 
ei apropiindu-se de cifrele impuse 
de forul de resort. Urmarea : s-au 
decernat cloar 4 din cele 18 tricouri 
de campioni puse în joc la juniori, 
iar la seniori, în campionatul sprin
terilor, nu s-a atribuit nici un 
titlu.

PEPINIERA SCHIULU

mult 
dar 
ne- 

în

Tr. IOANIȚESCU

Pentru a ieși din impasul în 
care s-a aflat schiul din județul 
Sibiu, în anul 1972 au fost create 
cinci centre de inițiere și învă
țare în localitățile situate în zo
nele de deal : Poplaca, Orlat, Cis- 
nădioara, Jina și Rășinari. Din
tre acestea, pentru buna activitate 
s-au remarcat în ultima perioadă 
centrele din Jina și Rășinari. 
Dacă schiorii din Jina sînt oare
cum dezavantajați, uneori, de 
lipsa zăpezii, în schimb cei din 
Rășinari, datorită faptului că se 
află în apropierea cunoscutei sta
țiuni a sporturilor de iarnă de 
la Păltiniș, au reușit să devină 
un puternic centru de perfor
manță al schiului alpin din ju
dețul Sibiu. Sprijiniți de federa
ția de specialitate, Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor 
și Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Sibiu, care 
i-au înzestrat cu echipament și 
material adecvat, elevii de la cen-

Săptămîna aceasta, patinoa
rul artificial ,,23 August" va 
1i pus la dispoziția publicu
lui astăzi (orele 17—19), sîm- 
bătă (orele 17—20) și dumi> 
ni că (orele 10—13 șt 17—20).

plastika Split — Virtus Bologna în 
Cupa cupelor (12 februarie) ; ~
Dutka : Levski-Spartak Sofia — 
Villeurbane în „Cupa Koraci" (4 
februarie) și Minior Pernik — Crvena 
Zvezda Belgrad în „Cupa Liliana 
Ronchetti" (5 februarie) ; M. Aldea: 
U.B.S.C. Viena — Balkan Botevgrad 
în C.C.E. la seniori (30 ianuarie) ; 
C. Negulcscu : K.K. Zadar — Ignis 
Varese în C.C.E. la seniori (5 fe
bruarie) ; N. Iliescu : Crvena Zvezda 
Belgrad — Minior Pernik- în „Cupa 
Liliana Ronchetti" (30 ianuarie). 
Amintim cupele europene : la se
niori : C.C.E., Cupa cupelor, „Cupa 
Koraci" ; la senioare : C.C.E. și
„Cupa Liliana Ronchetti" • CLA
SAMENTELE FAZEI DE ZONA (FI
NALA) A „CUPEI FEDERAȚIEI 
LA MINIBASCHET" : băieți cat. I, 
zona Tg. Mureș : 1. Șc. sp. Sucea
va, 2. Lie. „Bolyai" Tg. Mureș, 3. 
Șc. sp. Oradea ; zona Alexandria : 
1. Șc. gen. 2 Roșiorii de Vede, 2. 
Șc. sp. Constanța, 3. Șc. sp. Călă
rași ; băieți, cat. a II-a, zona Bra
șov : 1. Șc. sp. Brașov, 2. Șc. gen. 
1 Alexandria, 3. Șc. sp. Oradea ; 
fete, cat. I, zona Galați : 1. Lie. 4 
Galați, 2. Șc. sp. Constanța. 3. Șc. 
sp. Botoșani ; zona Alexandria î 1. 
Șc. gen. 1 Alexandria, 2. Șc. gen. 8 
Călărași, 3. Șc. sp. Giurgiu ; zona 
Gheorghieni : 1. Șc. sp. Brașov, 2. 
Lie. „Bolyai"’ Tg. Mureș, 3. Șc. sp. 
Gheorghieni ; zona Oradea : 1.
Lie. 4 Oradea, 2. Șc. sp. Cluj-Na
poca ; fete, cat. a Il-a, zona Ale
xandria : 1. Șc. sp. Giurgiu, 2. Șc. 
gen. 1 Alexandria ; zona Brașov : 
1. Șc. sp. Brașov," 2. Șc. sp. Ora
dea, 3. Șc. sp. Gheorghieni.

. sp.
3. șc.

sînt mari amatori de sport. In 
anul care s-a încheiat nu de 
mult, 587 dintre ei au obținut 
brevetul de înotător, iar la acțiu
nile organizate in cadrul „Amicii 
drumeției" au participat 1 272 de 
băieți și fete. • SUB GENERI
CUL „Cupa Potaisa" — ediția J
— s-a desfășurat la Turda un 
concurs de culturism, cu partici
parea unor tineri din București, 
Bistrița, Cluj-Napoca, Arad și 
Turda. Au cîștigat Gh. Crăciunes- 
cu (Rapid Buc.) — categ. sub 
1,68 m. E. Cantor (Arad) și G. 
Moraru (Turda) — cat. pînă la' 
1,73 m și A. Giosan (Rapid Buc.)
— cat. peste 1,73 m, • PE PA
TINOARUL NATURAL din comuna 
Sînsimion (jud. Harghita) s-a 
desfășurat turneul final al unei 
competiții unice în țara noastră, 
„Cupa de cristal", rezervată e- 
chlpelor sătești de hochei. Finala 
s-a disputat între reprezentativele 
comunelor Dânești și Sînsimion, 
care s-au detașat dintre cele 32 
echipe participante la 
După un meci frumos, 
fost net favorabil, cu 
cheiștilor din Dânești.

CORESPONDENȚI: V. Săsăranu, M. 
Avanu, !. Pâuș, C. Teodorescu, 
V. Lazăr, I. Dan și V. Pașcanu.

întreceri. 
scoru! a 
6-1, ho-

G.
A.S.

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

le prevedem handbalului în evolu
ția lui) și participarea la un sistem 
competițional intern și internațio-

nai judicios tuturor categoriilor de 
juniori (de la cei mai mici pînâ la 
cei mai mari), tineretului și senio
rilor. „Cupa Prietenia" — la ju
niori, „Cupa țărilor latine" (în Ar-

ESTE NEVOIE DE FOARTE MULTA MUNCA
PENTRU OBȚINEREA SUCCESULUI

NICOLAE NEDEF, antrenor fe
deral și al lotului național mascu
lin : „Trebuie înțeles că succesele 
în handbal au fost și vor putea fi, 
în continuare, obținute numai în 
condițiile în care echipa națională 
este completă și parcurge un drum 
de muncă intensă, fără preget. 
Este nevoie de extraordinar de 
multă muncă, de o omogenizare 
fără reproș, de unitate sufletească 
deplină. Pornind de la aceasta, și 
subliniind că în activitatea de pre
gătire ny pot exista pauze, voi de
fini în linii mari obiectivele acti
vității noastre, la lot și la cluburi :

a) Creșterea puterii tuturor ju
cătorilor. înțeleg prin aceasta îm
bunătățirea forței, rezistenței, vi
tezei, capacității psihice ș.a.m.d. 
îndeplinirea acestui obiectiv va 
permite o muncă mai intensă și 
suportarea cu mai multă ușurință 
a eforturilor.

b) Mărirea siguranței in mane
vrarea mingii în regim de viteză 
și rezistență, în luptă cu adver
sarul.

c) Realizarea unei mai mari va
rietăți a procedeelor de aruncare 
la poartă.

d) Perfecționarea sistemului de
fensiv, astfel incit el să devină 
mai activ, să acționeze mai avan-

sat și să nu lase inițiativa echi
pei adverse.

Cei 14 jucători care vor merge 
la J.O. vor fi selecționați din rîn- 
dul celor cu valoare afirmată în 
competițiile internaționale și con
firmată în acest sezon. Așteptăm 
saltul valoric al unor tineri pe 
care i-am utilizat într-o serie de 
competiții. De asemenea, așteptăm 
de la jucători eforturi în încerca
rea de a corespunde și de a de
veni utili pe toate posturile unei 
linii (semicerc sau 9 m), ca o pri
mă etapă a universalizării".

gentina) — la tineret și „Trofeul 
Carp ați" — la seniori, iată princi
palele examene cu ajutorul cărora 
ne vom analiza eficiența muncii, 
în ceea ce privește „Trofeul Car
pați", el va fi în 1975 — prin data 
la care este programat (25—30 iu
lie), prin modul 
(jocurile sînt 
rești, Pitești 
încercarea de 
formă — un 
portantă, o 
generală" pentru Olimpiadă.

— Ce dificultăți aveți in înde
plinirea proiectelor ?

— Fără discuție, drumul spre 
înalta performanță este cel mai a- 
desea presărat cu spini. Dar stă în 
puterile noastre să ne curățăm 
calea, s-o facem accesibilă. Vom 
impune tuturor o riguroasă disci
plină a muncii, simțul ordinii, res
ponsabilitate deplină pentru ceea 
ce fac și cum fac. Vom cere spri
jinul întregului activ al handbalu
lui, cluburilor, antrenorilor, sporti
vilor și vom reuși.

de desfășurare 
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1975, ANUL MARILOR BĂTĂLII
PENTRU HANDBALISTE

CONSTANTIN POPESCU, antre
nor al lotului feminin : „Sîntem 
conștienți de faptul că 1975 este 
un an hotărîtor pentru handbalul 
nostru feminin. Va trebui să tre
cem de calificări, să cucerim o 
medalie la C.M. și dreptul de par
ticipare Ia J.O. O astfel de cam
panie, fără precedent în istoria 
handbalului nostru feminin, nu 
poate fi abordată fără o minuțioa
să pregătire prealabilă. Ea a

vă și împărtă- 
ceea ce ne-am 
om trecut prin

fost

DORINȚA NOASTRA ESTE SA REVENIM
DE LA MONTREAL CU O MEDALIE

. Sîmbătă I 
bulina de 1 
unui mare 
a avut Iod 
dotat cu „d 
ticipat cei 
seniori ai 
țară. După! 
aplaudate 
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DOINA COJOCARI}, căpitanul 
echipei feminine de handbal a 
României: „Performanța de la 
Belgrad (n.n. locul II la C.M.) 
constituie cel mai puternic stimu
lent al activității noastre de pre
gătire. Ne-am dat seama că putem 
(chiar mai mult), că avem tot ceea 
ce trebuie pentru a reedita victo
riile anterioare ale handbalului fe
minin românesc. Știm ce se aș
teaptă de la noi : muncă, enorm 
de multă muncă, disciplină, dărui
re, abnegație. Toate aceste elemen
te fac parte din caracterul tinere-, 
tului nostru și noi dorim să le 
exprimăm la nivelul limitei maxi
me. Sîntem pregătite să susținem 
această campanie, să contribuim 
decisiv la succesul ei.

Experiența anilor trecuți ne-a 
format cîteva convingeri. Este vor
ba, în primul rînd, de faptul că 
o pondere însemnată în cucerirea 
victoriei o are jocul în apărare. 
De tenacitatea jucătoarelor, de mo
bilitatea lor permanentă, de aten
ția cu care-și urmăresc adversare
le, de intuirea traiectoriei balonu
lui depinde în bună măsură suc
cesul. în atac ni se cere, pe bună 
dreptate, o mai mare varietate a

procedeelor de aruncare. Va trebui 
să muncim fără preget pentru a 
ne însuși aceste calități. Avem 
create toate condițiile pentru un 
lucru de înaltă calitate și sîntem 
hotărîte să le fructificăm la maxi
mum.

La prima evoluție a handbalului 
feminin pe scena olimpică, Româ
nia trebuie să 
dorința noastră 
la Montreal cu

fie reprezentată 
este să revenim 
o medalie".

Și 
de

realizată — am să 
șese cite ceva din 
propus — dar, ca un 
atîtea și atîtea bătălii sportive, 
sînt conștient că nici cel mai per
fect plan nu poate asigura succe
sul dacă nu se bucură de adeziu
nea totală a jucătoarelor, de apor
tul lor conștient, de dorința fermă 
de a învinge orice dificultate. Spun 
aceasta pentru că, într-adevăr, 
anul acesta va solicita handbalis
telor noastre o serie de sacrificii.

Vom lucra mult pentru îndepli
nirea obiectivelor lui ’75. La clu
buri și la lot vom face totul pen
tru a mări forța și rezistența ju
cătoarelor (capitole la care, 
rată analiza- sezoanelor 
sîntem deficitari 
general pe plan 
a ne îmbunătăți 
inclusiv creșterea _ 
rilor. Vor fi zile multe de intensă 
activitate, menite să aducă echipa 
României 
lori, la 
superior, 
tinere — 
pentru continuitatea ideii tactice 
și a performanței >— este, de ase
menea, un obiectiv major al aces
tui an".

ne a- 
trecute, 

față de nivelul 
mondial), pentru 
jocul în apărare, 
siguranței porta-

la nivelul realei ei va- 
un mod de exprimare 
Integrarea unor clemente 
condiție sine qua non

Oamenii handbalului, din rindurile cărora cițiva ți-au expus 
opiniile in acest material, s-au pregătit, mai bine spus erau pre
gătiți, pentru noua etapă a marilor incercări. Există in această 
disciplină o bază de masă în permanentă creștere, un sistem de 
selectare ți pregătire a talentelor mereu imbunătâțit, un activ 
entuziast, un grup de tehnicieni cu inaltă calificare. Există ți 
carențe. Dar forța handbalului nostru constă în depistarea lor 
timpurie, in ofensiva hotărită pentru eradicarea lor.

Noua etapă angajează plenar handbalul românesc. Atit băieții 
cit ți fetele se vor afla în această „bătălie în marș" și este 
indreptățită încrederea cu care opinia publică așteaptă noi vic
torii, noi satisfacții de la acești sportivi pe care-i caracterizează 
modestia și sirguința. Nu va fi ușor. Dar ce performanță se mai 
obține astăzi fără sacrificii ?

rindurile cărora cîțiva ți-au expus
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PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR A

SPORTUL STUDENȚESC SE ANTRENEAZĂ SNTENS
PENTRU DIFICILA „SESIUNE DE PRIMĂVARĂ"

Pucioasa. Stațiune balneo-clima- 
terică permanentă, 350 m altitudi
ne, situată la 20 km nord de Tîr- 
goviște, într-o regiune de dealuri 
subcarpatice, cu climat blind și 
aer de pădure. Aici, într-o am
bianță naturală favorabilă susți
nerii unor eforturi mari și acu
mulărilor de energie, a descins, la 
începutul săptămînii trecute, lotul 
studenților bucureșteni și „statul 
major" tehnic al acestora în com
ponența : L. Colceriu — conducă
tor, A. Niculescu și I. Voica — 
antrenori, FI. Brătilă — medic și 
I. Tudose — maseur. Un fel de 
premieră, deci, această prezență 
divizionară A pentru locuitorii 
frumoasei așezări de la poalele 
Bucegilor și o inspirată alegere a 
cadrului de pregătire, în actuala 
etapă a perioadei de iarnă, dacă 
avem în vedere faptul că aici, la 
Pucioasa, Sportul studențesc are 
asigurate toate condițiile mate
riale unei instruiri de calitate 
(teren și sală de antrenament, ca
zare bună, alimentație corespun
zătoare și mijloace de recupera
re), precum și avantajul izolării 
de agitația specifică zonelor aglo
merate.

I-am aflat pe fotbaliștii bucu
reșteni în ziua celei de-a șasea 
ședințe de pregătire. Conform 
planificării, antrenamentul de di
mineață are loc în sală. Jucătorii 
sînt împărțiți — respectîndu-se 
principiul individualizării — în 
două grupe mari. Unii care au 
nevoie de forță, alții deficitari în 
ce privește mobilitatea și suple
țea. Se organizează două circuite 
paralele folosindu-se, de o parte,
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Un exercițiu tehnico-tactic cu apărătorii, in cadrul unei ședințe de 
antrenament. (Secvență din pregătirea formației studenților bucu
reșteni) Foto : I. MIHĂICĂ

La Snagov, 27 ianuarie —1 februarie:

ZILE DE DEZBATERI PE TEMA: 
PREGĂTIREA COMPLEXĂ

A JUNIORILOR ȘI COPIILOR

I
I
I
I
I
I
1
I

Săptămîna viitoare — între 27 
și 1 februarie — se va desfășura 
la Snagov un curs de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a 
antrenorilor care activează la cele 
46 centre de copii și juniori ale 
fotbalului nostru. Este vorba de o 
amplă dezbatere a principalelor 
probleme privind pregătirea com
plexă a copiilor și juniorilor pen
tru ca aceștia să corespundă ce
rințelor tot mai mari ale fotbalu
lui actual. „Sperăm să realizăm 
un lucru bun — afirmă antreno-
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CONSTANȚA
zullatele realizate in anul trecut, 
cei mai buni 10 sportivi ai ju
dețului.

In cuvîntul său, tovarășul Va- 
sile Vîlcu i-a felicitat pe sportivi 
și antrenori în numele Biroului 
comitetului județeap de partid și 
al Consiliului popular județean 
pentru succesele obținute, remar- 
cînd că realizările din acest do
meniu .se alătură'acelora obținu
te de oamenii muncii din întregul 
județ. ‘

în continuare, vorbitorul a relie
fat grija și sprijinul acordat de 
partid și de stat mișcării sportive, 
perspectivele noi, însuflețitoare, 
ce decurg din documentele Con
gresului al XI-lea și pentru ac
tivitatea sportivă și a solicitat e- - 
forturi sporite, din partea tuturor 
factorilor cu atribuții în sport din 
județ, pentru atragerea și mai lar
gă a maselor de cetățeni la exer
cițiul fizic, pentru cît mai înalte, 
performanțe ale sportivilor con- 
stănțeni în competițiile republica
ne și internaționale. 

cu precădere, mijloacele cele mai 
adecvate (mingi medicinale, haltere 
mici, gantere) pentru dezvoltarea 
musculaturii picioarelor, a abdo
menului, spatelui Și .brațelor. De 
cealaltă parte, predomină exerci
țiile în doi, urmărindu-se ritmi
citatea mișcărilor, îmbunătățirea 
progresivă a mobilității articulați
ilor și elasticității coloanei verte
brale. Fiecare circuit șe repetă de 
cîte patru ori, iar la sfîrșitul ce
lor aproximativ o sută de minute 
de efort în sală, două minirepri- 
ze de baschet au darul să alun
ge senzația de oboseală și să rea
ducă în mijlocul jucătorilor at
mosfera de destindere și de bună 
dispoziție.

După-amiază, la ora 16, toată 
lumea... pe stadion, în aer liber, 
pentru cea de-a doua serie de o 
sută de minute din programul 
de pregătire zilnică. Antrenorul 
I. Voica conduce partea introduc
tivă a lecției de antrenament 
Mișcările sînt vioaie, au o înlăn
țuire firească și cresc în intensi
tate pe măsură ce se apropie di
ficila probă de alergare pentru 
dezvoltarea rezistenței generale și 
împletirea acesteia cu rezistența 
specifică. Din nou jucătorii se 
împart în două grupe. Se dă star
tul eșalonat la prima cursă de 
800 m. „Pentru azi, spune antre
norul I. Voica, avem prevăzute 
patru reprize de alergări, însu- 
mînd un total de 3 200 tn. Potrivit 
unui grafic de ansamblu, îmbună
tățirea rezistenței generale și tre
cerea progresivă in regim de vi
teză le realizăm prin reducerea 
treptată a distanței de alergare, 

rul federal Constantin Ardeleanu 
—, să facem în așa fel ca de la 
acest curs-dezbatere fiecare par
ticipant să plece cu învățăminte, 
cu idei foarte clare pe care să 
le aplice apoi în centrele în care 
activează".

Iată temele care vor fi supuse 
atenției participanților :

Luni 27 ianuarie • Informări 
privind aplicarea indicațiilor me
todice ale F.R.F. în pregătirea 
copiilor și juniorilor (ridicarea 
treptată a capacității de efort, 
dezvoltarea fizică generală și a 
calităților motrice, însușirea teh
nicii utile jocului prin eliminarea 
mișcărilor în plus, sporirea efica
cității și combativității) la cîteva 
din centrele existente • Situa-, 
ția fotbalului nostru la nivelul co
piilor și juniorilor raportată la 
cerințele performanței.

Marți 28 ianuarie • Selecția
• Testarea capacității de efort. 
Pregătirea organismului pentru 
efort.

Miercuri 29 ianuarie • Refa
cerea capacității de efort • As
pecte psiho-pedagogice ale pregă
tirii copiilor și juniorilor • Re
lația antrenament-competiție în 
activitatea cu copiii și juniorii.

Joi 30 ianuarie • Particulari
tățile pregătirii copiilor și junio
rilor. Problematica pregătirii mor- 
fo-funcționale și calităților fizice. 
Obiective, mijloace și metode. 
Problematica însușirii jocului pe 
treptele instruirii.

Vineri 31 ianuarie • Problema
tica pregătirii tehnico-tactice în 
regim de efort.

Sîmbătă 1 februarie • Conclu
ziile F.R.F. 

concomitent cu mărirea numărului 
de repetări".

Pe pista stadionului din Pucioa
sa, fotbaliștii de la Sportul stu
dențesc aleargă în ritm alert, ca 
într-o veritabilă cursă de demi- 
fond, dintr-un concurs de atle
tism. în fruntea tuturor, doi apă
rători -atacanți : Tănăsescu și Ră- 
duleșcu. După fiecare sprint. . final 
se înregistrează timpul obținut, 
se ia pulsul, se execută ușoâre 
mișcări de relaxare, iar la capă
tul celor 3 200 m apare și balonul. 
Și cu el, bucuria jocului de fot
bal. Antrenorul A. Niculescu, chea
mă la întrecere cele două echipe 
rivale : „ALBII" — Suciu, Oltea- 
nu, Cazan, Grigorc, Rădulescu, 
Chihaia, Leșeanu, I. Constantin și 
Tolea ; „NEGRII" — Verșanschi, 
Tănăsescu, Măndoiu, Manea, Ca
sai, M. Sandu, Petreanu, Marica 
și Roșu. Mai. combinativi și mai 
incisivi în ofensivă, „albii" cîști- 
gă cu un scor de handbal (10—6) 
și-și manifestă zgomotos bucuria. 
„Negrii" suportă cam greu înfrîn- 
gerea, dar se consolează la gîndul 
că mîine va fi din nou zi de an
trenament. Și nu se poate să nu-și 
ia revanșa 1

Mîine și în continuare, pînă la 
25 ianuarie, vor fi . aici, ,1a Pu
cioasa, numai zile de antrenament 
intens pentru jucătorii de la Spor
tul studențesc. Formația antrenată 
de cuplul A. Niculescu — I. Voi
ca, hotărîtă să-și valorifice în re
tur cît mai deplin posibilitățile, 
acumulează cu sîrguință, acum, 
rezervele de energie pentru a 
trece cu succes seria celor 17 e- 
xamene din „sesiunea de primă
vară".

Mihai IONESCU

JOCURI AMICALE
a UNIREA SÎNNICOLAU MARE — 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 0—2 
(0—0). Echipa de Divizia A Politeh
nica Timișoara a susținut marți un 
nou meci de verificare, la Sînnico- 
lau Mare, cu formația de Divi
zia C Unirea din localitate. Victo
ria a revenit divizionarei A cu 2—0 
(0—0), prin golurile marcate de Crin-, 
gașu (min. 80) și Păltinișan (min. 
85). Politehnica a folosit următoa
rea formație : Jivan — Mioc, Me
hedinții, Arnăutu (Păltinișan), Bufl- 
gău — Voinca (Crîngașu), Surdan 
(Dembrovschi), Lața — Floareș (Bo- 
jin), Dașcu (Cotec), Covalcic. (O. 
GLIGOROVICI — coresp.)

o SPORTUL STUDENȚESC — DU- 
NAV RUSE. Amatorii de fotbal vor 
putea asista duminică la un meci 
amical internațional. Este vorba de 
partida Sportul studențesc — Du- 
nav Ruse (Bulgaria), care se va dis
puta pe stadionul Politehnica cu în- 
cenere de la ora 11,30.

O METROM BRAȘOV — DINAMO 
(TINERET) 2—1 (1—0). Pe stadionul
Metrom din localitate, în fața unui 
public numeros, divizionara B Me
trom a întîlnit azi (n.r. ieri) for
mația de tineret-speranțe Dinamo 
București. Tn ciuda frigului pătrun
zător și a terenului înghețat, spec
tatorii au asistat la un joc foarte 
frumos, încheiat cu Victoria forma
ției gazdă cu 2—1 (1—0). Pentru bra
șoveni au marcat Gane (min. 11) și 
Furnică (min. 66), iar pentru bucu
reșteni a înscris Sălceanu (min. 80). 
Echipa condusă de Lică Nunweiller 
a prezentat următoarea formație : 
ștefan — Grigore (Vlad), Banciu, 
M. Marian (Stoica), Lucuță — I. 
Marin, Beldie, Augustin — Șalcea- 
nu, Iamandi, Vrînceanu. (Carol GRU
IA — coresp. județean)

• DINAMO — „POLI" IAȘI 2—1 
(0—1). în fața a peste 3000 de spec
tatori (record pentru stațiunea Brea
za), s-au întîlnit într-un meci de 
pregătire echipele divizionare A. Di
namo și Politehnica lași. După o 
partidă disputată, victoria a revenit 
liderului de toamnă Dinamo, cu 2—1 
(0—1), prima repriză aparținînd stu
denților ieșeni, iar ultima parte a 
meciului bucureștenilor. Evoluția 
scorului reflectă fidel aceasta : au 
înscris Romilă n (min. 33) pentru 
Poli, și Dinu (min. 65 și 70) pentru 
Dinamo. Au evoluat formațiile : Di
namo : Constantinescu — Cher.an,
Dobrău, Sătmăreanu II, Deleanu — 
Dinu, Custov, Marincel — Nunweiller 
VI, Zamfir, Lucescu, ; „Poli" : Mi- 
hăilă — Sofian, Vlad, Dinu. Ciocîrlan 
(Anton) — Romilă ir, Simionaș. 
Simionov — lonescu, Dănilă, Costea 
(Amarandei). C. VlRJOGHIE — 
coresp.

PESTE 120.000 DE CÎȘTIGURI VARIATE ÎN AUTOTURISME, BANI 
ȘI EXCURSII PESTE HOTARE ATRIBUITE PARTICIPANTELOR LA 
TRADIȚIONALELE TRAGERI ALE REVELIONULUI LA PRONOEXPRES 
ȘI NOULUI AN LA LOTO.

Vă facem cunoștință doar cu cîțiva dintre acești fericiți cîștigători : 
Peligrund Carol din Timișoara. Burcă Mircea din București, Pereș Paul 
loan din Baia Sprie, Leca Ion și Silvia din Cîmpulung Argeș, Ldrinczi 
Micloș din Cluj-Napoca, Barabulă Dumitru din corn. Schitu Duca, jud. Iași, 
Stoica Silvia din Galați, fiecare cite un autoturism „Dacia 1300" sau la ale
gere „Moskvici 408/412“ sau ,,Skoda S 100" și diferențele pînă la contrava
loarea autoturismului „Dacia 1300“, în obiecte.

Gociu Vasile din Aiud, Gherasim Maria din Constanța, Bloju Ion din 
Craiova, Dragcmir Vasile din Băicoi, Horj Vasile din com. Variaș jud. 
Timiș, cîte 50.000 lei avînd dreptul de a alege excursii în Anglia, Italia 
sau Elveția și diferentele în numerar.

Vă informăm că noile formule de la tradiționalele trageri ale Reve
lionului și Noului An se vor aplica și la tragerile Mărțișorului din acest 
an cînd se așteaptă o nouă avalanșă de cîștiguri.

C1ȘTTGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 19 IANUARIE 1975 S 
Catei. 1 (12 rezultate) 12 variante 10% a 6.334 lei 
Categ. 2 (11 rezultate) *= 21,10 variante a 4.322 lei 
Categ. 3 (10 rezultate) — 233 variante a 483 lei

PREGĂ TIRL PREGĂ TIRL

IERI, LA FLACĂRA RO
ȘIE. Se pregătesc cu se
riozitate pentru reluarea 
campionatului și echipele 
din cel de al treilea eșalon, 
Divizia C. In imagine, sur
prinsă ieri, formația bucu- 
reșteană Flacăra roșie efec
tuează un antrenament cu 
caracter tehnic. Noul antre
nor al echipei, Tinel Popes
cu, exersează cu elevii săi 
tehnica conducerii mingii.

Foto : I. MIHĂICA

1. RITTER, ANTRENOR SE
CUND LA U. M. TIMIȘOARA. 
După 10 zile de pregătiri efectua
te la poalele Semeniculuî, în lo
calitatea Văliug, lotul de 22 de 
jucători al formației U.M. Timi
șoara s-a întors pe malurile 
Begăi, unde antrenamentele con
tinuă, alternativ, în sală și în aer 
liber, sub conducerea antrenorului 
Tiberiu Itineanțu, asistat de fostul 
internațional Iosif Ritter. Echipa
— care vizează locul 4 în clasa
mentul seriei a IlI-a a Diviziei B
— s-a împrospătat cu 4 juniori 
din_ pepiniera proprie : fundașii 
Oală și Naghi, mijlocașul Sîrbescu 
și înaintașul Pescaru. în progra
mul pregătirilor figurează jocuri 
de verificare cu Politehnica Timi
șoara (la 25 ianuarie), cu U.T.A. 
(9 februarie), cu F.C.M. Reșița (19 
februarie) etc. Cu prilejul unei re
cente vizite medicale, dr. Titus 
Petrovici a constatat normala a- 
como.dare a jucătorilor la efort.

ARIEȘUL TURDA SPERA LA 
MAI MULT. Fotbaliștii turdeni 
s-au dovedit imbatabili, pe teren 
propriu, în turul campionatului, 
pierzînd un singur punct, la lide
ra clasamentului, F.C. Bihor. To
tuși, comportarea lor, în general, 
nu a satisfăcut dat fiind faptul.că 
în deplasare nu au reușit să rea
lizeze nici măcar un rezultat de 
egalitate. De la 6 ianuarie, cei 18 
jucători, dintre care 3 juniori, au 
efectuat antrenamente în fiecare 
zi, sub îndrumarea antrenorului 
Dionisie Ursu. în prezent, lotul se 
află la Geoagiu Băi. După întoar
cerea la Turda, paralel cu antre
namentele, vor avea loc meciuri
le de verificare. Printre viitoare
le adversare > Cimentul Turda, 
Soda Ocna Mureș, Industria sîr- 
mei, Gaz metan, C.F.R. Cluj-Na- 
poca. Suporterii așteaptă de Ia e- 
chipa lor o comportare mai bu
nă. (P. LAZAR — coresp.)

C.F.R. TIMISOARA SE PRE
GĂTEȘTE LA BĂILE HERCULA- 
NE. Fotbaliștii de la C.F.R. Timi
șoara și-au reluat antrenamentele 
în vederea sezonului de primăva
ră încă de'la 8 ianuarie. Antre
norul Ștefan Lenghel are la dis
poziție vechiul lot de jucători, că
ruia i s-au adăugat trei juniori 
din pepiniera proprie l Bocăneț, 
Hornea și Damian care în ultimul 
sezon s-au impus ca reale talente. 
Prima parte de pregătire s-a desfă
șurat, pînă la 18 ianuarie. în lo
calitate, după care feroviarii ș-au 

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

deplasat la Băile Herculane unde, 
pînă la 2 februarie, vor continua 
antrenamentele. în perioada 15—25 
februarie, timișorenii vor pleca în 
Polonia, unde au perfectat un 
turneu de mai multe jocuri. (C. 
CREJU — coresp.)

UN JOC MAI BUN ȘI EVITA
REA RETROGRADĂRII. Compo- 
nenții echipei Oltul Sf. Gheorghe 
și-au început antrenamentele sub 
conducerea antrenorului Anton 
Publik. Timp de aproape două 
săptămâni, pregătirile se vor des
fășura la Sovata. Vechiului lot 
s-au adăugat jucătorii Constantin, 
Szanto, Mihai, Gălan și Mișcoi. 
Fotbaliștii de la Oltul sînt ani-, 
mâți de dorința de a practica un 
fotbal mai bun decît în turul 
campionatului pentru a ocupa un 
loc care să le dea dreptul de a 
rămîne în Divizia B. Pentru pe
rioada următoare, Oltul are per
fectate cîteva întîlniri amicale cu 
echipe din Diviziile A și B. (Gh. 
BRIOTA — coresp.)

UN NOU ANTRENOR LA Ș.N. 
OLTENIȚA. De la 11 ianuarie, 
echipa Ș.N. Oltenița are un nou 
antrenor în persoana lui N. 
Ccavdaridis care îl înlocuiește pe 
fostul internațional V. Alexandru. 
Noul antrenor are la dispoziție un 
lot împrospătat cu cîteva elemen
te tinere, provenite de ia juniori, 
precum și cu unii jucători reve
niți la Oltenița după efectuarea 
serviciului militar. Iată lotul cu 
care va ataca returul campiona
tului : Grădișteanu, Staicu, Iva.șcu, 
Dima, Rateu, Iordache, Viciu, 
Lungu, Ioniță, Scăițeanu, Nițu, 
Răducanu, Stamanichi, Gavriiă, 
Culea, Encuiescu, Fulger, Plcșa, 
Kemal și Căpitan. (M. VOICU — 
coresp.)

ACTUALITĂȚI
® ARBITRII PARTIDELOR ROMA

NIA — DANEMARCA (PRELIMI
NARIILE OLIMPICE). S-au stabilit 
brigăzile de arbitri care vor con
duce partidele din preliminariile 
turneului olimpic dintre România 
și Danemarca. Astfel, întîlnirea de 
la București, de la 4 iunie, va fi 
condusă de o brigadă de „cavaleri 
ai fluierului" din Turcia, iar jocul 
de ’a Copenhaga (18 iunie) va fi 
arbitrat de o brigadă norvegiană.

• PRIMUL MECI AL ECHIPEI 
F.C. CONSTANȚA TN „CUPA BAL
CANICA". Reprezentanta țării 
noastre în „Cupa Balcanică" rezer
vată echipelor de club, F.C. Con
stanța, va debuta în această com
petiție la 16 aprilie, cînd formația 
constănțeană va juca în deplasare, 
în Turcia, cu echipa Eskișehir.

• „CUPA UNIRII". Sîmbătă și 
duminică, la Tg. Jiu, «e va desfă
șura „Clipa Unirii", competiție la 
care participă patru echipe, printre 
care F. C. Argeș și Rapid Bucu
rești. Sîmbătă sînt programate par
tidele F.C. Argeș — Minerul Motru 
și Rapid — Minerul Rovinarî, ur- 
mînd ca duminică să se întîlnească,

învingătoare 
cîștigătoarei 
deschidere,

între ele, echipele 
(pentru desemnarea 
„Cupei Unirii") și, în 
formațiile învinse (pentru locurile 
3-4).

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 22 

IANUARIE 1975

Fond general de cîștiguri l 
3.954.478 lei din care 1.022.855 lei 
report.

Extragerea I : 32 43 42 17 21 8

Extragerea a Il-a : 7 22 35 30 18

Plata câștigurilor va incepe în
Capitală de la 30 ianuarie pînă la 
22 martie, în țară de la 3 februa
rie pînă la 22 martie W75 inclusiv. 
Prin mandate poștale lnccpînd de 
la 3 februarie 1975.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
® Șahi$t» pe... trei fronturi ® La crosul internațional de la

Trnovo Biatlonistii la Krkonose
După desfășurarea a 5 runde, în 

turneul de șah de la Orense (Spa
nia) pe primul loc se află, la ega
litate, Florin Gheorghiu (România) 
si Corral (Spania) cu cite 4 p, 
urmați de Garcia (Cuba), Larsen 
(Danemarca), Liubojevici (Iugo
slavia) și Andersson (Suedia) cu 
cite 3'/i p. în runda a 5-a, Florin 
Gheorghiu a cîșigat la filipinezul 
Roberto Cardoso în 42 de mutări, 
Larsen la Quinteros. Liubojevici 
la Durao și Andersson la Rodri- 
guez.

a 6-a, Dana Nuțu a cîștigat la 
Marianova. în turneul juniorilor, 
pe primul loc se află, la egalitate, 
cu cîte 5 p, loan Mărășescu 
(România), Begovaci (Iugoslavia) 
și Hallas (Ungaria). In 
6-a, Mărășescu a cîștigat 
benija.

runda a 
la Hru-

un cros, 
prezenți

La festivalul de șah de la Wijk 
aan Zee, în turneul rezervat ma
eștrilor, Victor Ciocâltca a remi
zat cu Stein și a întrerupt cu ma
ghiarul Ferenc Portisch. Tn clasa
ment, pe primul loc se află, după 
7 runde, Dvorețki (U.R.S.S.) cu 6 
p, Ciocăltea are 3'/, p (1). In tur
neul marilor maeștri, Lajos Por
tisch (Ungaria) totalizează 6 p du
pă 7 runde și este urmat de Ka- 
valek — 5 p, Smejkal — 4>/, (1)

La Trnovo s-a disputat 
la startul căruia au fost . 
sportivi din Cehoslovacia, Româ
nia, Turcia și Bulgaria. Proba re
zervată seniorilor a fost cîștigată 
de atletul cehoslovac J. Peter, 
care a parcurs cei peste 8 000 m 
ai traseului în 25:24,6. Pe echipe 
a terminat învingătoare selecțio
nata Cehoslovaciei — 101 puncte, 
urmată de formațiile României — 
82 p și Bulgariei — 78 p.

PE GHEAȚA Șl PE ZAP AD A TENISDE
Mathis a trecut pe primul loc 
clasamentul general.

întrecerile de fond 
în localitatea vest-ger- 
im Wlnkl, pe 15 km,

P-

de 
în 
se
P.

româncă

La Novi Sad In competiția 
șah pentru juniori și junioare, 
turneul feminin, pe primul loc 
află Cejici (Iugoslavia) — 5'/, 
urmată de jucătoarea 
Dana Nuțu, cu 4 p (1). In runda

Proba de ștafetă 3x7,5 km din 
cadrul biatlonului internațional 
desfășurat la Krkonose a revenit 
echipei Poloniei cu 1 h 31:15. Au 
urmat selecționatele U.R.S.S. — 
1 h 32:51 și Cehoslovaciei — 1 h 
3555. Echipa României a ocupat 
locul 6 cu 1 h 41:20. La juniori a 
cîștigat echipa. R.D. Germane — 
1 h 35:16. Echipa României a so
sit pe locul 5.

SCHI. în 
desfășurate 
mană Reit . .
primul s-a clasat Gerhard Grimmer 
(R.D. Germană) — 43:04,27, iar pro
ba de sărituri a fost cîștigată de 
japonezul Yujl Katsuro. Pe primul 
loc în clasamentul general al com
binatei nordice : norvegianul Tom 
Sandberg. In urma acestor rezul
tate, in clasamentul individual ge
neral al „Cupei Mondiale" la schi- 
fond continuă să conducă Odd Mar
tinsen (Norvegia) — 71 p, urmat de 
Gerhard Grimmer ' 
— 48 p și Jean-Paul 
ța)

• S-au încheiat întrecerile 
sărituri pentru „Cupa Prietenia» 
la Splindleruv Mlyn și Plavy (Ce
hoslovacia). Ultima probă a fost 
cîștigată de polonezul Andrzej 
Krzystofiak, cu 239 p șl 
rituri de 79 m și 82 m, urmat 
Hoehnl (Cehoslovacia) — 237,9 p 
Aschenbach (R.D. Germană) 
235,3 p. Iată clasamentul final

să- 
de 
Și

37 p.

(R.D. Germană) 
Pierrat (Fran-

a programat 
desfășurat la

„Cupa Europei" 
concurs feminin,
Gastein. Proba de slalom spe- 
a revenit austriecei Cornelia

un
Bad
cial _ ____  -
Mathis (16 ani). în proba de cobo- 
rîre a terminat învingătoare Irmgard 
Lukasser (Austria). Acum, Cornelia

CAMPIONATUL EUROPEAN

DE BASCHET PROFESIONIST

HOCHEtȘTIt Șl TRĂGĂTORII ÎN PREAJMA 
INTERNATIONALEUNOR COMPETIJII

tntre 31 ianuarie și 5 februarie se 
va desfășura la Budapesta cea de a 
4-a ediție a competiției internațio
nale de hochei pe gheață dotată 
cu cupa revistei „Kfpes Sport". La

Și

IN CVASI-ANONIMAT

EVOLUȚII
NECONCLUDENTE

ALE HOCHEISTILORi
(Urmare din pag. 1)

părare au început să fie tot mai 
grave, oaspeții nu au avut mari 
dificultăți în a mări diferența de 
scor.

Scorul de 6—2 a fost realizat, în 
ordine, de : Setek (min. 8), Pană 
(min. 21), Stroukal (min. 30), A- 
xinte (min. 41), Polacek (min. 44), 
Pluskal (min. 46), Stroukal (min. 
52), Stroukal (min. 58). Au con
dus bine 
bernu.

Partida 
miercuri 
„23 August" nu s-a deosebit prea 
mult de întîlnirea anterioară. De 
această dată însă formația oaspe
te s-a impus net în prima jumă
tate a meciului (în minutul 37 
conducea cu 4—0 1), ca urmare a 
aceluiași joc foarte rapid și foar
te viguros, cu combinații simple, 
dar extrem de eficace. Selecționa
ta divizionară a evoluat ceva mai 
slab decît în ziua precedentă, reu
șind să-și revină abia spre sfîr
șitul meciului. (Partida s-a încins 
în această perioadă, dictîndu-se și 
primele eliminări). Scor final : 
6—1 (3—0, 1—0, 2—1) în favoarea 
echipei Ingstav Bmo, prin punc
tele marcate de Hajek 2, Janak, 
Osmera, Vsniaskî și Polak, res
pectiv Bandas. Au arbitrat M. 
Prcsneanu și O. Barbu.

în continuarea turneului pe ca- 
re-1 Întreprind în țară, oaspeții 
vor juca mîine, de la ora 17,30, cu 
selecționata noastră secundă.

această întrecere a fost invitată 
echipa Steaua (de fapt, selecționa
ta secundă a țării). Echipele au fost 
împărțite în două grupe, urmlnd ca 
primele două clasate în fiecare gru
pă să participe la turneul final. 
Iată componența lor : grupa A : 
V.S.S. Ostrava-Vitkovice, Steaua, Fe- 
r.encvâros și B.V.S.C. ; grupa B : 
V.S.S. Kosice, Ț.S.K.A. Sofia, Ujpesti 
Dozsa și Volan Budapesta. De re
marcat prezenta în turneu a celor 
două echipe cehoslovace din prima 
divizie a campionatului.

4r
Ieri a plecat în R.

un 
la 
la 
(la 
șl _____
kenburg. Lotul cuprinde.

D. Germană 
români, care 
va participa

lot de trăgători 
sfîrșitul săptămînii _ ,.
un concurs international de sală 
arme cu aer comprimat — pușcă 
pistol) în localitatea Bad Blan- 

___ 2__ printre 
alții, pe M. Ilea, D. Pantazi, I. Trăs- 
căveanu, L. Stan, L. Giușcă, Eva 
Olah, Tatiana Ilovici, Anișoara Ma
tei și Ana Buțu.

MUNCHEN (Agerpres). — Anun
țat cu mare vîlvă, primul campio
nat european profesionist de 
baschet a debutat într-un cvasi- 
anonimat la Miinchen, unde numai 
500 de spectatori au venit să ur
mărească primele întîlniri.

Conform proiectului inițial, cam
pionatul trebuia să se desfășoare cu 
participarea a 8 echipe reprezenta
tive de țări, dar, din diferite mo
tive, trei s-au retras, iar celelalte 
au anunțat că vor participa 
denumirea de selecționate 
orașe : Bruxelles, Geneva, Tel 
Madrid și Miinchen.

In ciuda faptului că în 
echipele evoluează jucători ameri
cani. interesul spectatorilor pentru 
acest gen de campionat s-a dovedit 
a fi redus, astfel că organizatorii 
întîmpină, încă din start, serioase 
dificultăți de ordin financiar, fapt 
care pune sub semnul întrebării 
viitorul acestei competiții.

în primele două partide disputate 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Miinchen — Tel Aviv 96— 
91 ; Bruxelles — Geneva 111—93.

sub 
a 5 

Aviv,

toate

Gh. Mureșan și FI. Gu-

revanșă, desfășurată 
seara tot pe patinoarul

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Kfum Aarhus aEchipa daneză 

intîlnit pe teren propriu formația 
iugoslavă Borac Banja " * 
tr-un meci contînd pentru sfertu
rile de finală ale Cupei* campionilor 
europeni la handbal masculin. La 
capătul unul joc echilibrat, hand- 
baliștii iugoslavi au repurtat victo
ria cu 13—12 (8—4).

Luka, în-

Obținind cel mai bun rezultat In 
cea de-a 6-a probă specială din ca
drul competiției internaționale au
tomobilistice „Raliul Monte Carlo", 
echipajul Sandro Munari — Mario 
Manuccl (Lancia-Stratos) continuă 
să conducă în clasamentul general.

Cea de-a 32-a ediție a concursului 
internațional de cros „Memorialul 
Juan Maguerzass" s-a desfășurat în 
localitatea spaniolă Elgoibar și a 
fost cîștigat de atletul spaniol Fer
nando Cerrada, 
distanța de 
27:28,4.

cronometrat pe
9 350 m cu timpul de

în sferturile 
campionilor

de finală ale Cupei 
europeni la handbal

feminin (meci tur), la Copenhaga, 
echipa locală Frederiksberg Idraets 
Forening a învins cu 12—10 (7—5)
echipa iugoslavă Lokomotiv Zagreb.

meciul
Nana 

Irina Levitina, care-și 
turneului pretenden- 
mondial feminin de 

partidă întreruptă a 
remiză

La Moscova a continuat 
dintre maestrele sovietice 
Aleksandria și 
dispută finala 
telor la titlul 
șah. 
fost 
la mutarea

Prima
reluată și încheiată

41-a.

s-a disputat meciul de 
echipele Spaniei și Da- 

Pugiliștii spanioli au 
cu 7—3. Din 

cinci 
de limită (trei 
de gazde,

La Malaga 
box dintre 
nemarcei. 
terminat învingători cu 7—3. 
cele 10 întîlniri disputate, 
s-au încheiat înainte 
au fost cîștlgate 
două de oaspeți).

al 
acestei competiții, în cadrul căreia 
s-au disputat trei concursuri : 1.
Hans-Georg Aschenbach — 692 p ; 
2. Robert Hoehnl — 683,4 p ; 3. Gări 
Napalkov (U.R.S.S.) — 668,6 p.

• La Fulpmes (Austria) s-a des
fășurat o probă masculină de sla
lom uriaș, contînd 
Mondială* la schi. Victoria 
nit norvegianului Erik 
2:55,66. în clasamentul 
continuă să conducă Franz 
mer (Austria), cu 159 
de Piero Gros (Italia)

PATINAJ La Davos, 
canadiana Sylvia Burka 
proba de 1 000 m cu 
1:33,82. Cursa masculină de 1 500 m 
a revenit olandezului Harm Kui
pers — 2:08,94, urmat de sovieticul 
Iuri Kondakov — 2:09,25.

pentru „Cupa 
a reve- 

Haker — 
general 
Klam- 

p, secundat 
145 p.

sportiva 
a cîștigat 
timpul de

BORZOV SI ALEKSEEV LA
CHRISTCHURCH (Agerpres). La 

Christchurch au început Jocurile 
sportive ale Noii Zeelande. com
petiție la oare participă 
și sportive din 17 țări, 
gramul 
întreceri de 
rituri de la 
apă, haltere 
intgres sînt 
de natație unde vor evolua și cu-

sportivi 
în pro- 

figureazăcompetițional 
atletism, natație, să- 
trambulină, polo pe 
și baschet. Cu mare 
așteptate întrecerile

FIȘIER

PHILADELPHIA. — în campio
natele „indoor" ale S.U.A. (profe
sioniști), primii doi favoriți sînt 
eliminați : B. Borg a fost învins 
de B. Lutz cu 6—1, 6—4 ; iar Rod 
Laver — deținătorul titlului — a 
pierdut în primul tur, în fața lui 
Ph. Dent, cu 6—7, 7—5, 6—7. Alte 
rezultate mai importante : Dibbs
— Panatta 7—5, 6—3 ; Stewart — 
Metreveli 3—6, 6—3, 7—6 ; J. Lloyd
— Emerson 6—3, 6—4 ; Mayer —• 
Stockton 6—4, 5—7, 6—2 ; Ball — 
Tanner 4—6, 6—3, 6—4 ; Roche —■ 
Solomon 7—6, 6—4 ; Fairlie — Pa- 
run 6—1, 7—6 ; El Shafei — Smith 
7—6, 6—3.

BALTIMORE. — F i n a 1 e I e 1 
Gottfried — Stone 3—6, 6—3, 6—2 ; 
Ruffels, Crealy — El Shafei, Mc
Millan 6—4, 6—4.

SARASOTA. — Turneul interna
țional feminin a fost cîștigat de 
Billie Jean King, învingătoare cu 
6—3, 6—2 în finala cu Chris Evert, 
învingătoarea și-a luat astfel re
vanșa pentru severa înfrîngere 
suferită săptămîna trecută la San 
Francisco, cînd a pierdut cu 1—6, 
1—6 în fața aceleiași Chris Evert.

JOCURILE NOII ZEELANDE
noscuți campioni din S.U.A., Aus
tralia și U.R.S.S. In vederea a- 
cestei competiții, la Christchurch 
a sosit o delegație sportivă 
U.R.S.S. alcătuită din 31 de 
soane. în fruntea delegației 
află dublul campion olimpic
ieri Borzov, ~ care va participa în 
cursa de 200 m plat, și celebrul 
halterofil Alekseev.

din 
per

se 
Va-

SCHI

1IIAN7 KLAMMER (Austria)
încă de la începutul sezonului 

de schi alpin, „Cupa Mondială" 
este dominată — cu un singur 
scurt intermezzo, care a aparți
nut lui Piero Gros — de austri
acul Franz. Klammer, un out
sider care aproape peste noapte 
a devenit liderul echipei tării 
sale. In ultimii doi ani, fiul, de 
țărani din Carinthia ”
obținuse ' * ~ 
pe pistă 
realizase 
de a se 
nată cu 
mondiale 
titlu a atras atenția asupra poli
valentului schior (născut la 3 
decembrie 1953, înalt de 1,83 m 
șl cîntărlnd 78 kg). Specialist în 
coborîre, dar foarte bun șl la 
slalom uriaș, Klammer valorifică 
multilateralitatea sa, întrecînd pe 
campionii unilaterali, el fiind fa
vorizat și de noul regulament al 
„Cupei Mondiale". în ceea ce pri
vește calitățile sile, se spune că 
este agil ca o pisică șl că po
sedă o excepțională mobilitate.

_ austriacă 
doar o singură victorie 
(la Schladming), dar 
excelenta performanță 
clasa primul la combi- 
prilejul campionatelor 
de la St. Moritz. Acest

ATLETISM

avut o zi

Cox, la Wimbledon, în

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
vineri și sîmbătă, la un interval 
de 24 de ore — ca pe vremea

La Tokio, nteciul peu.iru uuui 
mondial de box la categoria mijlo- 
cie-mică dintre americanul,. Alva
rado șl japbpezul .B^pichl Wăjima 
a fost cîștigat. la punci$ ,dtf boxerul 
japonez

pentru titlul
DWIGHT STONES (S. U. A.)

„DE CE N-AȘ CIȘTIGA Șl WIMBLEDONUL?»
(Urmare din pag. 1)

spaniol „Marca" pentru cei mai 
buni sportivi ai lumii, pe ’74. în 
primii zece nu figurează Cruyff. 
Și apoi, nu înțeleg cum e posibil 
să pui în ordine sporturi diferite 
și să-l plasezi pe Clay înaintea 
lui Merckx. Sau viceversa. Dar 
absența lui Cruyff mă obsedează...

Rep. L-ai cunoscut personal ?
I. N. Da. Am luat masa, într-o 

seară, la Barcelona, cu - Cruyff și 
cu Okker. Mi l-a prezentat Okker. 
Cruyff e un băiat fbarte simpatic 
și foarte modest, ca și cum 
ști că el singur a dat viață 
cetonei. La sfîrșitul mesei, 
Cruyff, care era amfitrionul 
tru, a cerut să i se facă 
patronul a început să rîdâ în ho
hote, considerînd că în seara aceea 
restaurantul său și-a făcut, prin 
prezența noastră, planul de recla
mă pe doi ani.

Rep. Cînd începi să joci ?
I. N. La 3 februarie, la Basel, 

în Elveția. Peste șapte zile, adică

n-ar 
Bar- 
cînd 
nos- 

nota,

în 10, am să joc „internaționalele" 
indoor ale Americii, la Salisbury, 
în săptămîna următoare am să 
joc la Memphis. Apoi, încă șapte 
zile la New Jersey. Iar după a- 
ceea — stop. E nevoie de un 
time-out. în jurul datei de 1 mar
tie medicii dau ca probabilă apa
riția lui Năstase-junior.

Rep. Dorești băiat ?
I.N. Bineînțeles !
Rep. Ce proiecte ai pentru ’75 ?
I. N. Vreau să cîștig Wimble- 

donul. Vreau să mă pregătesc în 
mod special pentru acest turneu, 
îmi pare rău că turneul Queen’s, 
care se juca pe iarbă, cu o săptă- 
mînă înainte, nu se mai joacă. Va 
trebui să caut un teren gazonat 
în Anglia, chiar dacă ar fi să în
tind un fileu în Hyde Park. Dacă 
nu găsesc iarbă, ajung pe ciment, 
șl tot nu mă las.

Rep. Cupa Davis ?
I. N. Ne batem. Cum ? ! Nu știu. 

Dar ne batem !
Rep. Ce jucător tînăr îți place 

mai mult, la noi ?
I. N. Prea mulți n-ar fi ei. 

Poate că tot Traian Marcu.

ordine — 
vieții tale

Hep. S-a scris că meciul tău cu 
Newcombe a fost unul dintre cele 
mai frumoase din întreaga-ți ca
rieră. Ești de acord ?

I. N. De acord. Am 
bună.

Rep. Care ar fi — în 
primele trei meciuri ale 
de tenisman ?

I. N. Cred că acesta de la Mel
bourne e 
fi finala
Hills. în sfîrșit, ar fi și meciul 
meu cu ~ .. ..............
Cupa Davis, cînd ne-am calificat 
pentru Cleveland. După cum vezi, 
cele mai bune meciuri ale mele 
s-au jucat — toate I — pe iarbă. 
Stau și mă întreb ! de ce n-aș 
cîștiga și Wimbledonul ?

Rep. Spune, Ilie, ce crezi că aî 
să faci la 50 de ani ?

I. N. Cred că am să joc dublu 
la Wimbledon, cu Țiriac sau cu 
Connors.

Rep. Cum te simți în al 29-lea 
an ?

I. N. Foarte tînăr. Mai tînăr 
decît la Cleveland ’

unul dintre ele. Ar mai 
cu Ashe, de la Forest

DIN FOTBALUL
® în meci amical, la Salvador 

(Brazilia) : Bahia — Zeleznicear 
Sarajevo 1—0 (1—0) ; în turneul de 
juniori de la Las Palmas : Polonia 
— Anglia 1—1 și Las Palmas — 
R. F. Germania 1—0 (0—0).

6» Echipa U.R.S.S., care se pre
gătește în vederea noului sezon, 
a susținut Ia Mostar un joc de ve
rificare în compania echipei locale 
Velej, pe care 
(a marcat Blohln,

® Fotbalistul

a învins-o cu 1—0 
min. 83).

George Best a a-

vîrstei de aur a atletismului — 
cel mai vechi record mondial 
atletic de sală a suferit două 
modificări. Ambele sînt opera 
celui care domină cu autoritate, 
de doi ani, proba de săritură în 
Înălțime — Dwight Stones (S.U.A.). 
La Pocatello, Stones a depășit 
cu 1 cm recordul lui Valeri Bru
mei sărind 2,26 m, pentru ca a 
doua zi, la tos Angeles, să-și 
depășească tot cu 1 cm prestația 
din ajun. Așadar, la 22 de ani 
(împliniți la 23 decembrie), stu
dentul californian (1,96 m înălți
me, 77 kg greutate) este proprl- 
etarul ambelor recorduri mondi
ale ale săriturii în înălțime. Șj 
impresia noastră este că va mai 

. fi încă destui timp, și nu în 
primul rînd pentru diferența exis
tentă între cea mal inaltâ sări
tură a sa și‘ cele ale urmărito
rilor — 4 cm în 1974 — ci da
torită manierei categorice în care 
Stones în foi-mă își învinge cei 
mal puternici adversari. Iar Sto
nes este în formă chiar la de
butul ,,indoor“-ului, așa că nu 
ne-ar mira dacă își va depăși și 
recordul realizat in aer liber 
(2,30 m).

INTERNAȚIONAL
nunțat că a semnat un contract 
cu echipa americană Cosmos din 
New York. Probabil însă că Best 
nu va putea respecta acest contract, 
deoarece el este suspendat pe 2 
ani de către clubul său — Manches
ter United — unde este în prezent 
legitimat.

• Federația iugoslavă de fotbal 
a anunțat că noul antrenor al e- 
chipei reprezentative va fi Ante 
Mladenici, cu care a semnat un 
contract pe 2 ani.
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