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Sîmbătă și duminică, Ia patinoarul ,,23 August"

DUBLA ÎNTÎLNIRE DE HOCHEI ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ
începută nu de mult, la Lju

bljana, suita jocurilor de veri
ficare a selecționatei noastre 
de hochei va continua ■ săptămî- 
na aceasta la București prin 
două partide în compania re
prezentativei R. D. Germane, 
care vor avea loc sîmbătă și 
duminică. în ambele zile la ore 
17

-acestea se anunță mult mai 
dificile decît meciurile cu 
Iugoslavia, deoarece echipa 
oaspete este participantă la 
grupa A a C. M. și are, incon
testabil, un plus valoric gene
ral in comparație cu selecțio
nata țării noastre. Va fi, așa
dar, foarte interesant de vă
zut felul în care noua formulă 
de echipă (mult întinerită), 
preconizată de cei doi antre
nori, Șt. lonescu și I. Tiron, 
va trece acest examen dificil, 
felul in care se va acționa in 
atac, in fața unui team mult 
mai experimentat și, îndeosebi, 
modul în care se vor descurca 
în defensivă (punctul „nevral
gic" mai vechi al formației

noastre !) hocheiștii români.
Pină să aflăm însă răspun

suri la aceste întrebări, legate 
mai mult de evoluția jucătorilor 
români, ni se pare interesant 
un scurt tur de orizont în cele 
două tabere. Oaspeții vor sosi 
azi după-amiază, deplasînd un 
lot numeros, în care apar, ca 
și în celelalte partide din a- 
ceastă toamnă, cîteva nume 
noi : fundașii Poehland și Si
mon, ca și atacantul Breit- 
schuh. în rest, formația oaspe
te și-a păstrat „osatura" solidă, 
alcătuită din hocheiști cu ex
periență, bine dotați fizic, buni 
tehnicieni, cum sînt fundașii 
D. Peters și Frenzel, atacanții 
Stasche, R- Peters, Noack, Tho
mas, Slapke și foarte aprecia
tul Patschinsky, un eficace dri- 
bleur.

Echipa română și-a conti
nuat, după o foarte scurtă 
pauză, antrenamentele, cu a- 
ceeași intensitate ca și înainte 
de deplasarea în Iugoslavia. 
Ultimele vești anunță acciden
tarea lui Ioniță, care nu va

putea fi utilizat în aceste două 
partide (el va fi înlocuit cu 
FI. Zgîncă). Singura problemă 
a antrenorilor noștri a rămas 
aceea a alegerii celor ce vor 
evolua sîmbătă și apoi dumi
nică, toți membrii lotului ma
nifested o deosebită poftă de 
joc. Să sperăm că opțiunile se 
vor dovedi juste, reflectîndu-se 
într-o bună comportare a echi
pei române.

După cum era de așteptat, zăpada căzută in ultima peri
oadă a impulsionat puternic activitatea sportivă în cadrul 
celei de a treia ediții a competiției sportive de masă cu 
caracter republican : „Cupa tineretului". Zilnic, pretutindeni 
in tară, vremea rece a favorizat organizarea întrecerilor, spe
cifice iernii, la patinaj, sanie și schi

Iată, în fotografia noastră, un aspect obișnuit in aceste 
zile : grupuri de tineri iridreptindu-se cu bucurie spre locul 
de concurs. Desigur, un îndemn si pentru cei care încă nu 
s-au prezentat la startul întrecerilor de iarnă...

Foto : S. BACKSY

EȘECUL DE LA BLOIS REFLECTĂ
SLĂBICIUNILE FOTBALULUI NOSTRU

<\
\\\

\\\
\\\

\\\
\\\

\\\
\^

^^

Doi dintre jucătorii de bază ai echipei noastre, Tureanu (în stingă) 
Și Justinian, in duel pentru puc. Imaginea a fost surprinsă la ulti

mul meci de verificare a lotului
Foto : N. DRAGOȘ

PARIS, 4 (prin telefon).
Cînd echipa noastră națio

nală de fotbal pierde la o di
ferență de 4 goluri in fața unei 
alte selecționate care, de fapt, 
nu reprezintă suma celor mai 
bune valori individuale ale 
unei țări, în speță formația 
olimpică a Franței, un aseme
nea insucces este imposibil de 
justificat, cu atît mai puțin di
mensiunile acestuia.

Elementele cu caracter așa-

zis obiectiv, ca de pildă indis
ponibilități (Dumitru, Cheran, 
Dobrin, Crișan, Anghelini ș.a.) 
și refuzul unor penaltyuri (re
cunoscute de însăși presa fran
ceză), chiar dacă au avut o a- 
numită pondere în evoluția de 
ansamblu a naționalei noastre, 
ele nu pot fi nicidecum consi
derate ca decisive, atîta timp 
cit, dincolo, tabăra adversă a 
opus jucătorilor români — cu 
toții componenți mai vechi sau

REPORTAJUL NOSTRU

Hocheiștii din comuna Pantelimon...

învingind Norvegia cu 13 — 10

ECHIPA ROMÂNIEI, VIRTUAL 
CALIFICATA ÎN TURNEUL FINAL
AL C.M. DE HANDBAL FEMININ
€> Astăzi meciuri de mare importanță: România — Cehoslovacia

și Ungaria — Iugoslavia
Joi — inițial zi de pauză — 

s-au jucat meciurile programa
te la 2 decembrie și aminate 
din motivele pe care le-am 
făcut cunoscute cititorilor noș
tri la timpul potrivit. Repre-

...Cunoșteam Pantelimonul ca 
unul dintre leagănele fotbalului 
românesc. Din locul acesta se 
ridicaseră. neîntrerupt. atîtea 
Si atîtea talente, unele ajunsese
ră chiar în echipa națională, si 
reporterul ar fi fost tentat să 
scrie ceva despre forța de re
generare fotbalistică a Pantei i- 
monului și ceva despre cauzele 
absenței „Meta
lului* din prima 
divizie. Acolo, la 
capătul lui 14, în 
leagănul fotbalu
lui, reporterul a 
întîlnit, însă, în
tr-o zi de toam
nă calmă, mai 
mulți copii cu 
patine aruncate 
peste umeri.
Puștanii s-au ur
cat într-o mașină 
ce părăsea Bucu- 
reștiul și faptul 
a devenit sur

prinzător și interesant.
„Sîntem hocheiști I — a răs

puns cu mîndrie un copilandru 
de 11 ani. Gabriel Ciucă Jucăm 
la Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești și locuim în comuna Pan- 
telimon*. Pustiul nu exagerase 
cu nimic. 18 copii din comuna 
Pantelimon practică astăzi ho
cheiul în mod organizat.

...Istoria hocheiului în comuna 
Pantelimon este foarte scurtă. A- 
nul trecut, fostul hocheist Re
mus Bianu, de trei ani antrenor, 
s-a gîndit să facă o selecție si 
în afara Capitalei. Cu sprijinul

9 40 de kilometri cu 
autobuzele, pentru o orâ 
de hochei ® De la 0—25 
la 2—1 cu ... Dinamo ® 
Cînd antrenorul are și o 
lucrare de diplomă

directorului Scolii nr. 65 din 
comuna Pantelimon. Constantin 
Lungan, si al profesoarei de edu
cație fizică.. Maria Bianu, vi
sul unei viitoare echipe de ho
chei a declanșat entuziasmul tu
turor elevilor din clasele a Iii-a 
Si a IV-a. Nici un copilandru 
nu pusese în viața lui patine în 
picioare, cei mai multi se des

curcau cu aler
gările și miuța 
de fotbal, dar 
mirajul gheții în- 
tr-o zi cu soare 
puternic și mai 
ales bucuria in
trării într-o echi
pă adevărată au 
adus în diminea
ța selecției, la 
patinoarul „23 
August*. 30 de 
copii, dintre care 
cel mai mare a- 
vea 11 ani. „N-am 

respins pe nimeni!, zice Remus 
Bianu. reamintindu-șl acea zi. 
Unii erau prea grași, dar i-am 
acceptat. Știam că i-aș fi afectat 
sufletește, dacă nu i-aș fi primit 
pe toti Ia antrenament. Și, în 
fond, nu mă gîndeam in primul 
rînd la marea performanță*. 
Timp de două luni băieții din 
Pantelimon au învățat să pati
neze Șl imediat a venit primul 
meci din viata lor. în campiona-

Mircea M. IONESCU

mai noi ai lotului reprezenta
tiv — un „11“ de fotbaliști puțin 
sau deloc cunoscuți, fără sufi
cientă experiență internaționa
lă, o echipă a Franței fără nu
me dar cu o mare ambiție de 
afirmare.

Și atunci ce a determinat în- 
frîngerea reprezentativei româ
ne și, mai ales, diferența a- 
ceasta de scor care ne reamin
tește de cele cîteva eșecuri de 
proporții din istoria soccerului 
nostru ? Fără pretenția de a 
încerca acum o analiză de 
profunzime a situației — lucru 
care urmează a fi totuși făcut 
curînd la București — ne vom 
opri în rîndurile ce urmează 
doar asupra unor aspecte ca
racteristice care s-au desprins 
din însăși partida susținută de 
echipa condusă de V. Stănescu 
miercuri seara la Blois. Echipa 
noastră, deși a început meciul 
fără a prevesti de fel scorul 
de 0—1, s-a arătat incapabilă 
să mențină un ritm susținut în 
continuare, dezcchilibrindu-se 
în parte după 0—1 și aproape 
total după 0—2, primind apoi 
cu ușurință alte două goluri.

Strîns legată de acest aspect 
este reactualizarea lipsei unei

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

REZULTATELE DE IERI

România — Norvegia 13—10 
(6-—3), Ungaria — Tunisia 28—6 
(14—3), Polonia — S.U.A. 21—6 
(10-3).

PROGRAMUL DE AZI
România — Cehoslovacia și 

Norvegia — Japonia (Vilnius), 
Iugoslavia — Ungaria și Dane
marca — Tunisia (Rostov pe Don), 
U.R.S.S. — Polonia și R. D. 
Germană — S.U.A. (Kiev).

zentativa României a întîlnit 
formația Norvegiei pe care a 
întrecut-o cu 13—10 (6—3).

Ceva mai sigure decît în me
ciul cu Japonia, mai atente și 
mai decise în apărare, handba
listele noastre s-au aflat în

permanență la cîrma jocului. 
Ele au condus — în partea a 
doua a întilnirii — chiar de
tașat : 10—5 (min. 38), 11—6 
(min. 43), 13—7 (min. 45), dar 
o relaxare prematură le-a o- 
bligat să accepte reducerea a- 
vantajului. Ne-a plăcut îndeo
sebi comportamentul în apăra
re al formației noastre, stră
duința jucătoarelor de a recu
pera baloane. Cu sprijinul echi
pei, Elisabeta lonescu a deve
nit mai sigură și a apărat u- 
nele șuturi puternice ale ad
versarelor. în atac, însă, se 
manifestă aceleași carențe : lip
să de forță în șut (Mikloș), 
plasament greșit al aruncărilor 
(Oancea, Cojocaru), acțiuni ste- 
reotipe care nu pot înșela a- 
părarea adversă. Oricum, echi
pa a mers mai bine și creș
terea potențialului ne face să 
credem că ea va urma un drum 
ascendent. Am remarcat, pen
tru aportul la obținerea victo
riei, jocul Rozaliei Șoș, Cristi-

(Continuare in pag. 2-3)

DINAMO A CÎSTIGAT
A

PRIMA MANȘĂ A FINALEI
A

„CUPEI F. R. VOLEI '
IAȘI, 4 (prin telefon). Prima 

manșă a finalei competiției fe
minine „Cupa F.R. Volei" a dat 
cîștig de cauză experimentatei 
formații Dinamo București. Cam
pioanele țării au cîștigat parti
da cu Penicilina Iași cu scorul 
de 3—0 (13, 6, 7).

Returul întilnirii va avea loc 
duminică, în Capitală. (D. DIA- 
CONESCU, coresp. județean).

„CUPA ANILOR I", COMPETIȚIE DE LARGA
AUDIENTĂ ÎN RÎNDURILE STUDENȚILOR

s ■>

SONDAJUL NOSTRU PRIN CENTRELE UNIVERSITARE BUCUREȘTI, BRAȘOV, TI
MIȘOARA Șl CLUJ-NAPOCA

(Continuare in pag. a 4-a)

Una dintre competițiile ■ de 
masă care se adresează curent 
studențimii noastre este „Cupa 
anilor I“. întrecerea, devenită 
tradițională, atrage pe terenu
rile de sport mii și mii de 
studenți și studente, în disci
plinele care răspund cel mai 
mult aptitudinilor și preferin
țelor lor.

Recent, am sondat în cîteva 
centre universitare modul cum 
prin această competiție de ma
să se realizează pregătirea fizi
că a studenților din primul an

și legat de aceasta prezența și 
perspectivele lor în activitatea 
competițională.

PROGRES FAȚĂ DE TRE
CUT, DEȘI FĂRĂ SALTURI 

SPECTACULOASE

I.M.F. București este unita
tea de învățămînt de unde a 
pornit inițiativa organizării 
„Cupei anilor I“. Aceasta cu 
17 ani în urmă. Startul s-a dat 
cu voleiul, apoi, în 1959, gama 
ramurilor incluse în competiție

s-a lărgit, cuprinzînd natația, 
gimnastica, atletismul, alte 
jocuri sportive. Era firesc să 
efectuăm un prim sondaj la 
inițiatorii competiției ce avea 
să se extindă ulterior în în
treaga rețea a centrelor uni
versitare.

Din cei 1400 de studenți de 
la I.M.F. București cuprinși in

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)
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continua
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finalei feminine TOATE EFORTURILE PENTRU ELIMINAREA CARENȚELOR!

punct 
_ ______ ___ „__________ ____ (două 
remize), VICTOR CIOCALTEA se 
____ _ J- i 39-a 
finală a campionatului național 
masculin de șah. Fruntașul clasa
mentului este talonat de un plu
ton compact de urmăritori, în 
care se remarcă Mircea Pavlov, 
maestrul internațional Theodor 
Ghițescu și Corvin Radovici, de 
asemenea autorii unui start foarte 
bun. La jumătatea întrecerii, 12 
jucători emit pretenții la primele 
locuri, ceea ce promite în conti
nuare o luptă foarte dîrză, agitată 
și — bineînțeles — interesantă.

Iată rezultatele de ieri : But
narii — Pavlov 0—1, Vaisman — 
Butnaru 1—0, Stoica — Kertesz 
1—o, Radovici — Ilijin 1—0, Miti- 
telu — Butnaru și Urzică — Par- 
tos remize (partide întrerupte).

Runda a 9-a : Cheșcă — Cio- 
câltea 0—1, Ghițescu — Urzică 
1—0, Ott — Radovici 0—1. Botez — 
Stoica, Kertesz — Ghindă, But
naru — Reicher, Partos — Vais
man și Voiculescu — Pavlov re
mize, Ungureanu — Mititelu în
treruptă. Ilijin a fost liber.

CLASAMENTUL : CIOCALTEA
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Rado- 
Miti- 

din 8,

C ;1) din 8. Pavlov 6 din 
viei și Ghițescu 5V2 din 
telu 5 (1) din 9, Partoș 
Urzică 5 din 9 etc.

Astăzi se joacă runda
ALEXANDRIA. Runda 

adus-o în fruntea clasamentului 
pe maestra internațională GER
TRUDE BAUMSTARK, care joa
că sigur și constant în acest pu
ternic turneu. In partidele în
trerupte de ieri dimineață s-au 
înregistrat rezultatele : Mureșan — 
Pogorevici 0—1, Miroslav — Bog
dan 1—0, Baumstark — Polihro- 
niade, Teodorescu — Răducanu și 
Kantor — Ilie remize.

Aseară s-a jucat runda a 7-a : 
Ilie — Baumstark 0—1, Polihro- 
niade — Răducanu 1—0, Jicman — 
Ghindă 0—1. Pogorevici — Ma- 
kai, Teodorescu — Miroslav ci 
Gogâlca — Kantor remize, partida 
Bogdan — Mureșan s-a întrerupt, 
Chiș a fost liberă.

în clasament : BAUMSTARK 5 
din 7. Pogorevici și Teodorescu 
4’/2 din 7, Makai, Polihroniade si 
Gogâlea 4 din 6, Răducanu 4 din 
7 etc.
* Campionatul continuă astăzi cu 
runda a 8-a.

6 (O

a 
a

10-a.
7-a a

După participarea la meciu
rile celor cinci etape ale turu
lui secund al Diviziei A și la 
prestigioasa competiție interna
țională „Marele premiu al ora
șului Praga“, componentele lo
tului reprezentativ de baschet 
feminin s-au reunit la Cluj-Na- 
poca pentru o scurtă pregătire 
comună, în vederea apropiatului 
camoionat balcanic (19—21 de
cembrie, la Timișoara). Intîm- 
plarea a făcut ca aceasta să 
coincidă cu turneul efectuat în 
Sala sporturilor din Cluj-Na- 
poca de către Selecționata ar
matei populare chineze de eli
berare „1 August", prilej care 
a fost folosit pentru ca baschet
balistele noastre fruntașe să 
susțină 0 întîlnire de verificare 
în compania oaspetelor. Era de 
așteptat ca membrele lotului să 
manifeste o formă sportivă bună, 
urmare firească a activității 
competiționale din • ultima vre-

CUPA ANILOR 1“
(Urmare din pag. 1)

(peste 1000 studente), 
fost pre- 

„Cupei". O 
pregătirea

anii I 
aproape 70% au 
zenți la întrecerile 
primă constatare : 
cu care cei mai tineri medici- 
niști au venit din școală a fost 
și în acest an relativă, ceea ce 
denotă că sistemul unic de ve
rificare a aptitudinilor elevilor 
nu a fost respectat în toate 
unitățile de învățămînt. O do
vadă : mai bine de 30% din
tre studenții anilor I afirmă 
că n-au fost cronometrați 
odată la un concurs pe clase 
sau inter-clase ! ?

Se înțelege, colectivul 
drel de specialitate de la I.M.F. 
București a avut mult de lucru 
pentru recuperarea acestei ră- 
mîneri în urmă în pregătirea 
fizică a proaspeților studenți. 
Lucrul acesta s-a realizat prin- 
tr-un plus de ore afectate e- 
xercițiului fizic și sporirii mo
tricitatii. Da asemenea, la ni
velul fiecărei grupe din cele 
patru facultăți (medicină ge- 
nerală, pediatrie, stomatologie, 
farmacie) cadrele didactice de 
specialitate au organizat lecții 
de pregătire peste exigentele 
programului obligatoriu. Re
zultatele acestui efort n-au în- 
tîrziăt : marea majoritate a 
grupelor, pe ansamblul facultă
ților, prezintă studenți și stu
dente cu o pregătire fizică mai 
apropiată de cerințe, capabili, 
de pildă, să facă față chiar se
lecției pentru echipele cuprinse 
in calendarul competițional in
tern al I.M.F. Ceea ce pentru 
început (a se citi : prima com
petiție de masă de anvergură) 
este bine.

Un efort asemănător se face 
simțit și la Universitatea bucu- 
reșteană. Din cei aproape 1200 
de studenți din anii I (60% 
studente) mai mult de 800 au 
fost prezenți la competiție, în 
întreceri atletice, de gimnas
tică, la meciuri de baschet, 
volei, handbal și fotbal. Peste 
60 de echipe prezente în „Cu
pa anilor I" reflectă, desigur, 
o participare masivă în activi
tatea sportivă de masă.

Ceea ce este semnificativ în 
munca celor de la Universita
te : mai bine de 8,0% dintre 
studenții anului I ar putea la 
această dată să 
peste 7 
„SUVA", 
este un 
față de 
normele 
încă în vigoare, această îmbu
nătățire constituie o promisiu
ne pentru mai mult...

bal, handbal, baschet și volei. 
Au fost, de asemenea, organi
zate două concursuri de cros 
cu peste 2000 de participant!, 
precum și multe întreceri de 
selecție, pentru alcătuirea e- 
chipelor pe facultăți.

Consemnăm totodată o ini
țiativă ce s-ar dori generaliza
tă

volei și natație. Din pă- 
întrecerile la nivel de

nici-

catc-

obțină note 
în cadrul normelor 
De bună seamă că nu 
salt spectaculos, dar, 
anii precedenți, cînd 
M.E.I. nu intraseră

LA BRAȘOV, O FRUMOA
SĂ INIȚIATIVA : PRIMA 

ALPINIADĂ 
STUDENȚEASCĂ

Latura competițională a acti
vității sportive de masă a stu
denților brașoveni este asigu
rată prin 
forme. Toamna 
exemplu, 
anilor I"

multiple și variate 
aceasta, spre 

a debutat cu „Cupa 
inter-facultăți la fot-

(acolo unde există condiții) 
pentru prima dată în acest 
a fost organizată, la pietre- 
lui Solomon, pentru studen- 
anului I, o alpiniadă cu e- 

chipe mixte, cu care prilej 
s-au efectuat escalade în pe
rete, cu un grad mediu de difi
cultate.

an 
le 
tii

LA TIMIȘOARA, TOȚI „BO 
BOCII" PE STADION I

Populara competiție rezerva
tă studenților din anii I se 
bucură, la Universitatea Timi
șoara, de o atenție deosebită 
din partea cadrelor didactice 
de specialitate, precum și a 
rectoratului, care acordă o a- 
tenție deosebită tuturor moda
lităților de practicare a exer
cițiului fizic și sportului, cu 
convingerea că acestea contri
buie efectiv la întărirea sănă
tății tineretului universitar. La 
întrecerile prevăzute în „Cupa 
anilor I" participă, fără excep
ție, toți studenții și studen
tele din primul an de învăță- 
mînt, ceea ce ne scutește de 
alte comentarii.

Și la 
aceeași 
pentru 
„Cupa 
dactice 
ciază acțiunea ca fiind deose
bit de utilă. Bine organizată, 
ea permite depistarea elemen
telor dotate și încadrarea lor 
în diverse echipe, precum și 
pregătirea studenților pentru 
întrecerile din cadrul „Cupei 
tineretului". Cîteva cifre ne 
conving de marea atracție pe 
care o exercită „Cupa anilor 1“ 
în rindul „bobocilor" de la Po
litehnică : la etapa pe institut 
au participat la atletism (sis
tem divizie, în patru etape) : 
437 băieți și 66 fete, crosul de 
toamnă : 450+225, orientare tu
ristică : 75+19 ; înot ■ 190+48 ; 
tenis de cîmp: 95 (nici o stu
dentă) ; fotbal : 272 ; handbal: 
105 (fără echipe 
baschet : '
136+68. Un simplu calcul ne 
arată că au 
disputele din 
1943 studenți 
te. Așa 
lectorii 
Popa și 
trecerile 
1“ sînt 
me și ele au intrat în rindul 
competițiilor de tradiție.

chet,
■ cate,

grupe. în toate facultățile, au 
fost doar sporadice, fapt ce se 
datorează în bună parte și ba
zei materiale foarte slabe, de 
care dispun studenții de aici : 
doar o singură sală de sport, 
la un efectiv de aproape 1000 
de studenți din anul I. Este a- 
devărat că acum se află în fa
ză de construcție, la comple
xul „Observator", o bază spor
tivă pe care se va muta în
treaga activitate a studenților. 
Dar pînă la recepționarea a- 
cesteia, probabil în primăvară, 
rectoratul Politehnicii din Cluj- 
Napoca n-a știut de baza spor
tivă precară pe care o are ?

La Universitatea clujeană si
tuația, din acest punct de ve
dere, este mult mai bună. Ba
za sportivă din parcul „Babeș- 
Bolyai" asigurind condiții bune 
disputelor din cadrul „Cupei 
anilor I". Dar și aici există o 
nedumerire : deși în anii I fi
gurează aproximativ 900 de 
studenți și studente, dintre care 
jumătate sînt fete, totuși la 
întrecerile pe grupe și inter- 
facultăți au participat, cu foar
te mici excepții, numai băieți!?

*

UN

Politehnica timișoreană 
preocupare majoră 

disputele de masă din 
anilor I“. Cadrele di- 
de specialitate apre-

feminine) ;
183+48 ; volei :

fost angrenați în 
„Cupa anilor 1“ 
și 474 studen- 

ne-au precizat și 
Gheorghe

cum 
universitari 
Gheorghe Bodescu, in- 
pentru „Cupa anilor 

îndrăgite de studenți-

LA CLUJ-NAPOCA:
I CONTRAST CARE SE 

CERE ÎNLĂTURAT

Politehnica 
debutul în

din Cluj-Na- 
acest an, îi 

a studenți- 
fost susținut

La 
poca 
marea competiție 
lor începători, a 
prin competiții de fotbal, bas-

PE MICUL ECRAN
__ 5 DECEMBRIE, ora
Campionatul Mondial de

ROMANIA —

VINERI
16.00 : 
handbal feminin : 
CEHOSLOVACIA, transmisiune di
rectă de la Vilnius.

SlMBATA 6 DECEMBRIE, ora 
14.00 — „Cupa Mondială" la schi 
alpin : seleețlunl din concursul 
„Criteriul primei zăpezi" de la Val 
D’Isăre ; ora 14.30 : — Tenis de 
cîmp : ilie Năstase — Jimmy Con
nors (meci demonstrativ) — rezu
mat înregistrai, reluare la cererea

telespectatorilor ; ora 15.30 : 
„Aripi de șolm“ — reportaj de 
Victor Teodoru ; ora 17.45 — Ho
chei pe gheață : ROMANIA — 
R.D.G. (reprizele a Il-a șl a IlI-a). 
Transmisiune directă de la pati
noarul 23 August.

DUMINICĂ 7 DECEMBRIE, ora 
16.15 : Campionatul Mondial de 
handbal feminin : primul meci al 
echipei României în turneul final 
— transmisiune directă de la 
Kiev.

Sondajul nostru relevă fap
tul că o competiție devenită 
tradițională, cum este „Cupa 
anilor I", reușește să cuprindă 
marea masă a studenților 
proaspăt intrați în facultăți, că 
prin intermediul ei mii de ti
neri își îmbunătățesc pregăti
rea fizică, păstrează o legătu
ră aproape permanentă cu 
activitatea sportivă de masă. 
Mai mult, o bună parte dintre 
el reușesc să fie selecționați în 
echipele reprezentative ale in
stitutelor. Altfel spus, compe
tiția își justifică scopul.

Evident că se poate 
mai mult pentru reușita 
tei competiții, îndeosebi 
angrenarea într-o mai 
măsură a studentelor în 
vitățile sportive de masă, ca
rență mai veche dar care, din 
păcate, persistă.

face, 
aces-
prin 

mare 
acti-

me. Testul susținut a dovedit 
însă că jucătoarele lotului ro
mân sînt restante la multe ca
pitole și că, pentru a-și înde
plini angajamentul de a cuceri 
locul I la Balcaniadă, vor tre
bui ca pînă la această compe
tiție să facă un simțitor salt 
valoric.

Să explicăm aceste restanțe. 
Pentru aceasta vom folosi 
citeva din înregistrările efec
tuate in timpul meciului dintre 
lotul român și Selecționata „1 
August" din R. P. Chineză, mai 
precis procentajul aruncări' • 
din acțiune și numărul mingi
lor pierdute din cauza greșe
lilor de tehnică (pase greșite, 
pași, dublu dribling, mingi scă
pate etc.).
runcări la coș au fost fructi
ficate doar 
taj de 45%, .
ciem hesatisfăcător ; 
108 posesii de minge, 
fost pierdute din cauza greșe
lilor de tehnică, ceea ce dă un 
procentaj de 22%, de-a dreptul 
îngrijorător. Ritmul de joc 
(care ar trebui să fie unul din
tre cele mai puternice atu-uri 
ale echipei române) a fost și 
el necorespunzător — inegal, de 
cele mai multe ori lent. Firește, 
au fost și citeva constatări po
zitive, ca de pildă, eficiența 
aruncărilor libere (75%) și buna 
evoluție a Rodicăi Goian in jo
cul sub panou, dar acestea nu 
suplinesc defecțiunile relevate 
de jocul practicat în partida a- 
micală amintită și care, în con
dițiile unei întîlniri oficiale, cu 
miză, s-ar fi amplificat.

Despre aceste probleme am 
discutat cu antrenorul princi
pal al reprezentativei Românjei,

Din cele 77 de a-

35, deci un procen- 
pe care-1 apre- 

din cele 
24 au

Grigore Costescu, care și-a ma
nifestat și el îngrijorarea pen
tru evoluția actuală a majori
tății jucătoarelor, apreciind însă 
că defecțiunile constatate pot fi 
remediate în mare măsură sau 
chiar eliminate pînă la data 
disputării campionatului balca
nic. Mai precis, Grigore Cos
tescu, și-a propus ca baschet
balistele lotului să obțină la 
Balcaniadă 85% la aruncări li
bere și 60—65% la cele din ac
țiune, procentaje fără de care 
este greu de presupus că se
lecționata română . i va putea 
îndeplini angajamentul. Cele
lalte capitole ale pregătirii din 
săptămînile următoare, se re
feră la asigurarea posesiei min
gii la ambele panouri, la spo
rirea eficacității tuturor jucă
toarelor înalte (să se ajungă ca 
fiecare să înscrie minimum 10 
puncte intr-un meci), la readu
cerea în formă a Suzanei Pîrșu 
și Angelicăi Tita, la perfecțio
narea marcajului individual (in 
special al jucătoarelor înalte) 
etc. Realizarea tuturor acestora 
ăepinde de capacitatea de mo
bilizare și participare activă a 
jucătoarelor la antrenamentele 
efectuate în această perioadă, 
de convingerea că seriozitatea 
manifestată în cursul pregătiri
lor va hotărî comportarea la 
Balcaniadă. Nădăjduim că bas
chetbalistele noastre fruntașe 
vor întrebuința la maximum 
timpul rămas pînă la întrecerea 
din sala timișoreană Olimpia, 
astfel ca în meciurile cu se
lecționatele Bulgariei și Iugo
slaviei ele să-și valorifice în
tregul potențial.

D. STANCULESCU

Turneul boxerilor români in Iran

4 MECIURI - 4 VICTORII
Un lot format din 11 dintre 

cei mai buni boxeri ai țării a 
întreprins un turneu în Iran, 
obținînd victorii în cele 4 me
ciuri susținute la Babolshar 
(16—6 cu sel. regiunii Mazar- 
dan), Rasht (16—6 cu scl. reg. 
Ghilan), Teheran (15—5 cu sel. 
capitalei) și Ahwaz (15—7 cu 
sel. reg. Khuzestan). Antrenorii 
lotului consideră turneul drept 
foarte util, din mai multe mo
tive : cele 4 meciuri, în locali
tăți diferite, în decursul a 12 
zile, a permis întîlnirea unor 
adversari cu stiluri diferite de 
luptă ; a ușurat menținerea 
stadiului de pregătire a majori
tății participanților ; a îngăduit 
repunerea în formă a unor bo
xeri (Pometcu, S. Cuțov, Năs- 
tac) care au apărut mai rar în 
ring în ultima vreme și, în 
sfîrșit, a dat posibilitate unor 
pugiliști mai tineri (Ghinea, 
Lungu) să-și îmbogățească ex
periența internațională. Trecînd 
în revistă bilanțul individual 
al turneului, se constată că 
s-au comportat foarte bine Alee 
Năstac și Gabriel Pometcu, în
vingători înainte de limită în 
toate cele 4 partide susținute 
(pentru rapidist și cu mențiu
nea că el a cîștigaț în precizia

loviturilor decisive). Foarte 
bine a evoluat și Gheorghe 
Ciochină, de asemenea cîștigă- 
tor in cele 4 meciuri. Drept bu
ne au fost calificate evoluțiile 
fraților Calistrat și Simion Cu- 
țov și cea a lui Costică Dafino- 
iu, care nu au pierdut nici o 
partidă. Doar cu notă satisfăcă
toare au fost «jpreciați Con
stantin Gruesca, Faredin Ibra
him și Ion Lnngu (cu evoluții 
inegale), iar Teofil Ghinca și 
Alexandru Tîrboi nu au dat sa
tisfacție.

I
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^^TO^TTSPORTURILE
nfW „MEMORIALUL puiu ni-

COLAE". Actuala ediție a 
competiției va reuni la start pe unii 
dintre cei mai valoroși boxeri de la 
Dinamo, Steaua, Rapid, Metalul ș.a. 
Cele două reuniuni se vor desfășura 
în sala Floreasca în zilele de marți 
9 și joi 18 decembrie. © „CUPA MUS
CELUL". In cadrul acestei competiții, 
rezervată juniorilor, la Reșița, s-a 
disputat întîlnirea dintre Școala spor
tivă din localitate și Olimpia Bucu
rești. Oaspeții ou cîștiqat cu 30—17. 
I-IAMD'W ECHIPA DYNAMOHAN L2 «5 AL BERLIN își încheie
turneul în țara noastră astăzi, ur
mînd să întîlnească de la ora 17, 
în sala Dinamo, formația, bucureș- 
teană Dinamo.
ÎMfVr CONCURS INTERNATIO- 
i ivi Ol MAL AMICAL LA BERLIN.
Selecționatele de copii ale capitale
lor României și R. D. Germane s-au 
întrecut în tradiționala lor întîlnire 
anuală, la Berlin. Sportivii bucureș- 
teni au avut cea mai frumoasă com
portare din istoricul acestor întreceri, 
cîș.tigînd pentru prima oară 8 probe : 
Aîex. Grozescu 1 :16,80 la 100 m bras 
și 2-44,80 la 200 m bras, Șt. Mitu 
68,10 la 100 m delfin, 2:27,60 la 200 
m mixt și 5:16,50 la 400 m mixt, C. 
Brechner 60,50 la 100 m liber, Car
men Bunaciu 1:12,40 la 100 m spate 
și ștafetele masculine de 4x100 m li
ber (cu 4:06,20) și 4x100 m mixt (cu 
4:38,40). Selecționata Berlinului a do
minat categoric probele feminine, ob-/ 
ținînd 12 victorii. Scor final : 202—142 
pentru formația gazdă.
D^XI SEMINAR INTERNAȚIONAL 
rULU AL ANTRENORILOR EU
ROPENI. Sîmbătă și duminică va

avea Toc la Bratislava un se
minar international al antrenorilor 
de polo din Europa. La aceasta 
„masă rotundă" a tehnicienilor vor 
participa șl antrenorii români Teodor 
Angelescu și Nicolce Rujinschi.
RUGBY TURNEE PESTE HOTARE-’ în perioada de întreru
pere a campionatului, unele echipe 
din prima divizie vor efectua turnee 
peste hotare. Astfel, Grivița Roșie se 
deplasează, între 19 și 29 decembrie 
în Franța, urmînd a juca în locali
tățile Arrcachon, Peyrehorade și Saint- 
Medard. Și alte formații vor face tur
nee în străinătate, printre ele numă- 
rîndu-se Universitatea Timișoara, Ști
ința Petroșani și Sportul studențesc. 
VOÎ FI REZULTATE DIN DIVI- VWS-LI Z|A B Feminjn . | Ț Bi

— Universitatea Buc. 3—1, Unirea Buc.
— Ceahlăul P. Neamț 0—3, Spartac 
Buc. — Voința Buc. 3—1, Maratex Baia 
Mare — Voința M. Ciuc 3—1, C.S.U. 
Tg. Mureș — Corvinul Deva 0—3, Con
structorul Arad — Drapelul roșu Si
biu 3—2, G.I.G.C.L. Brașov — C. P. 
București 3—1, C. S. Zalău — Mon
diala Satu Mare 3—2, Masculin : 
Constructorul Brăila — Relonul Săvi- 
nești 3—0, Politehnica lași — Grivița 
Roșie Buc. 2—3, Aurora Bacău — Di
namo Brăila 3—1, Medicina Timișoa
ra — S.A.R.O. Tîrgoviște 0—3, Electra
— C.S.M. Suceava 1—3, C.F.R. Buc. — 
Farul 1—3, C.S.U. Pitești — Voința 
Alba lulia 3—1, Ind. sîrmeî C. Turzii
— Foresta Arad 3-0, Petrolul Ploiești
— C.S.U. B. Mare 3-0, Oțelul Oraș 
Dr. P. Groza — Crișana Oradea 3-1, 
C.S.U. Brașov — Corvinul Hunedoa
ra 3—1.

tul de copii al Capitalei. Au 
pierdut cu 25—0 în lata echin 
Dinamo. Amărăciunea înfrîngerii 
s-a atenuat. însă, prin marea 
bucurie a jocului. Și. în fer
voarea lor nevinovată, s-au ză
mislit si marile ambiții. For
mația de copii a Școlii sportive 
nr. 2 reușea la sfîrsitul primului 
ei sezon de existentă. în ..Cuna 
Steaua", „să piardă onorabil, cu 
8—2, în fata echipei organizatoa
re si apoi să învingă cu 2—1 pe 
Dinamo". La meciurile acelea ve
niseră aproape toti elevii sec ! 
și familiile micuților liocheiști 
din Pantelimon...

...Miercurea trecută la ora 8 
dimineața In cabina Șoolil spor
tive nr. 2. de la patinoarul ,.23 
August". Echipa de copii a an
trenorului Remus Bianu se pre
gătește să intre ne gheatA 
venit 16 băieți (dintre care 
din Pantelimon). chiar dacă 
fără ninge viscolit șl transportul 
e îngreunat. Reporterul lansează

BULETINUL ZĂPEZII

10
p-

Prin amabilitatea Institutului meteo
rologic (serviciul prevederi de scurtă 
durata) am aflat, pentru Iubitorii 
sporturilor de iarnă, grosimea stratu
lui de zăpadă în principalele 
montane ale tării :

Predeal
Vîrful Omul
Paring
Păltiniș
Sinaia (1500)
Fundata
Semenic
Rarău
Vîrful Toaca 
Băișoara

zone

32
27

4
11

3
21

17

cm 
cm 
cm
cm 
cm 
cm
c:r

15 cm 
40 cm

9 cm

întrebări 
le vin reț 
rea vîrstei

„Hocheit 
să zicem 
te de cas 
a V-a) ; ,. 
pește 
seara 
avem 
găsim

tim 
dini 
vrei 
o l 

ziua r,înd 
tina ar “ (A 
ani) ; „Nu 
un mare 
mună băit 
sportivi și 
(Gheorghe

Marius S 
mușel. di 
dacă si-a 
rie. „Am 
bucuros. I 
antrenorul- 
un timp 
lor. Au v 
Marius Sp 
antrenor s 
garantînd 
peste 7 li 
ceasta adi 
prim-plan 
rinti care 
stacol. Ma 
V-a vine, 
că sportul 
mul, oblig! 
educatori, 
la tactul n

Minihoch 
nu. echipa 
uti, ies p 
tinoarului. 
patine de 
chei, num 
mai greu, 
tor. Mariui 
atinge cu 
a porții de 
pei e fiu 
național c 
si-a ,,trăd 
hochei. ,.P 
pentru mir

în stațiunile montane sezonul de schi esl 
rare. Bucureștenilor pasionați de acest sport! 
materiale și echipament de iarnă dc la Stadl 
trarea prin str. Puțul cu apă rece) le închiri 
hanorace, pantaloni, pulovere etc. Centrul c:| 
afara duminicilor) între orele 10—13 și 16—20. I
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NȚA DE Lâ VRAȚfl
lin- bas
te mai 
ale lui 

ktut da 
specta- 
la șa- 
ghiu și 
liade și 
k venit 
eva ca
ts pe

I Florin 
indu-ne 
partidă 
„zonal” 
[hilibrat 
au e o 
[ atinsă 
mă ui- 
nostru

ța- Palatului, cu oameni care 
analizau pe cutioarele lor 
de șah pozițiile „întrerup
telor" cu polemici dîrze în
tre susținătorii puștiului și 
cei ai „bătrînului", atmosfe
ra aceea extraordinară cre
ată de meciul a „doar" doi 
șahiști români, n-am mai 
trăit-o, de atunci... E ade
vărat că din acele zile, nu 
i-am mai putut despărți în 
sufletul meu pe Florin de 
Victor și de cite ori îi văd 
la televizor, tatuați de timp 
mai mult decît de glorie, cu 
chipul maturizat 
„analize" rămîn

de atîteo 
nostalgic : 

de la ei încoace — cine a 
mai dat șahului nostru mas
culin ore memorabile ? Nu

vreau să fiu crud 
și-mi displace
scepticismul în 
sport — dar nu se 
poate să nu ob
servi că de ani de 
zile șahul bărbați
lor, la noi, n-a mai 
dat mari perfor
meri. talente peste 
media onorabilă,I făr’de 

licedent 
lint din 
I'l cărn
ii Tră- 
:ste — 

șahul 
or. Eu 
ii din 

cam- 
rundă. 

ra cînd 
ir cîți- 
li. oa- 
să va- 

nceput, 
le pc- 

petențe 
■ele 20.
Florin 

nci lin 
lai vă- 
în șa- 
urisesc 
și azi, 
tea, și 
aceea, 

luri în 
irbe, cu 
cu „zi- 

patri- 
li și te 
ra cea 
i sale 
ii Flo- 
i sa a 
lai în- 
e din 
. „Ba- 
irmărit 
numc- 
lahiști- 

toate
— cu 

1 Pia-

personalități de calibru in
ternational. M-am 
cu fior la victoria 
zică, anul trecut. — 
naiul" lui recent să 
zamăgească sincer, 
șahul e rareori sportul 
piilor-minune, știu că 
hui e o probă a unor 
delungi acumulări. < în 
salturile se fac greu și în
cet, mai ales în contextul 
concurenței pe plan mon
dial, de peste tot, de unde' 
nu te aștepți izbucnind cite 
un vulcan de talent. Chiar 
Gheorghiu mărturisea difi
cultățile sale- la Vrața, în 
fața unor mici — deocam
dată — maeștri. Lupta 
șahul mondial e aspră, 
și în tenisul mondial, 
cred că sînt prea crud 
și dac-aș fi, poate că aș 
vea de ce. după filmul 
la telecinemateca 
miercuri seară... — remar
când că și în șahul mascu
lin jucăm — din -păcate — 
doar cu două vîrfuri, după 
care vin citeva talente care 
progresează prea lent și 
foarte capricios. Visez — 
fără jenă — la explozia u- 
nui finăr român între vulca- 
jiii încruntați ai lumii șa- 
histe.

Pe altă dată, deci — ca 
să mă mențin „olimpian" și 
rece față de ce știm noi — 
despre frumusețea sporturi
lor de iarnă și a munților 
înălbiți...

/W DIVIZIA B

SIMPLE ACCIDENTE?

(Urmare din pag. 1)

ACTUALITĂȚI
adaugă și modul 
echipei, antre- 
din nou, Ia so-

C.
se

lupta directă cu un 
evident mai viguros,

și nu este

SCORURILE ASTRONOMICE,

bucurat 
lui Ur
ca ,.zo- 
mă

în 
ca 

Nu

a- 
de 
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idei de joc. în partida de Ia 
Blois, am avut de la început 
impresia că după felul în care 
se acționează este, practic, foar
te greu de obținut o victorie 
sau chiar un meci egal. Si a- 
ceasia pentru că. în primele 45 
de minute cînd se poate spune 
că am dominat teritorial, pre
zența atacanților români în zona 
porții adverse a fost mai mult 
de ordin protocolar ; în cea de 
a doua parte a întîlnirii a fost 
preferată, în schimbul unui joc 
organizat de așteptare și com- 
binativ, 
adversar 
plin de curaj și stimulat de 
evoluția pe teren propriu. Re- 
nunțînd Ia armele proprii matu
rității sale tactice și optimi pen
tru cele ale elanului, mai a- 
proape de specificul echipei 
franceze, reprezentativa noastră 
și-a creat singură premisele 
unei inferiorități care nu putea 
să o ducă altundeva decît la 
insucces. Am rămas uimiți pri
vind Ia jucătorii noștri cit au 
fost de dezorientați, ce modestă 
contribuție și-au adus individual

și în ansamblu special în
partea a, doua a jocului pentru 
a încerca să iasă din impas. Ju
cători ca Mateescu, Lucuță, 
Troi, Bălăci, Dudu Georgescu, 
Mircea Sandu, Moraru au fost 
de nerccunoscut, Sameș s-a 
pierdut după primirea primului 
gol iar ceilalți cu mici excepții, 
lordănescu, Dinu, Lucescu și G. 
Sandu au apelat la soluții lipsi
te de eficacitate.

Este necesar de a scoate, de 
asemenea, în evidență faptul că 
în modul de abordare a jocului

o 
a 

au

de la Blois s-a manifestat 
anumită stare de infatuare 
unora dintre jucători care 
privit, nejustificat, formația o- 
limpică a Franței ca pe un ad
versar ușor, iar meciul în sine 
o întrecere fără prea mari pro
bleme. O astfel de apreciere, 
susținută oarecum și de evolu
ția mai timidă a gazdelor în 
prima repriză, s-a dovedit în 
cele din urmă eronată și dăună
toare, contribuind la rușinoasa 
înfrîngere a reprezentativei 
noastre într-un meci care, abor
dat cu toată seriozitatea și 
convingerea, ar fi trebuit să ne 
aducă confirmarea unor firești 
speranțe și nu a unei amare

A „U“ CLUJ-NAPOCA — 
U.T.'A. 3—0 (1—0). Universitarii
au susținut miercuri meciul a- 
mical revanșă cu u.T.A. (o 
combinată seniori—tlneret-speran- 
țe). pe care l-au cîștigat cu 3—0. 
golurile fiind marcate de Vaczi, 
Luehescu și S. Dretan. 
întîlnire s-a disputat la 
sîmbăta trecută, si a fost cîști- 
gată tot de „șepcile roșii", cu 3-2.

Prim'i 
Arad,

@ MECIUL RAPID — JIUL (ti- 
neret-speranțe) este programat 
duminică dimineața, cu începere 
de la ora 9. pe stadionul Poli
tehnica (Regie).

A R ADU ir (F. C. Argeș) ȘI-A 
RELUAT PREGĂTIRILE. Jucăto
rul piteștean, accidentat în par
tida de la Petroșani, și-a reluat 
pregătirile după aproape 10 zile 
de tratament.

unsuri- 
:andoa-

A SANCȚIONAREA UNOR JU
CĂTORI. In afara jucătorilor a- 
nunțați în ziarul de ieri comisia 
centrală de competiții șl discipli
nă a mal suspendat pe cite o 
etapă, pentru acumularea a trei 
cartonase galbene, pe următorii: 
Petre Nicolae (F. C. Bihor), Mi- 
cloș (Steagul roșu), Bîtea (Petro
lul Ploiești) și Leupenciu (Ci
mentul Medgidia). Toți aceștia nu 
vor avea drept de joc în etapa 
de duminică.

speranțe și nu 
insatisfacții.

La acestea se 
de alcătuire a 
norii recurgind, 
Iuții experimentate anterior fără 
succes, că de pildă, folosirea în 
continuare a lui M. Sandu ca 
virf de atac și a lui Mateescu, 
ca fundaș, deși ar fi existat so
luții mai bune ca aceea cu Dudu 
Georgescu sau lordănescu in a- 
tac, sau a liniei de fundași in 
formula G. Sandu — Sătmărca- 
nu II — Sameș — Lucuță.

Toate cele de mai sus reflec
tă slăbiciunile din fotbalul nos
tru, în materie de organizare, 
de creștere a elementelor valo
roase, de conducere, de la cole
gii, comisii 
F.R.F.

La Blois, 
prezentătivă 
înfrîngere ale cărei consecințe 
sînt extrem de grele în perspec
tiva reprezentării internaționale 
și olimpice a fotbalului nostru.

De aceea, sînt de așteptat, 
din partea C.N.E.F.S. și F.R. 
Fotbal, măsuri severe, radicale, 
care să așeze acest sport pe 
temelii mult mai solide decît 
pînă acum.

două
5 9 etape pjnă la sfîrșitul 

turului Diviziei B, în ce
le trei serii lupta pentru 

șefie a rămas la fel de echili
brată- F.C.M. Galați are două 
nuncte avans față de F.

• Brăila, dar duminică ele 
vor întilni pe terenul celei de 
a doua formații ." 
exclus să se afle, după acest 
meci, la egalitate de puncte ; 
în seria a Il-ă, Progresul Bucu
rești, Dinamo Slatina și C. S- 
Tîrgoviște (ultima cu un joc 
mai puțin) sînt la egalitate de 
puncte, urmate de Steagul roșu 
Brașov, la un punct, și Elec
troputere Craiova, la două. A- 
ceastă grupare neașteptată dă 
un plus de interes întrecerii lor. 
în seria a IlI-a, F. C. Corvi- 
nul Hunedoara devansează, deo
camdată. pe F. C. Baia Marc 
și pe F. C. Șoimii Sibiu cu 
două puncte- Acestea ar fi 
principalele constatări pe mar
ginea clasamentelor.

tapa disputată duminica 
trecută (a XV-a) a sur
prins pe foarte mulți 
dintre iubitorii fotbalului 
scorurile disproporționate 

cu care s-au încheiat cîteva 
partide. F.C.M. Giurgiu a pier
dut cu 0—8 la Electroputere 
Craiova ; Tractorul Brașov a 
cedat cu 1—8 in fața Progre
sului București, iar Cimentul 
Medgidia, cu același scor, la 
Buzău ! Desigur, formațiile în
vingătoare au meritele lor, dar 
aceste scoruri, extrem de se
vere. se explică în mare mă
sură prin comportarea neșatis-

Deși mai sînt doar 
etape pjnă 
turului Divi:

făcătoare a echipelor învinse 
de la care se așteaptă o cu to
tul altă evoluție (ne referim, 
în special, la Tractorul și 
F.C-M. Giurgiu). Să fie vorba 
de simple accidente sau de ca- 

' rențe serioase în procesul de 
instruire ?

a n general, etapa nu a 
Ț ridicat probleme de or- 
1 din disciplinar. Am răs

foit foile de arbitraj și 
rapoartele observatorilor fede
rali și se poate aprecia că 
meciurile s-au disputat în con
diții regulamentare. Conduceri
le cluburilor, antrenorii și ar
bitrii trebuie să vegheze, 
continuare, Ia respectarea 
Iilor de joc, cu atît mai 
sară în condițiile unor

și pînă la biroul

echipa noastră re- 
a suferit o grea

in 
regu- 
nece- 
tere- 

nuri devenite destul de grele 
datorită intemperiilor. Spunem 
aceasta deoarece surprinde a- 
titudinea secției de fotbal de 
la Ind. sîrmei C. Turzii care, 
în programul editat duminica 
trecută (două foi minuscule), 
a găsit de cuviință să justifice 
înfrîngerea suferită în meciul 
precedent, de la Moldova Nouă, 
în felul următor : „Am pier
dut la un scor sever (n.n. 1-5!) 
pentru că arbitrajul a fost păr
tinitor ; a influențat rezultatul; 
a dat un 11 m gratuit gazdelor; 
nc-a anulat 2 goluri ; gazdele 
au jucat foarte dur"-.. Scuze, 
învinuiri, în locul unei analize 
temeinice a adevăratelor cau
ze care au făcut ca echipa să 
se afle pe locul 11. Poate va 
apare ceva în sensul acesta în... 
programul viitor. (Al. P.).
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LS Bia-
'smona-

a pa-
Iți au
te"" ho-

mai bărbătesc". argumentează 
micuțul Marius. La mantinelă, 
Nicolae Gliga își urmărește cîte
va minute fiul. „Dacă i-a plă
cut hocheiul, trebuia să-1 
să-l practice ! Intre pasiune 
performantă există o mare 
Bătură" spune antrenorul 
patinaj artistic. Ne mai 
ne că fiul său traversează Bucu- 
restiul ea " 
hochei, vine 
rul Militari.

...Cei zece .... __
limon. care au făcut cam „, ..... 
pină la patinoar, si cei sase din 
București zgîrie gheata cu o vo
luptate aparte. Remus Bie.nu le 
respectă bucuria jocului, le co
rectează exercițiile și mișcările 
cu gîndul la performantă si la 
lucrarea sa de diplomă „Pro
grama de instruire la copii și 
juniori in școlile sportive", dar 
nu-i încorsetează în litera strictă 
a regulamentului. Copiii aceștia se 
joacă serios, visînd fiecare să devi
nă hocheistl adevărali. oa Tureanu, 
Netedu, Tone, Bucur sau Mali- 
hin. ridicați cu totii din pepi
niera Scolii sportive

las 
! și

Ie
de 
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I
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MASURI ORGANIZATORICE 
Antreno- 

Anastaso- 
secund, 

Iorgulescu, au fost scoși de 
la conducerea tehnică a echipei 
giurgiuvene de Divizia B. pentru 
insuficientă preocupare în pre
gătirea formației și abateri dis
ciplinare. Pînă Ia numirea unui 
nou antrenor, conducerea tehni
că a echipei a fost încredințată 
lui H. Ghibănescu și Gh. Gîrlea. 
(TR. BARBALATA — coresp.).

F.C.M. GIURGIU, 
principal, M.

și antrenorul

CURS DE ARBITRI
Consiliul municipal București 

pentru educație fizică și sport, 
prin colegiul municipal de arbi
tri. va organiza, în perioada 15 ■ 
decembrie h.c. — 15 martie 197G, 
un curs de arbitri de fotbal. A- 
matorii, băieți și fete între 18 
șl 31 de ani, se pot înscrie la 
secția de fotbal a C.M.B.E.F.S., 
din str. Biserica Amzei nr. 6, 
zilnic, între orele 8—14 (infor
mații, la telefon 50.72.20).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR 

LA TRAGEREA SPECIALA DE DUMINICA 7 DECEMBRIE 1975

Tragerea se prezintă cu o boga
tă listă de ciștiguri :

— Autoturisme ..Dacia 1300“.
— Excursii la Jocurile Olimpice 

de iarnă din 1976 de la Innsbruck 
— Austria.

— Excursii re interesante Itine- 
rarii in U.R.S S. și R.D. Germană.

— Ciștiguri în bani
Se acordă ciștiguri suplimentare 

din fond special.
Rețineți ! 

prriicipă la
Procurați

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 28 NOIEMBRIE 1975

Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 
. Dacia 

7.000 lei ; 
cat. 3 : 
12,90 a 

531 lei ;

Variantele de 15 
toaie extragerile, 
chiar astăzi biletele.

lei

10 DECEMBRIE 1975,MIERCURI,
UN ATRACTIV CONCURS 

PRONOSPORT
Acest concurs Pronosport pro

gramează interesante întîlniri ' din 
campionatul nostru categoria ..A“, 
precum și 'meciuri din Cupa 
UEFA, turul III.

100% = un autoturism 
1300“ și 4 variante 10% a 
cat. 2 : 1.60 a 28.772 lei ;
8.95 a 5.144 lei ; cat. 4 : 
3.569 lei ; cat. 5 : 86,65 a 
cat. 6 : 166 a 277 lei.

REPORT CATEGORIA 
lei.

Extragerea a Il-a : cat. A : 
variante 25% a 14.098 lei și 4 
riante 10% a 5.639 lei ; cat.
3.95 a 7.709 lei : cat. C : 15 55
1.958 lei ; cat. D : 30.80 a 989 lei ; 
cat. E : 71.90 a 424 lei ; cat. F : 
170.80 a 178 lei ; cat. X : 2.138,15 a 
100 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
cîștigat de PINTILȚE PITARU din 
oltenița, jud. Ilfov.

1 : 151

: 2 
va- 
B : 

a

Două foste divizionare A,
F. C. M. Galați și F. C. Petro
lul Ploiești, s-au intîlnit dumi
nică în 
ria I a 
început 
sfert de 
luri (e drept, primul după o ob
strucție in atac, nesancționată 
de arbitru) și au mai ratat alte 
trei. Jucătorul numărul 1 din 
atacul localnicilor a fost Bcz- 
man, golgeterul seriei, activ și 
inspirat. F.C.M.-ul n-a avut, în
să, o linie de mijloc rezistentă 
(a lipsit Burcea, bolnav) și im
provizația cu Morohai (de re
gulă fundaș central) a cîntărit 
mult, mai ales după pauză. 
Pentru că, în repriza secundă, 
liniștea și bucuria prematură a

derbyul etapei din se- 
Diviziei B. Gazdele au 

dezlănțuit și într-un 
oră au marcat trei go-

NOTA

DIVIZIA A, PRIMA Șl LA... INDISCIPLINĂ?
Spre deosebire de ședințele 

de pînă acum ale Comisiei de 
disciplină, în care Diviziile B 
și C dețineau un nedorit „cap 
de afiș" 
actele de indisciplină ale ju
cătorilor, 
miercuri 
parte din timp 
erată discutării 
săvîrșite de fotbaliști din pri
mul eșalon, în rîndurile aces
tora numărîndu-se și cîțiva in- 

, ternaționali.
Faptul că pedepsele pronun

țate — cititorii au aflat des
pre ele din numărul nostru de 
ieri — n-au fost prea grave, 
limitîndu-se la mustrări și la 
două suspendări pe cite o eta
pă. nu trebuie să ne facă să 
uităm principalul aspect, și a- 
nume acela că ȘASE JUCĂ
TORI DIN DIVIZIA A au a- 
juns în fața Comisiei de dis
ciplină pentru diverse abateri 
care le-au atras eliminarea de 
pe teren- ȘASE JUCĂTORI 
DIN DIVIZIA A CARORA LI 
S-A ARĂTAT CARTONAȘUL 
ROȘU ! De cele galbene, nici 
nu mai vorbim, alți 7 fotba
liști fruntași aflîndu-se în si
tuația de a fi primit cel de-al 
treilea cartonaș galben.

Este adevărat că unii dintre 
jucătorii care au încălcat nor
mele de disciplină n-au mai 
dat de lucru Comisiei și aceas- 

ei o 
Dar

în ceea ce privește

în
seara

ședința de 
cea mai mare 
a fost consa- 
unor abateri

ta a constituit pentru 
circumstanță atenuantă, 
iată că și acești jucători s-au 
„molipsit" de la alții, care nu-Și 
mai stăpînesc 
pe planul al 
dau prioritate 
care contravin 
umbresc spectacolul 
dacă Divizia A ne 
menea exemple, nu 
aștepta Ia lucruri mai îmbucu-

nervii și. lăsînd 
doilea fotbalul, 

unor 
eticii

manifestări 
sportive și 
sportiv. Și 
oferă ase- 
ne putem

rătoare în celelalte eșaloane 
decît prințr-o aspră sancționa
re a cazurilor de indisciplină, 
așa cum s-a făcut uneori.

în ședința de miercuri seara, 
Comisia de disciplină n-a va
lidat unele cartonașe galbene, 
ceea ce a permis unor jucători 
care acumulaseră trei cartona
se să scape de suspendare sau, 
în orice caz, s-o... amîne pen
tru data viitoare. Este adevă
rat că arbitrii împart cartona
șe galbene și cînd trebuie și — 
uneori — cînd nu trebuie, în 
dorința de a avea cît mai pu
ține probleme 
joc. Totuși, așa 
rămîn cele de 
și în condițiile 
arbitraj, credem că același 
principiu trebuie să fie adop
tat și în problema cartonașe
lor galbene, renunțîndu-se la 
împărțirea lor în cartonașe va
lidate și nevalidate, la 
țări în jurul cărora 
discuții și suspiciuni.

Referi ndu-ne la 
Comisiei. de disciplină, 
zul să arătăm că, de 
multe ori, atitudinea 
lor și conducătorilor de echipe 
este de-a dreptul dezolantă. A- 
ceștia „iau pe nu în 'brațe" 
mai abitir decît jucătorii ! Așa 
a procedat reprezentantul 
pei Gaz metan Mediaș, Mihai 
Saeală, care a căutat să 
că in 
pljnă, 
tincă, 
ritate. 
Dacă 
lamentului, 
ar fi înclinat să-1 sancționeze 
mai degrabă pe reprezentantul 
echipei, decît pe jucător. Și 
poate că ar fi fost drept 1

Jack 3ERARIU

în terenul de 
cum rezultatele 
pe teren, chiar 
unor erori de 

că

intcrpre- 
se ivesc

ședințele 
este ca- 

cele mai 
delegați-

echi-

indu- 
disci-oroare Comisia de 

în timp ce jucătorul Zo- 
dînd dovadă de since- 
și-a recunoscut vina, 

n-ar fi fost litera regu- 
membrii Comisiei

gazdelor, superficialitatea unora 
au fost speculate prompt de e- 
chipa ploieșteană. Iar experien
ța lui Florian Dumitrescu 
Nae Ionescu (Pantea a 
fiind accidentat), conjugată 
eforturile celorlalți tineri 
talent (o remarcă pentru Bî- 
tea, Ene și Negoiță) s-a conver
tit în două goluri marcate 
fosta 
lunci, 
forță 
fi un 
unei 
și ea.

în final, o protftemă pentru 
Colegiul central al arbitrilor. 
Duminică nu a fost etapă în 
Divizia A, așa îneît mulți dintre 
cei mai buni cavaleri ai fluie
rului puteau onora acest derby 
de la Galați. Și atunci, de ce 
a fost preferată o brigadă ne
experimentată, în care „cen
tralul" Gh. Danciu, din Cara
cal, s-a mai descurcat, dar tu- 
șierii (FI. Cenea, din Caracal și 
Alex. Drăguț, din Zimnicea) 
s-au aflat mai tot timpul... a- 
fară din joc TI... (M.M.I.)

și 
lipsit, 

cu 
de

de 
extremă a naționalei. A- 
Petrolul a dovedit că are 
morală, ceea ce va putea 
argument pentru viitorul 
formații în reconstrucție

ARBITRII MECIURILOR
DIN ETAPA A XVI a
SERIA I : • C.F.R. Pașcani - C. S. 

Botoșani • C. Szilaghi (Baia Mare) 
A Cimentul Medgidia — Prahova Plo
iești : E. Voicu (Oltenița) " "
Brăila — F.C.M. " ‘ " 
lescu (București) © Victoria Tecuci — 
C.S.M. Borzești f *** " ' : T-
rești) a F. C. Petrolul Ploiești — Vii
torul Vaslui : C. Ghițâ (Brașov) 
• Celuloza Călărași — Gloria Buzău: 
N. Gheorghe (București) ș C.S.U. 
Galați — Unirea Focșani : Mihai Cru- 
țescu (București) • S. C. Tulcea — 
Ceahlăul P. Neamț : Gh. Retezan 
(București) a C.S.M. Suceava — Me
talul Plopeni : V. lăcob (Oradea).

. . A F. C. 
Galați : C. Bărbu-

D. Predescu (Bucu-

SERIA A ll-A • ft Electroputere Cra
iova — Metalul Mija : I. Chilibar 
Iești) a Tractorul Brașov — C. S. 
goviște •. I. Ciolan (lași) ® Ș. N. 
tenița - Progresul București : M. 
diuc (Suceava) • Minerul Motru 
Dinamo Slatina : V. Tătar (Hunedoa
ra) © Chimia Rm. Vîlcea — Voința 
București : T. Andrei (Sibiu) ft F.C.M. 
Giurgiu — Ste'agul roșu Brașov : M. 
Izghfreanu (Timișoara) ft Autobuzul 
București — Nitramonia Făgăraș : N. 
Cursaru (Ploiești) • Automatica A- 
lexandria — Metrom Brașov ; S. Dră- 
guiici (Drobeta Tr. Severin) ft Meta
lul București - Chimia Tr. Măgurele : 
Gh. Avram (P. Neamț).

(Pi- 
Tîr- 
Ol- 
Fe-

SERIA A III A : fi F. C. Baia Mare
— Dacia Orăștie : F. Coloși (Bucu
rești) s Mureșul Deva — Metalurgis
tul Cugir : Gh. Vosilescu I (Bucu
rești) © Victoria Călan — Jnd. sîr- 
mei C Turzii : N. Stoiculescu (Rm. 
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Sportivi din șapte țări la concursul 
internațional de popice „Cupa Carpați" „TURNEUL CAMPIONILOR" LA TENIS

Dispute interesante

începînd de azi după-amiază 
și pînă duminică pe arena Vo
ința din Capitală se vor des
fășura întrecerile celei de a 
IX-a ediții a tradiționalei com
petiții internaționale de popice 
— „CUPA CARPAȚI". Vor ti 
prezenți la competiția organiza
tă de Federația română de po
pice o serie de sportivi valoroși 
din șapte țări : Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria și, 
firește, România. în cele trei 
probe — individual femei și 
bărbați și perechi mixte — vor 
evolua jucători de talie mondia
lă, cum sînt, N. Dragas (Iugo
slavia) — campion mondial, H. 
Brautigam (R.D.G.), Lăszlone 
Medgyesi (Ungaria) — din e- 
chipa campioană mondială la 
femei, românii C. Silvestru, P. 
Purge, I. Băiaș, I. Tismănar — 
din formația medaliată cu aur 
la ultima ediție a C.M. ș.a.

★
La campionatele naționale ale 

juniorilor, întrecerile băieților 
s-au soldat cu o surpriză, titlul 
revenind unui jucător mai pu
țin cunoscut — Alexandru Tu
dor, de la Olimpia București, 
care a avut o comportare exce
lentă în manșa a II-a (972 
p d !) depășind net pe marele

la finalele juniorilor

favorit, V. Miclea — campio
nul de anul trecut, lider după 
manșa I. Dar iată rezultatele : 
1. AL. TUDOR (Olimpia Bucu
rești) 1893 pd (921 + 972) — 
campion național, 2. V. Miclea 
(Jiul Petrila) 1825 pd (930— 
895), 3. L. Siklodi (Electromureș 
Tg. Mureș) 1785 pd (896—889), 
4. M. Oprescu (jud. Argeș) 1757 
p d, 5. C. Lebădă (Constructo
rul Galați) 1735, 6. I. Bartha 
(jud. Bihor) 1722 p d. în con
cursul fetelor, la perechi, s-a 
dat o luptă deosebit de intere
santă între cuplurile cluburilor 
Voința Tg. Mureș și București. 
Cele două jucătoare mureșen- 
ce, Elisabeta Szilagyi și Ildico 
Szasz, din echipa campioană a 
țârii, au avut rezultate mai a- 
propiate și au reușit să-și adju
dece victoria la un singur punct 
diferență, cum rar se îritîmplă 
în sportul popicelor. Rezultate
— perechi junioare : 1. ELISA
BETA SZILAGYI — 432 -
ILDICO SZASZ — 421 (Voința 
Tg. Mureș) 853 p d — campioa
ne naționale, 2. Elena Lupoae
— 436 — Elisabeta Badea — 416 
(Voința București) 852 p d, 3. 
Stela Iftene — 420 — Ioana Bu- 
radel — 418 (Cetatea Giurgiu) 
838 pd.

Toma RABȘAN

ILIE NĂSTASE S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALE
STOCKHOLM, 4. — La Kun- 

gliga — Tennishallen din Stock
holm s-au disputat ultimele 
două partide din grupele pre
liminare ale „Turneului cam
pionilor". Arthur Ashe l-a în
trecut pe Manuel Orantes cu 
6—4, 6—1, iar Guillermo Vilas a 
cîștigat cu 7—5. 4—6, 6—1 în 
fața lui Bjorn Borg.

în urma acestor rezultate, 
clasamentele definitive sint cele 
următoare : GRUPA I : 1. As
he 3 v (setaveraj 6—1) ; 2. 
Năstase 2 v (5—4) ; 3. Orantes 
1 v (3—4) ; 4. Panatta 0 v 
(1—6) ; GRUPA II : 1. Vilas

★
La încheierea preliminariilor 

pentru „Masters" și înaintea 
întîlnirilor semifinale, se impun 
cîteva considerații retrospecti
ve. O primă constatare este a- 
ceea a prezenței unor rezultate 
în general scontate, în grupele 
de calificare. Arthur Ashe, Ilie 
Năstase, Guillermo Vilas și 
Bjorn Borg merg mai departe 
în semifinale. Aflat în dificul
tate, la un moment dat, Ilie 
Năstase a luptat cu dîrzenie, 
a înscris două victorii, reușind 
să obțină calificarea. In a cin- 
cea ediție consecutivă a tur-

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. I)

MONDIAL DE HANDBAL FEMININ

nei Pclrovici, Simonei Arghir, 
Elisabetei Ionescu și Doinei Co- 
jocaru.

Au marcat pentru reprezen
tativa României : Șoș 5, Ar
ghir 4, Cojocaru 2, Pițigoi 1 
și Luțaș 1- Au arbitrat H. 
Svensson și J. Christensen 
(Danemarca).

Cu o etapă înaintea încheie
rii jocurilor din grupe se cu
nosc echipele care vor evolua 
în turneul final de la Kiev. 
Ele sînt ROMANIA și CEHO
SLOVACIA (grupa A), IUGO
SLAVIA și UNGARIA (grupa 
B), R. D. GERMANA și 
U.R.S.S. (grupa C). Se confir
mă astfel pronosticurile pri-

vind echipele care vor concura 
la titlu și la calificarea pen
tru J.O. Fără îndoială, meciu
rile programate astăzi sînt do-

• PE SCURT•
BOX • Campionul european 

profesionist la cat. muscă itali
anul Franco Udella a reintrat 
printr-o victorie (ab. 4) In fata 
spaniolului Angel Figueroa.

HANDBAL • In optimile de 
finală ale C.C.E. (masculin), la 
Alicante, formația locală Calipso 
a învins pe Happoel Rehovot cu 
21—14 (7—7).

HOCHEI • In cadrul turneului 
de la Ljubljana. Dynamo Weis- 
swaser (R.D.G.) a învins pe H.C. 
Jesenice cu 7—4 (3—2, 3—2, 1—0).

LUPTE • La Haskovo (Bulga
ria) s-au încheiat întrecerile une
ia din grupele preliminare ale 
C.C.E. (libere). Iată rezultatele: 
Haskovo — Batman (Turcia) 
7—3. Haskovo — Atlas Galatea 
(Grecia) 9—1, Batman — Atlas 
Galatea 6—4. Pentru finală s-au 
calificat Haskovo și Batman. In
tr-o altă grupă semifinală. la 
Praga, calificarea au obținut-o 
formațiile Ruda Hvezda Praga și 
Spartak Kocanl (Iugoslavia).

NATATIE • Reputatul antrenor 
american Dick Jochums, care se 
află într-un schimb de experien
ță în R.F. Germania, a declarat 
la Bonn că este foarte posibil ca 
la Montreal să fie corectate toa
te recordurile mondiale. După 
opinia lui. cele mai mari șanse 
de a obține noi recorduri mon
diale le au Roland Matthes (R.D. 
Germană), David Wilkie (Anglia) 
și Andras Hargitay (Ungaria).

ȘAH • în runda a 10-a a tur
neului de la Leipzig. Teșkovski 
l-a învins pe Melich și Grunberg 
pe Gerusel. Remiza s-a consem
nat în partidele Hernandez — 
Farago șl Jansa — Vogt. Celelalte 
partide s-au întrerupt. Clasa
ment: 1. Teșkovski (U.R.S.S.) 
7»/t p.; 2. Uhlmann (R.D.G.) 7 P 
(1) : 3—4 Tukmanov (U.R.S.S.) și 
Jansa (Cehoslovacia) 6 p. (1). • 
La Moscova. în sferturile de fi
nală ale C.C.E. echipa Burevest- 
nik a întrecut cu scorul de 8—4 
puncte formația daneză Riskov.

TENIS • La 27 februarie va 
avea loc la Goteborg, în moderna 
Skandinaviumhalle. meciul dintre 
Bjorn Bo-rg și Rod Laver. Bene
ficiile realizate vor fi donate A- 
sociației suedeze de luptă împo
triva cancerului.

TENIS DE MASĂ • La Diissel- 
dorf s-a disputat meciul dintre 
Borussia și formația Ormesby 
Teeside, contînd pentru C.C.E. 
Sportivii englezi au obținut vic
toria cu scorul de 5—2.

Grupa A (Vilnius)

CLASAMENTELE GRUPELOR

1. Cehoslovacia
2. România

2 2 0 0 42-25 4
2200 37-28 4
2002 22-34 03.

4.
Norvegia 
Japonia 2 0 0 2 31-45 0

Grupa B (Rostov pe Don)

1. Iugoslavia 2 2 0 0 57-12 4
2. Ungaria 2 2 0 0 45-15 4
3. Danemarca 2 0 0 2 18-33 0
4. Tunisia 2 0 0 2 9-69 0

Grupa C (Kiev)

1. U.R.S.S. 2 1 1 0 43-14 3
2. R. D. Germana 2 1 1 0 34-16 3
3. Polonia 2 1 0 1 27-30 2
4. S.U.A. 2 0 0 2 10-54 0

osebit de importante. Ele tre
buie să stabilească formațiile 
ce vor beneficia de cite două 
puncte sau măcar de unul la 
începerea turneului final și ca
re vor fi acelea ce vor debuta 
cu o infrîngere- Aceasta pen

tru că rezultatul din grupe 
(dintre cele două calificate) 
contează în faza finală a în
trecerii. Prin această prismă 
trebuie privite partidele Româ
nia — Cehoslovacia (Vilnius) 
și Ungaria — Iugoslavia (Ros
tov pe Don). în cealaltă gru
pă, de la Kiev, lucrurile sînt 
lămurite, deoarece derbyul 
(R. D. Germană — U.R.S.S.) 
s-a disputat chiar în prima zi 
și s-a încheiat la egalitate : 10— 
10. Cele două echipe vor be
neficia deci, fiecare, de cite un 
punct.

TURNEUL DE HANDBAL 
DE LA TBILISI

MOSCOVA. 4 (Agerpres). — 
în ziua a doua a turneului in
ternațional masculin de hand
bal de la Tbilisi, echipa Iugo
slaviei, deținătoarea titlului o- 
limpic, a întrecut cu scorul d<= 
40—25 (17—13) selecționata RSS 
Gruzine. într-un alt joc, repre
zentativa Poloniei a dispus cu 
scorul de 23—18 (12—11) de for
mația României.

3 v (6—1) ; 2. Borg 2 v (5—2) ; 
3. Solomon 1 v (2—5) ; 4. Ra
mirez 0 v (1—6).

Primii doi clasați în fiecare 
grupă se califică pentru semi
finale. programate pentru du- 
pă-amiaza de sîmbătă. Se vor 
întîlni : Năstase — Vilas și 
Borg — Ashe. învingătorii își 
vor disputa duminică finala.

A continuat concursul de 
dublu. într-o partidă disputată 
miercuri seara tîrziu, Orantes 
și Gis.bert au întrecut pere
chea Fassbender — Pohmann 
cu 7—5, 6—1.

★ * 
neului, numele campionului ro
mân figurează printre cei ce 
vor lupta, în ultimele etape, 
pentru prețiosul trofeu.

Condițiile calificării lui Ilie 
Năstase sînt cunoscute, în par
te, din telegramele de presă 
publicate pînă acum in coloa
nele rubricii noastre externe. 
Astăzi, avem la dispoziție a- 
mănupte noi și nu lipsite de 
interes. In primul rînd, o pre
cizare asupra regulamentului : 
Năstase nu se putea califica 
decit prin victoria lui Ashe" a- 
supra lui Orantes, în ultimul 
tur, căci la egalitate între a- 
cești trei jucători intra în cal
cul set-averajul, iar campio
nul nostru ar fi avut cel mai 
slab coeficient.

Complicații s-au ivit după 
partida pierdută la Ashe, in 
ziua inaugurală. Evoluția sco
rului a fost dramatică. Năsta
se și-a adjudecat cu ușurință 
primul set, cu 6—I. in al doi
lea, americanul își revine și se 
distanțează la 5—2. Urmează 
revenirea jucătorului român, 
care egalează i 5—5. Servește 
Năstase și are mihge de ghem 
(avantaj). Aci se produce o in- 
torsătură surprinzătoare a me
ciului: Un prim serviciu „out" 
al lui Năstase este reluat meca
nic de Ashe in teren și in mo
mentul cind românul se pregă
tea pentru al doilea serviciu, 
arbitrul suedez Sandstroem 
anunță placid : „egalitate !“ Au 
urmat proteste justificate din 
partea lui Năstase și discuții. 
Jocul se reia și Ashe își adju
decă setul (7—5). In setul trei, 
la 4—1 pentru american, ser

vește Năstase și are 30—15. Din 
nou controversă la un prim ser
viciu al acestuia (in careu), la 
care Ashe prinde mingea cu... 
mina. Și din nou Năstase este 
frustrat de punct. Urmează ine
vitabilele discuții, la care Ashe 
părăsește ostentativ terenul. 
Era de așteptat ca el să fie des
calificat, dar din nou — surpri
ză. Arbitrul principal al turneu
lui, vest-germanul H. Kloster- 
Kemper nu anunță nici un re
zultat, amînînd decizia pînă a 
doua zi.

Luni, la prtnz, a avut loc o 
ședință de arbitraj, la care au 
participat toți cei in cauză, suo 
conducerea lui Derek Hardwick 
(Anglia), președintele F.I.L.T. 
Hotărirea luată este cel puțin 
curioasă: se adjudecă victoria 
lui Arthur Ashe, prin descali
ficarea lui Ilie Năstase... O ho- 
tărire — așa cum au caracteri
zat-o agențiile internaționale 
de presă — ca fiind „fără pre
cedent in istoria tenisului".

Epilogul este cunoscut. „Tur
neul campionilor" intră in se
mifinale cu ciștigătorul edi
țiilor din 1971—72—73 și fina- 
tistul celei de anul trecut. Ace
luiași Ilie Năstase publicul sue
dez ii adresa ovații, cind — 
marți seara — cîștiga in fața lui 
Manuel Orantes o partidă de a- 
devărați maeștri. Cronica Mas- 
ters-ului are scris și acest ca
pitol insolit, la ediția sa din a- 
cest an.

Rd. V.

CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI DIN LUME

PROGRAMUL „CUPEI MONDIALE * 
LA SCHI - PROBE NORDICE

MUNCHEN, 4 (Agerpres). — 
A fost stabilit programul „Cu
pei Mondiale" — ediția 1975- 
1976 la schi (probe nordice). 
Primul concurs se va desfă
șura la 20 decembrie, în cunos
cuta stațiune elvețiană Davos. 
Dintre celelalte 11 concursuri le 
amintim pe cele de la Le Bras- 
sus (Elveția — 11 ianuarie),

Reit im Winkl (R. F. Germa
nia — 18 ianuarie), Falun (Su
edia — 29 februarie) și Lahti 
(Finlanda — 7 martie). De a- 
semenea, în clasamentul „Cupei 
Mondiale" vor conta și rezulta
tele ce se vor înregistra în 
probele de fond din cadrul 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
Ia Innsbruck.

Agenția internațională de 
presă sportivă I.S.K. (Stuttgart) 
a dat publicității rezultatele 
tradiționalei sale anchete de 
sfîrșit de an pentru desemna
rea celor mai buni sportivi din 
lume.

In urma răspunsurilor primi
te din partea unor publicații și 
agenții din 27 de țări, s-au în
tocmit următoarele clasamente:

FEMININ : 1. Kornelia En
der (R- D. Germană) — nata- 
ție, 101 puncte ; 2. Faina Mel
nik (U.R.S.S.)—atletism, 57 p ; 
3. Nadia Comăneci (România)— 
gimnastică, 56 p ; 4—5. Chris 
Evert (S.U.A.)—tenis și Lud
mila Turisceva (U.R.S.S.) — 
gimnastică, 52 p ; 6. Annema- 
rie Proll-Moser (Austria)—schi, 
42 p ; 7. Irina Rodnina
(U.R.S.S.)—patinaj artistic, 16 p; 
8. Sheila Young (S.U.A.)—pa
tinaj viteză și ciclism, 12 p ;

9- Billie-Jean King (S.U.A.) — 
tenis, 11 p ; 10. Renate Ste
elier (R. D. Germană)—atletism 
3 p. (Publicațiile din Cehoslova
cia, Norvegia, România, Unga
ria și Thailanda au desemnat-o 
pe NADIA COMANECI cea 
mai bună sportivă a lumii. Pu
blicații din alte 5 țări i-au 
acordat locul secund).

MASCULIN : 1. Cassius Clay 
(S.U.A.)—box, 79 p ; 2. Joao da 
Oliveira (Brazilia) — atletism, 
54 p ; 3. Niki Lauda (Austria)— 
automobilism, 48 p; 4. John Wal
ker (N. Zeelandă) — atletism, 
45 p ; 5- Tim Shaw (S.U.A.) — 
natație, 42 p ; 6. Arthur Ashe 
(S.U.A.) — tenis, 26 p ; 7—6. 
Oleg Blohin (U.R.S.S.) — fotbal 
și Vasili Alekseev (U.RS.S.) — 
haltere, 18 p ; 9. Franz Klam
mer (Austria) — schi, 11 p. 
10. Guy Drut (Franța) — at
letism, 8 p.

CAMPIONATUL 
EUROPEAN

Doar trei meciuri au mai 
rămas de jucat în prelimina
riile campionatului european, 
dar încă înaintea desfășurării 
acestora (Scoția — România la 
17 decembrie, Malta — Bulgaria 
la 21 decembrie și R.F. Germa
nia — Malta la 20 februarie 
1976), se cunosc 7 dintre ceie 
8 echipe care se vor califica 
pentru etapa sferturilor de fi
nală. Acestea sînt (în ordiheâ 
grupelor) : Cehoslovacia, Țara 
Galilor, Iugoslavia, Spania, O- 
landa, U.R.S.S. și Belgia. Ciș- 
tigătoarea grupei a 8-a va ti 
aproape cu siguranță reprezen
tativa R. F. Germania, care 
pentru a se califica are nevo
ie doar de un punct în me
ciul pe care-1 susține pe te
ren propriu cu formația Mal
tei- Reamintim că programul 
sferturilor de finală va fi al
cătuit în urma tragerii la sorți.

programată la Zurich, la 14 ia
nuarie 1976.

Miercuri seara, Ia Setubal,.. 
Portugalia a dispus cu 1—0 
(1—0) de formația Ciprului, 
prin golul marcat de Alvez 
(min. 20), dar rezultatul nu a 
mai influențat configurația cla
samentului grupei 1, care în 
formă definitivă, arată astfel :

1. R. D. Germană
2. Cehoslovacia
3. Austria

1. Cehoslovacia 6 4 11 15- 5 9
2. Anglia 6 3 2 1 11- 3 8
3. Portugalia 6 2 3 1 5-7 7
4. Cipru 6 0 0 6 0-16 0

PRELIMINARIILE 
OLIMPICE

La Viena s-a desfășurat, 
miercuri seara, întîlnirea din
tre selecționatele olimpice ale 
Austriei și Cehoslovaciei, în
cheiată cu rezultatul de 0—0. 
Oaspeții au aliniat echipa : 
Viktor — Pivarnik, Ondrus,

Jurkemik, Gogh, Bicovsky, Po
lak, Moder. Masny (Vesely), 
Gallis, Nehoda. Austria a jucat 
în următoarea componență : 
Fleischmann — Demantke, Ge
rak, Oberhofer, Strasser (Ba- 
rotsch), Pospischil, Wustinger. 
Horvath (Koreimann), Cerny, 
Knorck, Hagmayr. Clasamen
tul grupei a 2-a (zona euro
peană) :

Următoarele meciuri :

21102-13 
20201-12 
20110-11

Aus
tria — R. D. Germană (24 mar
tie 1976) ; R. D. Germană — 
Cehoslovacia (7 aprilie 1976) ; 
Cehoslovacia — Austria (14 a- 
prilie 1976).

DE PRETUTINDENI

DUPĂ 16 etape în campio
natul Iugoslaviei pe primul loc

se - află Partizan Belgrad cu 
26 p, urmată de Steaua Roșie— 
22 p și Dinamo Zagreb — 22 p. 
în etapa de miercuri : Buduc- 
nost — Partizan 1—1. Olimpia 
Ljubljana — Steaua Roșie 2—2, 
Dinamo Zagreb — Zeleznicear 
2—0, Velez •— Boraț 2—1 ; 
O.F.K. Belgrad — Celik 2—0 ; 
Vardar — Sloboda 1—0 ; Rije
ka — Radniciki Niș 3—0.

ÎN SFERTURILE de finală 
ale „Cupei Ligii engleze": 
Burnley — Middlesborough 0-2; 
Manchester City — Mansfield 
4—2 ; Newcastle — Notts 
County 1—0 ; Tottenham Hots
pur — Doncaster Rovers 7—2.

ÎN TURNEUL- din Republica 
Malgașă, echipa Dnepr Dne
propetrovsk a jucat la Tama- 
tave cu o selecționată locală. 
Fotbaliștii sovietici au termi
nat învingători cu scorul de 
4—3 (1—1).

IERI în derbyul campionatu
lui bulgar: Levski Spartak — 
Ț.S.K.A. Sofia 4—1 (2—0).

Redacția și administrația : București, str. V. Conta nr 16 ; tel. centrală 11.10.05 ; secția coresp. 11.51.09 ; interurban 286 ; telex : 11180 sport r. Tiparul I. P. „Informația11 10 363


