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La invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, joi la 
amiază a sosit în Capitală, în- 
tr-o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, prințul Noro
dom Sianuk, șeful statului Cam
bodgia, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, 
împreună cu prințesa Monique 
Sianuk.

Noua tntilnire dintre cei doi 
șefi de stat se înscrie — ca și 
cele precedente — ca un eve
niment de seamă în cronica ra
porturilor de strinsă prietenie 
și colaborare multilaterală din
tre țările și popoarele noastre.

Simpatia și cordialitatea cu 
care întreaga noastră opinie pu
blică salută vizita inalților soli 
ai poporului khmer prieten și-a 
găsit o vie ilustrare incă din 
primele momente ale sosirii lor 
pe pămintul României.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, unde 
uomnea o atmosferă sărbăto
rească.

în intimpinarea șefului sta
tului cambodgian și a soției sale 
au venit președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Ea ora 11,40 aeronava, cu care 
au călătorit distinșii oaspeți, a 
ai-rizat.

La coborirea din avion, prin
țul Norodom Sianuk și prințesa 
Monique Sianuk au fost salutați 
cu căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat 
își string îndelung miinile, se 
îmbrățișează. La rindul lor. 
Elena Ceaușescu și prințesa 
Monique Sianuk se îmbrățișea
ză cu cordialitate.

Ceremonia continuă cu ra
portul comandantului gărzii de 
onoare. Se intonează, apoi, im
nurile de stat ale României și 
Cambodgiei, iar in semn de sa
lut sînt trase 21 de salve de 
artilerie.

Cei doi șefi de stat trec in 
revistă garda de onoare.

Numeroși bucureșteni, precum 
și tineri cambodgieni care stu
diază in țara noastră, aflați la 
aeroport, iau parte cu însufle
țire la reintilnirea dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
prințul Norodom Sianuk, aplau
dă îndelung.

în aclamațiile celor de față, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și prințul Norodom Sianuk pă

răsesc aeroportul, într-o mașină 
escortată de motocicliști, indrep- 
tindu-se spre reședința re
zervată înalților oaspeți.

La trecerea coloanei oficiale 
pe străzile Capitalei, cei doi 
șefi de stat sint intimpinați cu 
aceeași căldură, mii de bucu
reșteni aplaudind și ovaționind 
pentru prietenia româno-khmeră.

La sosirea la reședință, in 
timpul convorbirii cordiale pe 
care a avut-o cu președintele 
Nicolae Ceaușescu și cu to
varășa Elena Ceaușescu, șeful 
statului cambodgian a ținut să 
exprime profunde mulțumiri 
pentru primirea deosebit de cor
dială ce li s-a făcut de popu
lația Capitalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că această primire 
călduroasă ilustrează relațiile 
de prietenie și colaborare care 
s-au statornicit și se dezvoltă 
între țările și popoarele noastre.

La Palatul Republicii au în
ceput, in ziua de 11 decembrie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și șeful statului 
Cambodgia, președintele Fron
tului Unit Național al Cambod
giei, prințul Norodom Sianuk.

Cei doi șefi de stat au avut 
un schimb de păreri în pro
bleme privind dezvoltarea rela
țiilor româno-cambodgiene, pre
cum și în legătură cu unele 
aspecte ale actualității politice 
internaționale.

In deplin consens, s-a apre
ciat că extinderea și întărirea 
continuă a relațiilor româno- 
cambodgiene este în folosul și 
spre binele ambelor popoare, 
al cauzei unității forțelor 
antiimperialiste, al păcii și pro
gresului in lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, joi, 
un dineu oficial in onoarea 
prințului Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, și a prințe
sei Monique Sianuk.'

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, președintele Nicolae 
Ceaușescu și prințul Norodom 
Sianuk au rostit toasturi, care 
au fost urmărite cu interes și 
subliniate cu aplauze.

I
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„CUPEI
FINALA
F. R. BOX“

Aseară, în sala Dinamo din Capitală, în fața unui 
numeros public, s-au disputat semifinalele „Cupei 
F.R. Box" pe echipe. In urma unor meciuri intere
sante, atractive, de bună valoare, pentru finală s-au I calificat formațiile : Farul Constanta și Box Club— 
Galați.

Ultin

I

I
I

Ultimul act al competiției se 
de la ora 18, tot în sala Dinamo.

Prima semifinală, aceea din
tre formațiile Box Club Galați 
și Metalul Bocșa, s-a desfășu
rat în marea majoritate a 
timpului sub semnul echilibru-I timpului sub semnul echilibru
lui. Echipe aproximativ egale, 
cele două semifinaliste au a-

Iruncai 
dar și 
da ace
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runcat în luptă toate forțele, 
,i toată prudenta... In ciu- 

__ acestui fapt, gălățeanul Ște
fan Duminică a pierdut prin
k. o., pentru ca, în meciul ime
diat următor metalurgistul din 
Bocșa, Emil Chișcă, să-l imi
te, subliniind, parcă, _ simetria 
rezultatelor. Cele mai dispu
tate dar și cele mai frumoase 
meciuri ale acestei semifinale 
s-au desfășurat în limitele ca
tegoriilor semimijlocie și mij
locie mică : D. Bute (Galați)—
l. Fuicu (Bocșa) și, respectiv, 
P. Istrate (Galați) — I. Mo- 
canu (Bocșa) care și ei, în po
fida eforturilor depuse, nu au 
putut „strica" echilibrul con
fruntării, terminînd meciurile 
la egalitate ! Și astfel, înaintea 
ultimelor trei întîlniri, scorul 
era încă 16—16. Boxerii gălă- 
țeni, de fapt favoriții întîlnirii, 
reușesc să se desprindă de te
nacii lor adversari odată cu 
meciul „mijlociilor". Au obți-

Petre HENT 
Paul IOVAN

va desfășura simbătă,

Alexandru 
băieș (cu fața) 
plasează directa de 
dreapta care ii va 
aduce victoria prin 
k.o. in fața lui 
Stefan Duminică.
Foto : N. DRAGOȘ

CE POSIBILITĂȚI SINT OFERITE 
TINERETULUI PENTRU PRACTICAREA

I (Continuare in pag. a 4-a)

Pe rînd, handbalul, voleiul, natația (ca să dăm doar cîteva 
exemple), au intrat la... căldura sălilor de sport sau a bazinelor 
acoperite. Fotbalul se pregătește de vacanță.

De acum intră în scenă, cu toate drepturile lor, sporturile de 
iarnă. Neașteptat, sezonul a și început. Mal grăbită ca oricînd, 
iarna s-a instalat în anumite zone ale țării în toată puterea cu- 
vîntului. Firească, de aceea, o discuție pe tema : „Cum v-ati pre
gătit pentru sezonul alb ?“

Cu ajutorul corespondenților noștri am realizat un raid la 
Bacău, Tg. Jiu, Bușteni, in județele Harghita și Bistrița-Năsăud.

REUNIREA LOTURILOR A Șl
în vederea partidelor pe care 

Ie au de susținut săptâmina 
viitoare cu Scoția, in deplasare, 
aseară s-au reunit, la sediul 
F.R.F. loturile reprezentative de 
fotbal A și de tineret.

Lotul A are următoarea al
cătuire : Răducanu, Ioniță, Che- 
ran, Sătmăreanu II, G. Sandu, 
Sameș, Anghelini, Hajnal, Ro- 
milă, Dinu, Bbloni, D. Geor
gescu, Iordănescu, Lucescu, Cri- 
șan, Florescu, Zamfir. După 
cum se poate vedea, din lot 
lipsește Kun, la serviciile că
ruia s-a renunțat, orădeanul 
devenind indisponibil în ulti
mul joc de campionat cînd s-a

Prompt la intîlnirea cu mingea, centrată de Radu Nunweiller, Dudu 
Georgescu (in tricou de culoare închisă, cu nr. 8) a reluat impa- 
rabil in plasa porții lui Vidac, înscriind cel de al 19-lea gol al său 
in acest campionat, cu care a preluat conducerea in clasamentul 
golgeterilor europeni. O nouă opțiune a dinamovistului pentru 
„Gheata de aur“ ? (Fază din meciul Dinamo — F. C. Bihor, 3—1) 

Foto : Dragos NEAGU

Aseară la sediul F. R. Fotbal

reaccidentat la genunchi și va 
fi supus unei intervenții chi
rurgicale.

Antrenorii Cornel Drăgușin, 
D. Nicolae-Nicușor și Emerich 
Jenei au alcătuit un program 
de pregătire care cuprinde, pe 
lingă antrenamente obișnuite, 
analiza jocurilor cu Scoția, de 
la București, și Franța, de la 
Blois, un exigent control me
dical. Acesta urmărește veri
ficarea refacerii organismului 
jucătorilor după numeroasele 
solicitări din acest final de se
zon.

Duminică dimineață, de la 
ora 11.30, selecționabilii au

DE TINERET
prevăzut un joc de verificare, 
cu formația de tineret a clu
bului Steaua, pe stadionul Re
publicii sau Steaua, aceasta în 
funcție de starea terenului.

Lotul de tineret cuprinde ur
mătorii jucători : Moraru, Ște
fan, Porațchi, Ciocan, FI. Ma
rin, Mateescu, Agiu, Purima, 
Bălăci, Ion Ion, Dobrău, V. 
Mureșan, Troi, Atodiresei, Ra
du II, M. Răducanu și Manea. 
Este incertă folosirea fundași
lor Mateescu și FI. Marin, ac
cidentați destul de serios în 
etapa de miercuri. Antrenorul 
Ion Nunweiller, care se ocupă 
de pregătirea lotului, așteaptă 
verdictul medicului FI. Brătilă 
asupra stării de sănătate a ce
lor doi jucători. în cazul că ei 
nu vor fi recuperați. în cursul 
zilei de azi urmează să fie 
convocat! alți doi apărători. 
Antrenamentul de azi, jocul la 
două porți, de mîine, cu Di
namo (tineret), programat pe 
stadionul Voința, cu începere, 
de la ora 12 și ședința de pre
gătire, de duminică, preced 
plecarea spre Scotia, anunțată 
pentru luni dimineața.

TURNEE INTERNAȚIONALE ALE 
REPREZENTATIVELOR DE BASCHET
Debutul internațional al echipelor 

românești de baschet în anul 1976 va 
fi făcut prin participarea selecționa
telor de seniori și de junioare la tur
neele din Polonia. Reprezentativa de 
seniori va lua parte, între 4 și 12 ia
nuarie, la „Cupa Eliberării Varșoviei", 
iar cea de junioare va concura, între 
2 șl 4 ianuarie, la o competiție găz
duita de orașul Bialystok. Din loturile

HARGHITA : IN PERSPECTIVĂ, 
O ACTIVITATE BOGATA

Pe cei doi versanți ai ma
sivului Harghita, pe văile Ol
tului, Mureșului și Tîrnavelor, 
unde frigul este maî statornic 
decît în alte regiuni ale țării, 
sporturile de iarnă sint îndră
gite și practicate an de an, de 
tot mai mulți tineri.

Și în acest an, C.J.E.F.S. Har
ghita a luat o se
rie de măsuri pen
tru ridicarea la un 
nivel calitativ su
perior a activității 
sportive de iarnă, 
a bazei materiale. 
Dorința unanimă 
este ca în noul se
zon, un număr din 
ce în ce mai mare 
de tineri și vîrst- 
nici să practice 
schiul, patinajul și hocheiul. 
Pentru aceasta vor fi puse la 
dispoziția iubitorilor hocheiului 
pe gheață și patinajului un nu
măr de 45 de patinoare sim
ple (dintre care 15 dotate cu 
instalație de lumină și manti
nele) la Odorheîu Secuiesc, 
Miercurea Ciuc, Gheorghienl, To- 
plița, Sinsimion, Ciumani, Suseni, 
Joseni, Sindominic, Mădăraș, Iz
vorul Mureșului și în alte locali
tăți. Vor fi amenajate cele două

care se pregătesc în vederea acestor 
întreceri (sub îndrumarea antrenorilor 
D. Evuleț-Colibaba — seniorii ; G. 
Nâstase și D. Leabu — junioarele) fac 
parte, printre alții. Popa, Oczelak, Ni- 
culescu, Cernat, Chircâ, Mihuță, Că- 
pușan. Maia Cuțov, ludith Gross, Eu
genia Zâhârdrchescu* Cătălina Gura 
eta. 

piste naturale de 400 m pentru 
patinaj viteză de la Miercurea 
Ciuc și Tușnad Băi. S-au fă
cut unele îmbunătățiri pîrtiilor 
de schi existente — în număr 
de peste 30 — amenajîndu-se 
în același timp altele noi, prin
tre care amintim pîrtia de la 
km 4, din zona orașului Gheor- 
ghieni, ca și cele de Ia Harghita 
Mădăraș, din zonă municipiului 
Odorheîu Secuiesc și din apro

pierea orașului Bă
lan. De asemenea, 
sînt în curs de 
terminare lucrările 
la noua pîrtie de 
schi șl s ă n i u ș 
din microstațiunea 
Harghita Băi și din 
zona orașului 
Miercurea Ciuc. 
Totodată, s-au în
cheiat lucrările Ia 
trambulinele de 

schi și sărituri de la Suta (M. 
Ciuc), Valea Strimbă, Harghita 
Băi și Szejke (Odorheiu Secu
iesc).

Pe aceste baze sportive își 
vor desăvîrși pregătirea un nu
măr de 25 grupe la schi (fond, 
alpine, sărituri), 57 la hochei 
pe gheață, 14 la patinaj viteză 
și artistic, în care vor fi cu
prinși peste 1 500 de copii și 
juniori. Un număr mare de co
pii vor fi inițiat! în iarna a- 
ceasta în tainele schiului, ho
cheiului, patinajului și săniu- 
șului în centrele de inițiere, 
care vor funcționa în aproape 
toate localitățile județului.

Dragostea pentru sporturile 
de iarnă se manifestă și prin 
tradiționalele competiții care se 
organizează în . fiecare an : 
„Cupa prietenii crosei" — pen
tru școlile generale, „Cupa 

Raid-anchetă realizat de : 
V. PAȘCANU, I. IANCU, M. 

BĂLOI, V. ZBÂRCEA, I.TOMA. 
corespondenți

(Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
• Puternica revenire a Elisafictci Polihroniade • Victor Ciocănea, lider autoritar

ALEXANDRIA. Cu două run
de înainte de sfîrșit, Elisabe- 
ia Polihroniade a trecut In 
fruntea clasamentului finalei 
campionatului feminin de șah. 
Ea le-a învins consecutiv. în 
rundele a 12-a și a 13-a, pe 
Emilia Chis și Maria Pogore- 
vici. Principala sa contracandi
dată, timișoreanca Suzana Ma- 
kai, a cîștigat la Viorica Ilie 
(runda a 12-a) dar a pierdut 
o jumătate de punct In întâlni
rea din runda a 13-a eu Eleo
nora Gogâlea.

REZULTATELE : Hie — Mu
reș» Vz—■*/, (întreruptă in run
da a 11-a) ; Ghindă — Baum- 
stark %—Vi. Miroslav — Kan
tor 0—1, Mureșan — Gogâlea 
•/»—%, Makai — Ilie 1—0. Chiș
— Polihroniade 0—1, Pogorevici
— Jicman ’/z—Vi, Bogdan — 
Teodorescu %—Vz (runda a
12- a) ; Polihroniade — Pogo- 
revici 1—0, Gogâlea — Makai 
Vz—%. Da ora convorbirii noas
tre telefonice cu Alexandria, 
celelalte partide ale rundei a
13- a se jucau.

In clasament : POLIHRONI
ADE 9—3, Makai 8'/i—3’/z, 
Baumstark 7’/?—3*/z (1). Gogâlea 
T/s—4’/z, Mureșan 
odorescu 7—5 etc.

*
SINAIA. Victor 

consolidat poziția 
runda a 14-a. El 
Paul Voiculescu, 
principalul său urmăritor. Emil 
Ungureanu, a pierdut (după în
trerupere) la Mihai Ghindă. Al-

7—4 (1), Te-

Ciocâltea și-a 
de lider în 
l-a învins pe 
în timp ce

Porți larg deschise 
elevilor bucureșteni
Pentru atleti Si înotători, 

sezonul rece oferă posibilita
tea unor noi și prețioase a- 
cumulări. Iar pentru antre
nori — un bun prilej de a 
căuta continuu noi elemente 
talentate pe care să le în
drepte pe drumul perfor
mantei.

Duminică dimineața. în 
sala de atletism „23 August" 
am intilnit o imagine deve
nită familiară pentru școlarii 
Capitalei. Mai multe sute de 
elevi, însoțiți de profesorii 
lor — D. Bădini, Gh. Teșu. 
de la școala generală nr. 
190, A. Dumitrescu (sc. gen. 
198), E. Nourescu ți F. lovă- 
nescu (sc. gen. 203), M. Me
des (sc. gen. 79), C. Bogdan 
(sc. gen. 164) — au fost su
puși unui veritabil test al 
calităților : o alergare pe dis
tanta de 50 m, sărituri în 
lungime ți în înălțime. „Per
formerii", notati cu grijă, au 
fost selecționați pentru cla
sele speciale de atletism din 
școlile respective, lată o ex
celentă idee, care mai bine 
exploatată — ne gindim că 
acele sute de copii partici- 
panti la un asemenea con
curs ar trebui, pe viitor, gru
pați pe categorii de vîrstă — 
va duce in mod negreșit la

BASCHET D,V,Z,A B’DMJk-nui meciurile etapei o
B-a s-au încheiot cu următoarele re
zultate : masculin : Dinamo Oradea
- Comerțul Tg. Mureș 93-62 (41—34),
Constructorul Arad - Voința Satu 
More 87-43 (42-25), Știința Petro
șani — Olimpia Sibiu 16-T1 (41-31), 
P.T.T. București — Automatica 78-69 
(34—30), Arhitectura — Mine-Energie 
78—74 (39—42), Universitatea —
IPROMET 72-67 (26-39). C.S.U, Pi
tești — Universitatea Craiova 38—52 
(22—20), Știința Mediaș — Voința Ti
mișoara 86—85 (45—43), A.S.A. Bacău
- Politehnica II lași 90-80 (53-33) ;
feminin : Voința Tg. Mureș — Con
structorul Arad 50-55 (28-32), Con
structorul Galați — Universitatea lași 
57—65 (29—33), Voința Brașov — C.S.U. 
Craiova 83—31 (36—8), Sănătatea Satu 
Mare — Voința Oradea 64—48 (25—23), 
Rapid II — Medicina București 44—36 
(13—17), P.T.T, - Olimpia II București 
84—56 (36—24), Știința Constanța —
Tomistex Constanța 64—36 (29—9), Me
dicina Timișoara — Metalul Salonta 
51-59 (30-19, 49-49).

ii mn finalele campionatu- 
LUI DE CALIFICARE pen

tru A au loc sîmbătă șl du
minică, la Constanța. Vor participa 
Progresul Făgăraș, Șc. sp. 1 șl Olim
pia București, Dinamo Constanta, 
C.S.M, Sibiu și Dacia Pitești. Aces
tora li se vo alătura învingâtoarea 
zonei de la Suceava a cărei desfă
șurare o fost cmînată pentru sîm
bătă dimineața, înaintea turneului fi
nal. La confruntările acestei zone își 
vor disputa întiietatea Constructorul 
Focșani, Metalul Roman, Șc. sp. Uni
rea șî TEROM lași, C.S.U. Suceava și 
Lelea Bacău.

I IIPTP „TURNEUL TRAN-
LUriE SILVANIA-, la

care ou participat 67 de Juniori din 
Brașov, Sf. Gheorghe, Odorhei, Mu

te rezultate : Cheșcă — Kertesz 
0—1, Stoica — Ghițeseu, Ra
dovici — Partos. Ilijin — But- 
naru, Ott — Botez, Reicher — 
Urzică și Vaisman — Mititelu 
remize ; Pavlov a fost liber 
(runda a 14-a) ; Ott — Cheșcă 
0—1, Kertesz — Ott 1—8. But- 
naru — Radovici I—0, Ilijin — 
Ott ’/>—‘/a (din partidele între
rupte).

în runda a 15-a (aseară) : 
Butnaru — Ott 1—8, Urzică —

ÎNOTĂTORII LU Ui
în aceste ultime săptâmlni 

ale anului, cei mai buni Înotă
tori români vor fi angrenați in
tr-o serie de importante com
petiții interne și internaționale. 
Sîmbătă și duminică, patru 
sportivi de la Dinamo Bucu
rești, Anca Groza, Anca Geor
gescu, Ion Miclăuș și Adrian 
Ilorvat, vor lua startul în con
cursul internațional de la Got- 
waldow, iar marți și miercuri, 
aceiași înotători. împreună cu 
Marian Slavic, Dietmar 
neck și < 
(Steaua), vor 
drul „Marelui 
țului Praga“.

• între 20 
la Ploiești, cei 
tori din tară 
in cadrul tradiționalei compe
tiții de sfîrșit de an, „Cupa spe-

Wetter- 
Resler 

In co
al Dra

Octavian
• concura 

premiu

Si 23 decembrie, 
mai tineri lnotă- 
se vor Întrece

masă in atletismul 
Și. totodată, la 
Șanselor de 

campionii
a-i 
de

dinacoperit

o dezvoltare simțitoare a ba
zei de 
bucureștean. 
o sporire a 
depista pe 
miine.

In bazinul ___
vecinătate — imagini asemă
nătoare. Tot de ordinul sute
lor erau copiii care inotind 
destul de corect, in cite două 
sau trei procedee tehnice, 
luptau cu multă ambiție pen
tru obținerea baremului ce 
le-ar fi oferit dreptul de 
participare in marea compe
tiție a celor mici: „Cupa 
speranțelor". Pe marginea 
piscinei se aflau numeroși ' 
antrenori, unii dintre ei foști 
campioni (Sanda Grintescu, 
Alexandru Schmaltzer) care, 
folosind bogata experiență 
acumulată de-a lungul unei 
prodigioase cariere sportive, 
se preocupă zi de zi de for
marea viitorilor performeri. 
Exemple lăudabile, demne 
de urmat.

Ce am reținut insă_ in pri
mul rînd ? Faptul că două 
mari baze sportive ale Capi
talei se află ți la dispoziția 
școlarilor. Este un mare cîs- 
tig pentru sportul bucu- 
restean. (a. v.)

reșul și de la Șc. sp. Tg. Mureș s-a 
bucurat de un frumos succes. învingă
torii : cat. 48 kg — Mika (Odorhei), 
52 kg — Zombori (Odorhei), 57 kg
- Niamati (Șc. sp. Tg. Mureș), 60 
kg — Șandor (Odorhei), 65 kg - Be- 
nedek (Șc. sp. Tg. Mureș), 70 kg — 
Barkoczi (Șc. sp. Tg. Mureș), 75 kg
- Domokos (Odorhei), 81 kg — Mol
dovan (Brașov), 87 kg ' — Baiint (Sf. 
Gheorghe) șl -f-87 kg — Bindilâ (Șc. 
sp. Tg. Mureș). (I. PAUȘ — coresp. 
județean).

CONCURSUL IN
TERNAȚIONAL de 

: desfășurat la Zagreb 
,Cupa Pirueta de aur"

PATINAJ
patinaj artistic 
și dotat cu _ ______ __
a_ reunit pe gheață sportivi din zece 
țări. Reprezentanții noștri Doina Mi- 
tricicâ și Atanasie Bulete, măsurîn- 
du-și forțele cu patinatori de certă 
valoare, au avut comportări meritorii, 
ambii reușind să se claseze pe locu
rile cinci (Mitricîcâ din 14, Bulete din
10 sportivi). La băieți victoria a re
venit lui Laslo Vajda (Ungaria) 7 — 
142,84 p... 5. A. Bulete 36 - 123,33 p, 
iar la fete sovieticei Lia Galjelaja cu
11 — 131,52 p... 5. Dctna Mitricîcâ 
35 - 125,88 p.

POI O ECHIPA DE JUNIORI A 
CLUBULUI DINAMO (an

trenor I. Capșa) a cîștigat „Cupa 
Școlarul". In ultima etapă : Dinamo 
- Școlarul 6-5, $c. sp. 1 — Rapid 
6-3 și Progresul - Șc. tp. 2 12-5. 
Clasament final j 1. Dinamo, 2. Șco
larul, 3. Șc. sp. 1, 4. Rapid, 5. Pro
gresul și 6. Șc. sp. 2 • S-AU ÎN
CHEIAT Șl MECIURILE din .Cupa 30 
Decembrie* ale echipelor de Juniori 
mici. Ultimele rezultate : Progresul — 

Stoica, Voiculescu — Radovici, 
Mititelu — Reicher fi Pavlov 
— Vaisman remize. Celelalte 
partide (inclusiv aceea dintre 
Ungureanu și Cioeâltea) »-au 
Întrerupt.

CLASAMENTUL : CIOCAL- 
TEA 10—3 (1), Ungureanu 8%— 
4Vz (1), Radovici și Pavlov 8'A 
—5'h, Gbițeseu 8—5 (1), Ghin
dă și Fartos 1'h—5*/> (1), Mi- 
titelu și Urzic* 7'A—6'h etc.

BOGAT FINAL Dl AN
ranțelor". Ultima mare compe
tiție cu caracter intern este 
programată la Cluj-Napoca, in
tre 27 și 29 decembrie. Este 
vorba de campionatele naționale 
de juniori, întreceri la care va 
fi prezentă marea majoritate a 
performerilor noștri.

• Zilele trecute a avut loc 
la Oradea (bazin de 33 m) un 
concurs internațional triunghiu
lar între sportivii din Tarnow 
(Polonia), Kosice (Cehoslovacia) 
și din localitate. Cea mai bună 
performanță a fost înregistrată 
de tînărul Madi Levente (15 
ani), care a parcurs 200 m del
fin în 2:17,3, una dintre cele 
mai bune performanțe româ
nești la această probă. Alte re
zultate : Dan Ținea 1:12,5 — 
100 m delfin ; Ladislau Szaka- 
dati 1:06,0 — 200 m spate ; Io- 
landa Kupis (Tarnow) 1:02,3 — 
100 m liber ; Horațiu Neagăru 
4:30.0 — 400 m liber ; M. Le
vente 5:13,6 — 400 m mixt ; D. 
Ținea 2:33,3 — 200 m spate.

Seria secundă a Diviziei A la hochei

FAVORITELE TREC PRIN EMOȚII...
POIANA BRAȘOV, 11 (prin 

telefon). — Patinoarul artificial 
din această stațiune montană a 
găzduit joi încă trei partide din 
cadrul seriei secunde a Diviziei 
A la hochei. Au fost trei jocuri 
atractive, foarte echilibrate, cu 
palpitante răsturnări de situații 
și în care formațiile favorite au 
învins dar cu

Agronomia 
Sp. studențesc 
2—3, 0—3), au 
<21 și Denes 
Constantinescu 
Boldescu, M. Vlad și 
pentru bucureșteni.

Liceul nr. 1 M. Ciuc — Tir- 
nava Odorheiul Secuiesc 7—8 
(3—1, 1—5, 3—2), au marcat : 
Daniel (3), Nagy, Horvath, Toke, 
Eros pentru învinși, Csiszer (2), 
Gali (2), Peter (2), Moldovan și 
Papp pentru învingători.

Tractorul Brasov — Unirea 
Sf. GheorgKe 1—2 (1—0, 0—2, 
0—0), au înscris : Moarcăs pen
tru Tractorul, Gyorgy și Todor 
pentru Unirea.

în clasament conduce Sp. stu
dențesc ASE cu 23 p, urmată 
de Unirea 20 p, Tirnava 15 p. 
Agronomia 11 p, Liceul nr. 1 
8 p, Tractorul 1 p.

Turneul continuă vineri, de

multe emoții. 
Cluj-Napoca — 
ASE 3—7 (1—1, 
marcat : Borszos 
pentru clujeni. 
(3), Steinberg, 

Fodorea

Șc. sp. 2 7—1, Șc. sp. 1 — Rapid
10-2, Dinamo — Școlarul 6—5. Pe lo
cul I s-a clasat echipa Șc. sp, 1 (an
trenor N. Arsene) cu 10 p, urmată 
de : 
iarul

Dinamo 8 p. Progresul 6 p, Șco-
4 p. Rapid 2 p Șc. sp. 2 O p.

Tip CAMPIONATUL MUNICIPIU- 
11 * LUI BUCUREȘTI la arme cu 

aer comprimat este programat pentru 
sîmbătă și duminică. întrecerile — de 
pușcă și pistol pentru seniori și ju
niori — se vor desfășura în sala din 
parcul sportiv Dinamo. Ca la fiecare 
ediție a acestei prestigioase compe
tiții, și acum vor fi prezenți la stan
dul de tragere cel mai buni trăgători 
din secțiile de tir ale Capitalei.

BULETINUL ZĂPEZII

am aflat, pentru Iubitorii 
grosimea stratului de ză- 

principalele zone montane ale

Prin amabilitatea Institutului Meteo
rologic (Serviciul prevederi de scurta 
durotă) 
schiului, 
padâ în 
țârii.

Predeal
Sinaia (Cota 1500) 
Vîrful Omul 
Păltiniș (Sibiu) 
Fundata
Paring
Semenic
Ceahlău (Toaca) 
Bâișoara
Rarâu
Vlâdeasa
Vîrfu Țarcu

34 cm
8

25
24
26
10
26
38
24
20

3
13

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm

CINE PRIVEȘTE MAI DEPARTE...
De o bucată de vreme Fe

derația română de atletism 
are bunul obicei de a organiza, 
la sfîrșitul fiecărui sezon com- 
petițional în aer liber, o con
sfătuire a tehnicienilor care lu
crează In atletism. Am subliniat 
In trecute ocazii utilitatea a- 
cestui sfat al antrenorilor, In 
care se dezbat problemele ma
jore ale atletismului nostru. Și 
vrem să credem că progresul 
evident al atletismului româ
nesc din ultimii ani își trage 
una din rădăcini tocmai din 
schimbul valoros de idei — 
metodice, organizatorice sau de 
altă natură — materializat în- 
tr-o orientare unitară In dezba
terile de la Snagov, locul tra
dițional de desfășurare a cons
fătuirii.

Și ultima reuniune, consumată 
la sfirșitul lui noiembrie, se 
Înscrie in nota generală de se
riozitate ți responsabilitate. No
tăm, din bogata agendă, clteva 
din problemele abordate : ana
liza activității atletice in 1975, 
stabilirea planurilor de pregă
tire a sportivilor din lotul olim
pic — firesc, reprezentarea o- 
limpică a fost ideea prioritară 
a lucrărilor —, unele conclu
zii pe linia asistenței și cerce
tării științifice, asigurate de 
Centrul de cercetări științifice 
al C.N.E.F.S. și I.E.F.S., discu
ții pe marginea necesității îm
bunătățirii activității juniorilor, 
discuții metodice pc grupe de 
probe privind activitatea din
1975 și direcțiile pregătirii și 
orientarea metodică pentru
1976 etc.

Apreciind lucrările consfătui
rii ca deosebit de valoroase, 
tov. general lt. Marin Dragnea, 
președintele C.N.E.F.S. 1-a feli
citat, totodată, pe cei care și-au 
adus contribuția la succesele at
letismului românesc in 1975. 
„Sezonul bun, unul din cele mai 
productive din istoria atletis- 

la ora 14, cu meciurile: Sp. stu
dențesc ASE — Liceul nr. 1 
M. Ciuc, Unirea Sf. Gheorghe 
— Tirnava Odorheiul Secuiesc, 
Tractorul Brasov — Agronomia 
Cluj-Napoca.

Carol GRUIA-coresp.

Ce posibilități sint oferite tineretului pentru
(Urmare din pag. 1)

pacul de aur" — pentru pio
nieri, „Cupa de cristal", „Cupa 
Tirnava", „Cupa Lacul Roșu", 
campionatul județean pentru 
echipe sătești •— ia hochei pe 
gheață ; acțiunea „Micii vînă- 
tori de munte", „Cupa Căliman", 
„Cupa Harghita", „Cupa tehno- 
utilaj", „Cupa Suța", „Cupa 30 
Decembrie" etc. la schi și pa
tinaj.

BACĂU : IARNA l-A GĂSIT 
PREGĂTIȚI PE GOSPODARI

de
N. 

zu-

Cu ani în urmă, cînd în o- 
rașul Băcău sălile de sport erau 
o raritate, aceea a asociației 
Lctea, aparținînd Fabricii de 
hîrtie, polariza întreaga activi
tate sportivă. Astăzi, baza ma
terială 
țial, a 
folosită 
ciației 
școlar de celuloză și hîrtie, în
deosebi pentru volei, baschet, 
box și gimnastică.

Referindu-se la pregătirile e- 
fectuate pentru sezonul 
iarnă, secretarul asociației, 
Marcu, ne spunea : „Am 
grăvit și vopsit atit sala de 
sport cit și restul dependințe
lor, s-a efectuat revizuirea în
călzirii. Același lucru s-a făcut 
și la poligonul de tir. EI este 
pregătit in așa fel, incit să se 
poată organiza orice fel de con
curs. Dacă timpul va fi priel
nic, noi am amenajat, în in
cinta stadionului, pentru toată 
perioada de iarnă, un loc pen
tru un patinoar natural".

îmbogățindu-se substan- 
permis ca sala să fie 
numai de membrii aso- 
și de elevii Grupului

TG. JIU : PROIECTE GORJENE 
Șl O MAI VECHE DOLEANȚĂ

Tinerii din Tg. Jiu și din ju
dețul Gorj vor avea posibili
tatea să practice mai intens 
sporturile specifice anotimpului 
rece. La Tg. Jiu, de pildă, prin 
grija Consiliului popular muni
cipal vor fi amenajate noi pa
tinoare. Cel mai frumos se va 
afla în preajma orășelului co
piilor, avînd o suprafață de a- 
proximativ 500 mp. în zona 
„Debarcader" și la viitorul com- 

mului nostru, este de natură să 
dea speranțe într-o comportare 
frumoasă a atleților noștri la 
Montreal, corespunzătoare res
ponsabilităților sporite puse în 
fața sportului olimpic numărul
1. Pentru aceasta, este nevoie 
In continuare de o muncă sus
ținută, de calitate, de dăruire, 
de ordine și disciplină", a sub
liniat președintele C.N.E.F.S.

Ne-am putut da seama din 
luările de cuvînt ale tehnicieni
lor angajați în pregătirea olim
pică a speranțelor noastre — 
publicate, unele, într-un număr 
recent al ziarului — că atletis
mul și-a fixat obiective preten
țioase pentru sezonul viitor, 
pentru J.O. de la Montreal. Cî- 
teva exemple sint edificatoare : 
Natalia Andrei 4:01,0 la 1 500 m 
(record mondial 4:01,4), Virgi
nia Ioan 1,94 m la săritura In 
înălțime, Gheorghe Cefan 8:12 
la 3 000 m obstacole, Carol Cor- 
bu 17,20 m la triplusalt. Obiec
tivele nu sînt deloc ușoare dar 
să nu uităm că în ultimii ani 
atleții fruntași și antrenorii lor 
ne-au obișnuit să-și Îndepli
nească promisiunile.

O altă consemnare, pe care 
reporterul o consideră intere
santă. Deși la orizont se află 
Montrealui, cei răspunzători și 
cei ce făuresc destinele atletis
mului românesc, deopotrivă, 
ne-au dovedit că privesc mai 
departe. Nu puțini au fost cei 
care, la Snagov, s-au referit Ia 
problema creșterii și pregătirii 
performerilor care vor concura 
la Moscova, în 1980. Cine pri
vește mai departe, vede mai 
mult...

Vladimir MORARU

PRIMUL CONCURS 
DE seni

AL SEZONULUI

A

IN

Precedîndu-1 cu două săptă- 
mîni pe cel ce va inaugura in 
mod oficial sezonul, concursul 
programat duminică, la Poiana 
Brașov, cuprinde probe de fond 
(startul la ora 9,30) și o cursă 
de slalom (startul la ora 10). 
Comisia de specialitate a jude
țului Brașov a invitat la aceas
tă competiție schiori din Bra
șov. Predeal și de pe Valea 
Prahovei.
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plex sportiv „Pandurașul", unde 
se află acum un lac natural, 
va funcționa un al doilea pati
noar. Iubitorii acestui frumos 
sport vor mai avea la dispozi
ție terenuri acoperite cu gheață 
la stadionul Municipal (700 m p), 
precum și în curțile școlilor. 
In județ se vor amenaja pati
noare naturale la Motru, Țieleni, 
Sadu, Tg. Cărbuncști, Tismana 
și în alte localități.

Pe Dealul Tirgului, din apro
pierea reședinței de județ, unde 
în timpul verii se desfășoară 
cursele de motocros, pantele 
vor fi transformate în pîrtii de 
schi și săniuș.

în încheierea corespondenței 
noastre vrem să ridicăm o ve
che doleanță a sportivilor din 
Tg. Jiu, și anume aceea a în
ființării unui centru de închi
riere a materialelor 
specifice 
Poate, cu 
va realiza

a liceului 
pistele de

BISTRITA- 
NALE CC

sportive 
disciplinelor zăpezii, 

sprijinul U.J.C.M. se 
și acest obiectiv.

BUȘTENI : PATINAJUL ARE NOI 
PRIETENI

Anticipa 
nului reci 
Năsăud s 
practice, 
gătire a 
săniuș, pi 
lui de la

Pentru I 
tradițional 
schi și sa 
fee, print} 
cursului 
Fintinele, 
și altele, 
șurării cț 
can la s< 
niori și s 
și pirtiile 
la Măguri 
Cormaia.

Sub im 
nul orgâs 
resort, s-d 
amenajare 
turale, pe 
Bistrița, 1 
Năsăud și 
în centrel
Prundu 
Nimigea.

S-a stal 
cu Biroul 
neret și 
turism, or 
a unor ex 
Măgura C 
alte locali 
„Cupei tii 
pentru tre 
derea obți 
drumeției" 
plexului „ 

Pentru 
acțiuni, C 
tru educaj 
colaborare 
țean U.T.I 
țeân al si 
nat instru 
la schi, c 
sta la dis 
să învețe

în continuare pasiu-Păstrînd
nea pentru schiul de perfor
manță, tineretul din orașul de 
Ia poalele Bucegilor își în
dreaptă atenția în ultima vre
me și spre un alt sport de iarnă 

' și anume patinajul. An de an, 
patinoarul din centrul orașului 
Bușteni — amenajat pe tere
nul de tenis, de un neobosit a- 
nimator al sportului local, an
trenorul Sandu Vintilă — cu
noaște o afluență tot mai mare. 
De curînd, federația de specia
litate a propus asociației „Ca- 
raimanul" și aceasta a acceptat, 
să se înceapă, prin muncă vo
luntară, lucrările pentru asfal
tarea pistei din jurul terenului 
de fotbal și astfel orașul Buș
teni, să posede, încă în acest 
sezon, o pistă de gheață cu 
cinci culoare, care va sta la 
dispoziția iubitorilor acestui 
sport.

Revenind la activitatea schio
rilor, remarcăm intensele pre
gătiri ale celor 30 de schiori 
(băieți și fete) de la probele 
alpine. Sub conducerea antre
norului Mircea Enache ei se 
antrenează, în funcție de con
dițiile de timp, în sala de sport

Raidul-; 
cupările « 
Si ale cele
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MPREUNA CU BORG I
VACANJÂ competițională

oar Borg 
ună lec
ui că, în 
lui Năs- 
l nostru 
jucat — 
73. N-ar 
idezul să 
stă lec- 
em îm- 
>i, spec- 

toate 
gradele, 
— cum 
le neui- 
e ostă- 
ordinară 
i o vom 
aștri, în 
„mate- 

iră mo- 
1 să ne

fi lăsat condus de asemenea 
logică — nedialectică dar nu 
odată îndreptățită ! — el
n-ar fi reușit la capătul unui 
an fără mari performante să 
realizeze ,.o performanță fără 
precedent", un meci cum n-a 
mai ieșit din mina lui, de 
doi ani. Nu e de crezut că 
Năstase e mai puțin lueid 
decît cei care citim ziarele : 
dovada că el însuși ia ca 
punct de referință anul 1973. 
confirmînd statisticile care 
nu făceau din ’74 și ’75 ani 
ai floriei sale... Numai că 
pentru un 
conștient de 
ditatea nu e 
demoralizare 
victoriilor și 
conține

I PENTRU ECHIPELE DIN DIVIZIA A T
I
I PRIMELE CONSTATARI LA ÎNCHEIEREA TURULUI

ACTUALITĂȚI
• AUTOMATICA ALEXAN

DRA — AKADEMIK ȘV1ȘTOV 
(BULGARIA) 1—0 (0—0). Miercuri 
s-a disputat la Alexandria întâl
nirea amicală internațională din
tre formația locală Automatica 
și echipa Akadcmik Șvi.ștov, din 
Bulgaria. La capătul unui joc 
spectaculos, gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (0—o> 
prin golul marcat de Socol (min 
88). (M. Bizon-coresp.).

I

știu — 
tec după 
uî meu. 
an ase- 
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i în ul- 
fost un 
Năstase 
nare se- 
îul slab 
campion 
c voi
se mul
ul te di
re. des
cingeam 
:pre Me-

1* Si 
o fi cu 
‘1 decit 
t noas- 
ităm. fi- 
puțină- 
1-voliti- 
îm noi. 
lescura- 
le lud- 
ptici și 
2eșecu- 
zbînzile 
em în- 
portivă. 
ilt mai 
•ion de 
e s-ar

Numai 
mare talent 
forța sa — luci- 
un imbold spre 

iar statistica 
înfrîngerilor nu 

totul și nu e ulti
mul cuvînt. Cam
pionul știe că de 
multe ori un eșec, 
chiar sever, e baza 
unui triumf, după 
cum un șir lung de 
victorii te poate 
duce la pierzanie. 
Triumful de 
Stockholm vine la 
capătul multor ..zile 

negre", cu lacrimile, enervă
rile și tristețea lor. el e „ro
dul" multor ratări în fața 
cărora omul nu și-a pierdut 
capul și nici n-a lăsat mina 
jos. In fond, eșecurile a- 
celea au adus și ele puncte 
în F.I.L.T.. Năstase „n-a că
zut" ca Smith, de pildă, o- 
mul nostru a trecut prin 
zona contra-performanței cu 
mintea limpede și inima 
bravă, ca să găsească — e- 
xaet cînd trebuia ! — forța 
de a învinge. Aceasta e. 
probabil, marea lecție de mo
rală pe care ne-o dă Năs
tase : puterea de a străbate 
pustiul contra-performanțe- 
lor. sfidînd statisticile și dîn- 
du-i lucidității lucirea unei 
credințe în imposibil.

Ne e necesară această mo
rală tonică pentru viața în 
multe sporturi, în multe cli
pe. Inclusiv în acelea cînd 
trăiești tristețea a două in- 
fringeri la un punct, la un 
biet punct, în două meciuri 
ale unei echipe de fete ini
moase. care cîștigă de fie
care dată repriza a doua la 
handbal !

la

BELPHEGOR

a sporturilor de iarnă?
sau pe

DITIO- 
SCHI

i sezo- 
istrița- 
acțiuni 

și pre- 
schi și 
li-liftu- 
le.
rare a 
ri de 
tu tro
ll par- 

„Cupa 
argint" 
desfă- 

epubli- 
lii, ju- 
nenajat 
iuțe de 
bița și

gSpriji- 
wie de 
pentru 

ire na
sul din 
Bistrița 
cum și 
schința, 
eru și

buții pentru ca activitatea în 
sezonul de jarnă să se desfă
șoare in condiții optime, astfel 
ca. bazele sportive — nou ame
najate sau recondiționate — să 
se_ afle la dispoziția unui nu
măr tot mai mare de tineri și 
vîrstnici, dornici să practice di
verse discipline specifice ano
timpului rece, cit și unele spor
turi de sală.

Sondajul nostru a cuprins 
doar cîteva zone, dar vești ase
mănătoare am primit și din alte 
județe, ceea ce ne îndeamnă să 
credem că în această perioadă 
s-a acordat mai multă atenție 
acestei probleme, care, sperăm, 
va găsi ecoul dorit în rîndurile 
cetățenilor. De altfel, activita
tea nu trebuie să se reducă 
numai la amenajarea bazelor, 
ci și la o muncă intensă de 
atragere spre patinoare, pîrtii 
și săli a cit mai multor oameni, 
de organizare a unor numeroase 
și atractive concursuri.

• Steaua, realizatoarea unui spectaculos salt de clasament și de joc • Dinamo beneficiază de 
experiența și omogenitatea lotului • „Tandemul" echipelor moldovene — o revelație • F.C. Constanța.

| A S A. Tg. Mureș și F.C.M. Reșița se înscriu și ele cu realizări de peste 50 la sută • Ultima etapă 
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Steaua termină pe locul ! 
prima jumătate a cursei cam
pionatului Diviziei A la fotbal. 
Este notabilă ascensiunea înre
gistrată de formația militară, 
care se afla anul trecut, in a- 
celași moment al competiției, 
pe locul 8 cu 17 puncte 
activ. Bucureștenii au obținut 
nu numai un plus de 7 puncte, 
comparativ cu ediția preceden
tă, dar au realizat și un fru
mos salt de calitate, în con
dițiile unei sensibile remanieri 
a echipei. „Parcursul" efectuat 
de Steaua a avut, ca princi
pale calități, tendința spre un 
fotbal de mișcare, de punere 
în valoare a calităților tehnice 
și ingeniozității multora din
tre titulari, de realizare a 
unui crescendo în privința rit
mului de joc. Sînt calitățile 
care au oferit echipei militare 
titlul de lideră de toamnă. O 
secondează Dinamo, care — 
deținind cel mai experimentat 
și mai omogenizat mecanism 
de joc — a fost capabilă să 
refacă pierderile unui început 
de campionat slab și, în conți- 

«.x materializeze etapă 
de etapă calitățile majorității lllpfktn rî Im* X

concurentă a frun- 
în lupta 

mai

n uare, să

la

să rămînăjucătoriîor 
principala 
tașei clasamentului _
Pentru titlu. Ocupîndu-ne, mai 
departe, de formațiile care me
rită sublinierile noastre, vom 
aminti de Politehnica Iași și 
Sport club Bacău, tandemul 
moldovean care a reușit o com
portare în general constantă. 
In ceea ce-î privește pe ieșeni. 
e.‘ atins, cu o formație
tînără, un grad de omogeni
zare lăudabil. La S. C. Bacău, 
întîlnim roadele unej sirguin- 
cioase munci de instruire, ast
fel că reușitele formației de
pășesc așteptările și chiar po-» ..... j»r;n finișuri

F. C. Con- 
Tg. Mures și 

F.C.M. Reșița au intrat Și ele 
în plutonul în care, după toate 
probabilitățile, nu există vreun 
pericol real în privința retro
gradării. Pentru celelalte com
batante însă, returul anunță

o dispută foarte echilibrată, 
deschisă unor conjuncturi ne
așteptate, în privința luptei 
pentru rămînerea în primî di
vizie. Clasamentul ne demon
strează, de altfel, că rareori 
diferența de puncte dintre ocu
pantele plutonului fruntaș și 
formațiile aflate pe ultimele 
locuri a fost așa de mică cum 
se prezintă astăzi. Intre C F.K. 
Cluj-Napoca și Steaua sînl 
acum numai 11 puncte distan
ță, față de 17 cite existau în 
clasamentul de toamnă al edi
ției precedente între deținătoa
rea „lanternei roșii" (F.C.M, 
Galați) și lider (Dinamo).

Această parțială constatare 
determinată de cifre vorbește 
foarte mult despre randamen
tul în general sub așteptări, 
diminuat al majorității echipe
lor noastre de prima divizie. 
Nivelul de joc, care s-a plasat 
și in acest campionat, pentru 
marea majoritate a formațiilor, 
la o calitate cu totul nesatis- 
făcătoare, a fost grevat și de 
această inconstanță de-a drep
tul supărătoare care a depășit 
cu mult limitele „accidentelor" 
admise în fotbal. Nu mai de
parte decît etapa finală ne-a 
oferit multe asemenea situații, 
de formații care au trecut de 
la comportări bune în etapa de 
duminică la prestații direct 
neonorabile trei zile mai tîr- 
ziu. Chiar dacă în unele întîl- 
niri, în fixarea unor scoruri 
categorice, au intervenit și fac 
tori care țin, totuși, de an
samblul măsurilor privind pre
gătirea unei partide în con
dițiile știute pentru zilele de 
decembrie, chiar și în aceste 
împrejurări, considerăm, e foar-

te greu de admis ca formații 
precum F.C. Olimpia Saiu Marc, 
Sportul studențesc, Politehnica 
Iași, — ■ ■
zirite la nivelul arătat 
ieri. .
xempie, defecțiunile care apar, 
din nefericire atît de des, și 
in comportările formațiilor 
noastre reprezentative 
club, victime ale unor 
circuite" aidoma celor 
gistrate într-o serie de partide 
ale ultimei etape. Scăderea 
inadmisibilă a combativității, 
abandonarea spiritului de echi
pă, imposibilitatea găsirii unor 
soluții imediate și eficiente in 
perioadele critice, 
pe care le-am întîlnit și în 
meciurile internaționale recente 
sau mai vechi, reapărute și in 
etapa de încheiere 
campionatului care, 
tru unele formații s-au soldat 
cu succese nete, cu 
teptate, au vădit, 
blu, lipsa de unitate de acți
une, inconstanța ca randament. 
Pe alocuri chiar neseriozitatea 
abordării partidelor de multe 
dintre formațiile noastre care 
ar trebui să alcătuiască plu
tonul fruntaș. generator 
jucători de valoare, de idei de 
joc, pentru fotbalul nostru, dar 
care este încă departe de o 
atare misiune. Sub asemenea 
constatări de insatisfacție in
tervine pauza dîntre tur și 
retur în fotbalul nostru. Poate 
că, în sfirșit, in această iarnă 
vor prinde viață măsurile și 
acțiunile care să facă din pri
măvara 1976 împlinirea spe
ranțelor de creștere calitativă 
a fotbalului românesc.

Eftimie IONESCU

liapid, etc.

Găsim, în

să se pre-
i alaltă- 

asemenea e-

și de 
„scurt 
inre-

iată lacune 
întîlnit și

a turului 
dacă pcn-

totul neaș- 
în ansain-

de

tențialu) Ijtului. 
pline de reușite, 
stanța, A.S.A.

La jumătatea întrecerii

PUPLICUL SĂTMĂREAN
PE PRIMUL LOC IH

„TROFEUL PETSCHOVSCHr
La încheierea primei părți 
actualului campionat, situa- 

' î „Trofeul Petschovschi"
a <
(ia în
(decernat anual de ziarul nos
tru celui mai sportiv public) 
este următoarea i 1. SAIU 
MARE 9,25 ; 2. Craiova 9,12 ; 
3. Reșița 9,11 ; 4—5. Constan
ța și Iași 9,00 ; 6. Cluj-Napoca 
8,94 ; 7. București 8,88 ; 8. Ti
mișoara 8,77; '9—II. Pitești, 
Bacău și Tg. Mures 8,75 ; 12 
Arad 8,50 ; 13. Oradea 8,44 ; 14. 
Petroșani 7,11.

LOTC-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU V1NZAREA
LOTO 2, DE DUMINICA 14 DECEMBRIE ____________ _ -

TIONALA LOTO DE MARȚI 16 DECEMBRIE 1975

La tragerea Loto 2 puteți cîștiga cu două numere din patru și cu 
trei numere din 12 extrase.

BILETELOR LA TRAGEREA 
1975 ȘI TRAGEREA EXCEP-

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 5 DECEMBRIE 

1975
Extragerea I : Categoria 1 : 
variante 10% a 19.645 Iei ;

Categoria a Il-a (12 rezultate) : 
278,80 variante a 394 lei.

CLASAMENTE 
TINERETSPERANȚE

1. F.C. ARGEȘ 17 12 2 3 32—17 2t
2. Dî no mo 17 11 3 3 47—16 25
3. F.C. C-ța 17 li 4 3 28—14 24
4. Univ. Craiova 17 8 6 3 29—11^22
5. Sp. studențesc 17 8 4 5 32—25 20
8. F.C. Bihor 17 8 4 5 35—30 20
7. Steaua 17 9 2 6 27—23 20
8. „Poli” Tim. 17 9 9 • 30—15 18
9. „Poli* lași 17 8 2 7 29—28 18

10. S.C. Bacău 17 8 1 8 28—25 17
11. „U* Cj-Nop. 17 6 2 9 20—25 14
12. A.S.A. 17 5 4 8 23—31 14
13. F.C.M. Reșița 17 6 2 9 14—31 14
14. C.F.R. 17 3 6 8 15—19 12
15. U.T.A. 17 4 4 9 11—21 12
16. Rapid 17 3 5 9 14—29 11
17. F.C. Olimpia 17 3 4 10 20—36 10
18. Jiul 17 4 1 12 15—55 T

„CUPA A + T“
1. DINAMO 34 22 4 8 86—35 41
2. Steaua 34 19 6 9 65-39 44
3. F.C. Argeș 34 18 7 9 49—40 43
4. F.C. C-țo 34 18 6 10 51—31 42
5. Univ. Craiova 34 14 9 11 51—28 37
6. F.C. Bihor 34 15 7 12 57—51 37
7. „Poli- lași 34 16 5 13 56—53 37
8. S.C. Bacău 34 17 2 15 48—45 36
9. „Poli- Tim. 34 16 3 15 55—42 35

10. Sp. studențesc 34 15 5 14 53—53 35
11. A.S.A. 34 13 6 15 45—53 32
12. F.C.M. Reșița 34 14 4 16 32—53 32
13. Rapid 34 10 8 16 35—49 28
14. „U" Cj-Nop. 34 11 5 18 43—47 27
15. U.T.A. 34 10 6 18 31—51 26
16. C.F.R. 34 7 11 16 27—41 25
17. F.C. Olimpia 34 8 8 18 36—67 24
18. Jiul 34 10 4 20 41—8Î 24

METALUL BUCUREȘTI -

C.S. TÎRGOVIȘTE 1-0 (1-0)
Ieri, pe 

din Capitală, a 
da restantă din 
a Il-a), dintre 
talul București 
viște. Bucureștenii au învins eu 
scorul de 1—0 (1—0> prin ...
autogolul lui Gli. Popescu (min. 
4). A fost un meci disputat, cu 
multe faze frumoase. în urma 
acestui joc, echipa din Tirgo- 
viște a rămas pe locul 2, la e- 
galitate de puncte (22) cu Pro
gresul București, iar Metalul a 
urcat pe locul 7. (M. DOGA- 

^lU-coresp.)

stadionul 
avut 
Divizia B (seria 
formațiile Me- 

și C. S. Tirgo-

Metalul 
loc parii-

CLASAMENTELE TURULUI DIVIZIEI C
S-ou încheiat — după cum se știe 

din etapa a Xlll-a, care
intrecerile turului Diviziei C la fotbal. Au mai rămas de jucat cîteva meciuri restante- - — ■ ••• ... -----oau fost reprogromate pentru duminica 14 decembrie. Closamentele seriilor, după prima parte 

competiției, se prezintă astfel :

SERIA 1 SERIA A V-A

1. MINERUL G. H. 15 9 2 4 27-12 20 1— 2. TEHNOMETAL 14 7 5 2 24-14 19
2. Laminorul Roman 15 8 2 5 28-13 18 UNIREA TR. 14 7 5 2 21-11 19
3. A.S.A. C. Mold. 15 8 2 5 29-18 18 3. Azotul Slob. 14 7 4 3 19-16 18
4. Constr. Bot. 15 9 0 6 23-18 18 4. Automatica 15 5 7 3 21-19 17
5. Foresta Foit. 15 8 2 5 16-13 18 5. T.M. București 15 6 4 5 28-25 16
6. Metalul Rădăuți 15 8 1 6 27-26 17 6. t.C.S.I.M Buc. 15 5 5 5 21-15 15
7. Avintul Frasin 15 8 1 6 20-20 17 7. FI. roșie Buc. 15 5 5 5 21-19 15
8. Victoria Roman 15 6 4 5 23-18 16 8. Avintul Urz. 14 5 5 4 21-21 15
9. Constr. Iași 15 7 2 6 18-15 16 9. I.O.R. Buc. 15 5 5 5 17-18 15

10. Danubiana 15 5 4 6 19-19 14 10. Șoimii TAROM 15 5 4 6 18-15 14
11. Progr. Făli. 15 6 2 7 17-21 14 11. Triumf Buc. 15 4 6 5 16-14 14
12. Dorna V. Dornei 15 5 3 7 19-27 13 12. Electronica 14 5 3 6 13-16 13
13. Cristalul Dor. 15 5 3 7 15-28 13 13. Sirena Buc. 15 4 5 6 24-27 13
14. Spicul Țig. 15 5 1 9 14-22 11 14. Rapid Fetești 14 4 3 7 17-30 11
15. Foresta Mold. 15 4 3 8 12-24 11 15. Olimpia Giur. 14 3 3 8 15-23 9
16. Metalurg. lași 15 2 2 11 14-27 6 16. IPRECA Căi. 14 3 3 8 t0-23 9

SERIA A ll-A SERIA A VI-A

1. RELONUL SÂV.
2. Petrolul Moin.
3. Let ea Bacău
4. Energia Gh.-Dej 

Constr. Vaslui 
Rulm. Birlad 
Textila Buhuși 
Bradul Roznov 
Minerul Corn. 
Oituz Tg. Ocna 
Ozana Tg.Neamț 15 
Cimentul Bicaz 
Hușana Huși 
Locomotiva Adj. 
Petrolistul Dăr. 
Tractorul Văleni

5. 
t.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
18.

15
15
15
15
15 
15
15
15
14
15

15 
15
14
14
14

12
12
11
11
9
8
6
4
6
6
4
4
2
2
2
2

1 
1
2
2
3
2
2
6
1
1
3
1
4
3
2
0

2
2
2
2
3
5
7
5
7
8
8

10
9
9

10
12

43- 8
36- 8
60-16
34- 15
30-15
35- 17
16-22
14-24
19-23
27-34
17-40
16- 23
13- 33
9-42

17- 36
14- 44

25
25
24
24
21
18
14
14
13
13
11

9
8
7
6
4

1. ROVA R. Vede
2. FI. outomec. M
3. Vulturii C.-lung
4. Viitorul
5. Petrolul T-vișie
6. F.O. Bolș
7. Prog. Corabie
8. Cetatea Tr. M.
9. Recolta Stoic.

10. Constr. Pitești
11. Electrica Titu
12. Vagonul Car.
13. Cimentul Fieni
14. Oțelul
15. Chimia

Voința16.

T-viște 
Găești 
Cor.

15
15
15
14
15
15
15
15
14
15
15
15
15
14
14
15

12 
10

8
7
6
7
7
5
4
4
5
4
3
3
2
0

1
5
3
4
6
2
2
4
6
5
2
3
5
3
5
4

2
0
4
3
3
6
6
6
4
6
8
8
7
8
7

11

31- 9 
27- 9 
26-10 
27-10 
20-11
15- 14 
24-26 
26-25 
18-18
16- 16 
16-26
16- 24 
10-26
17- 27
9-23
6-37

25
25
19
18
18
16
16
14
14
13
12
11
11
9
9
4

SERIA A III-A SERIA A VII-A

SERIA A IX-A

cat. 2: 3.95 a 11.913 leiTcat. ^: 
6,70 a 7.023 lei ; cat. 4 : 17,40 a 
2.704 lei ; cat. 5 : 83,25 a 565 lei; 
cat. 6 : 127,35 a 370 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Ca
tegoria A : 1 variantă 25% a 
34.614 lei și 2 variante 10% a 
13.846 lei ; cat. B : 2 
25% “" ‘ * '
10% a 4.673 Iei ; cat. C : I 
4.200 lei ; cat. D : 26,40 a 
lei ; cat. E : 114,45 a 327 
cat. F : 199,20 a 188 lei ; 
X : 1.742,40 a 100 lei.

CÎȘTIGURILE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 7 DECEMBRIE 1975
Categoria I (13 rezultate) : ]

variante (10%) a 8.315 lei.

.Categoria a IH-a (11 rezultate) 
3.571,40 variante a 46 lei.

REZULTATELE
CONCURSULUI PRONOSPORT

DIN 10 DECEMBRIE 1975

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

POIANA
I.R.A. Cîmpina 
Olimpia Rm. S. 
Carpafi Sinaia 
Caraimanul Buș. 
Petrolul Tel. PI. 
Avintul Mîneciu 
Luceafărul Focș. 
Victoria Florești 
Chimia Brazi 
Petrolul Berea 
Petrolistul Bold. 
Chimia 
Foresta 
Carpați 
Chimia

Mâr.
Gugești 
Nehoiu 

Buzău

14
15
15
15
15
15
15
14
14
15
14
14
14
14
14
15

9
9
8
7
7 
7
6 
5
5 
5
5
5
4
2
3
1

3
2
4
4
4
4
5
4
4
3
3
2
3
5
2
4

2
4
3
4
4
4
4
5
5
7
6
7
7
7
9

10

32-10
24- 10
25- 20
19- 9
22-16
18-12
21-18
17-16
17-18
21-20
17- 19
11-22
15-26
18- 23
8-28

14-31

21
20
20
18
18
18
17
14
14
13
13
12
11

9
8
6

MINERUL Lupeni 
Metoluig. Sadu

3. Metalul Dr. T.S.
4. Lotrul Brezot
5. Dierna Orșova
6. Cimentul Tg. Jiu
7. Prog. Băifești
8. Constr. Cv.
9. Chimistul Rm.

Dunărea Cal. 
C.F.R. Cv. 
Unirea Drag 
Unirea Dr. T.S.
MEVA Dr. T.S

Rovinari 
Cv.

1. 
2.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.

V.

Min. 
Victoria

15 8
8
8
8
7
7
6
7
5
5
5
6
5
4
2
4

15 
15 
15
15 
15
14
15
15 
15
15
15
15
14
15
15

5
3
2
1
3
3
4
2
4
4
3
1
2
3
6
2

2
4
5
6
5
5
4
6
6
6
7
8
8
7
7
9

26- 4 
13-13 
28-15
27- 17 
26-18 
17-14
21- 14 
25—26 
t9-18 
19-27
15- 21 
10-21
22- 32
16— 20 
15-22 
13-30

21
19
18
17
17
17
16
16
14
14
13
13
12
11
10
10

1. ARMATURA z.
2. Stri/ngul Arad
3. Voința Oradea
4. Bihor. Marg.
5. Constr. Aiad
6. Recolta Salonta
7. Someșul S. M.
8. Gloria Arad
9. Minerul Bihor 

10. Din. MIU Or. 
îl. Oașul Negrești
12. Gloria Șimleu
13. Voința Cărei
14. Rapid Jibou
15. Min. Suncuiuș
16. Constr. S.M.

SERIA
1. MINERUL Cav.
2. Foresta B-ța
3. Minerul Rodna
4. Minerul Băița
5. Unirea Dej
6. CUPROM B.M.
7. Minerul Băiuț
8. C.I.L. Gherla
9. Dermata Cj.-N.

10. Teh-frig. Cj.-N.
11. Minerul B. S.
12. Minerul Borșa
13. Cimentul Turda 

Bradul Vișeu 
C M. Cj-Nap. 
Progresul Năs.

SERIA . 
CHIMICA TIR.
Metalul Aiud

3. Inter Sibiu 
Unirea A. lulia 
Constr. A. luiia 
Met. Ccpșa M. 
Textila Cisnădie 
Metalul Sig. 
U.P.A. Sibiu 
C.I.L. Blaj 
Avintul Reghin 
Soda Ocna M. 
Textila Sebeș 
I.M.I.X. Agnita 
Vitometan Med. 
Lacul Ursu Sov.

14.
15.
16

1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

variante
■o a 11.682 lei și 3 variante 
' ........................ ~ 8,90 a

t 1.416 
lei ; 
cat.

11

I. S.C. Bacău — Rapid
II. U.T.A. — A.S.A. Tg. M.

III. Jiul — Sportul stud.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.___ _________ _____________
IX. Po^i. Tim. — F.C. Argeș
X. Levski Sofia — Ajax

XI. F.C. Porto
XII. A.S. Roma — F.C. Bruges 

XIII. Spartak Mos. — A.C. Milan

„U" Cj-Nap. — F.C. Olimp. 
F.C.M. — Univ. Craiova 
Dinamo Buc. — F.C. Bihor 
Steaua — C.F.R. Cj-Napoca 
F.C. Constanța — Poli. Iași

Hamb. S.V.

1
1
1
1
1
1
î/

1
1
1
2
1

SERIA A IV-A

Fond de cîștiguri : 154.626 lei.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

PORTUL C.-ȚA 
Frogresul Br. 
Chimic Brăila 
I.M.U. Medg. 
Ancora Galați 
Dunărea Tulcea 
Viitorul Brăila 
Electrica C.-ta 
Unirea Ef. N.
Dunărea C.Vodă 

Autobuzul Fău. 
Gloria Murfatlar 
Minerul Macin 
Voința C.-ța 
Marina Mang. 
Gran. Babadag

15
15
14
15
15
15
15
15
15
14
13
15
15
15 
15
15

10 4 
10 2
9 2
9 1
6 6
7 4
7 3
6 3
6 3
5 3
5 2
5 2
4 3
4 2
2 4
2 2

1 28-10
3 28-13
4
5
3
4
5
6
6
7
8
8
8
9
9 14-28

11 17-40

27-15
34—21
24-11
18-18
27-17
18-20
17-21
19-22 
29-29 
15-34
15-29
27-29

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
A X-A

10 3
9 1
7 4
8 2
7 3
7 2
7 2
5
5
5
4 !
5
4 !
5 :
3 1
2

A Xl-A
10 4
9 4

10 0
9 2
8
7
6
5
5
4
5
5
5
4
2
3

15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
14
15
15
15
15

5
4
4
5
3
5
3
3
3

2 34-17
5 29-17
4 30-23
5 26-26
5 26-15
5 26-21
6
5
6
6
6
*
6 19-22
7 25-32
9 21-31

10 13-41

27-31 
25-20 
20-22 
19-22 
21-20
18-19

24
22
20
19
18
18
17
15
15
13
12
12
11
10
8
6

23
19
18
18
17
16
16
15
14
14
13
13
13
13
9
7

35- 5 
39-12 
30-11 
27-16 
22-20 
21-20 
23-22 
17-20 
20-21 
26-27 
19-23 
13-14 
13-36 
22-33

9-24 
9-41

24
22
20
20
19
17
15
14
13
13
13
12
12
11
7
6

i — Con- 
etapa o

3-0 in fo-

1
2
5
4
4
5
6
6
6
6
7
7
8
8

10
12

3 
3
3
4 
3
5 
3 
2 
2 
3 
3 
0

Meciul Lacul Ursu Sovata 
structorul Alba lulio, din 
Xilt-a, o fost omologat cu i 
voorea Constructorului.VIII-ASERIA A

11 2 2 35- 9 24
1. AURUL
2. Minerul

Brad 
Anina

14 9 3 2 29- 8 
28-13

21
18

SERIA a Xll-A
14 7 4 3 1. OLTUL SF. GH. 15 9 4 2 28-10 22

7 6 2 17- 7 20 3. Vulturii t. Lugoj 14 7 4 3 18- 5 18 2. Progr. <Odorhei 15 9 1 5 35-14 19
7 5 2 21-12 19 4. Constr. Tim. 14 7 3 4 25-12 17 3. C.S.U. 1Brasov 15 8 2 5 21-15 18
7 4 4 20-10 18 5. Gloria Reșița 14 7 1 6 24-22 15 4. Torpedoi Zărn. 15 6 5 4 18-11 1>
7 4 4 20-15 18 6. Minerul Ghelar 14 6 2 6 22-25 14 5. Carpațt Brașov 15 7 3 5 18-12 17
6 5 4 27-15 17 7. Metalul Bocșa 14 5 4 5 20-25 14 6. Viitorul Gheora. 15 8 0 7 25-20 15
6 4 5 18-18 16 8. Unirea Sîn. M. 14 6 1 7 20-26 13 7. Unirea Sf. Gh. 15 6 4 5 21-18 16
4 7 4 25-14 15 9. C F.R. Simeria 14 5 2 7 17-18 12 8. Precizia Sncele 15 6 4 5 16-15 16
3 9 3 25-16 15 10. Minerul Teliuc 14 6 0 8 16-22 12 9. A.S. M. Ciuc 15 6 3 6 20-20 15
6 2 6 25-26 14 11. Electr. Tim. 14 5 2 7 14-20 12 10. Minerul Baraolt 15 7 1 7 17-24 15
5 3 5 11-17 13 12. Metalul O. R. 14 4 4 6 18-25 12 11. Forestierul Tg. S. 15 6 2 7 11-18 14
4 4 7 12-22 12 13. Știinla Petroșani 14 5 1 8 13—14 11 12. I.C.I.M. Brașov 15 5 3 7 23-20 13
4 4 7 11-33 12 14. C.F.R. C-sebes 14 5 1 8 14-25 11 13. Utilajul Făg. 15 4 4 7 13-24 12
4 2 9 10-25 10 15. Ceramica Jim. 14 4 2 8 11-29 10 14. Chimia Or. Vie. 15 3 5 7 13-22 11
3 2 10 21-25 8 (A 16-a echină, Minerul Oravtfa. a 15. Minerul Bălan 15 4 3 8 15-29 11
2 1 12 8-42 5 fost exclusa din campionat). 16. Metalul Tg. S. 15 3 2 10 11-33 8



La C. M. de handbal feminin SPORTUL
ECHIPA ROMÂNIEI A JUCAT DIN NOU SUB POSIBILITĂȚI: LUCRĂRILE COMITETULUI EXECUTIV A. E. B. A.

7-10 CU FORMAȚIA R.D. GERMANE!
Miine, meciul decisiv pentru calificare, cu Iugoslavia

ARBITRUL DE BOX C. CHIRIAC PROPUS PENTRU MONTREAL

KIEV 11 (prin telefon). în
trecerile turneului final al ce- ■ 
lui de al VI-lea campionat 
mondial de handbal feminin au 
continuat joi în Palatul spor
turilor din localitate. în cel de 
al treilea meci susținut în a- 
ceastă fază, echipa României 
a întilnit puternica formație a 
R. D. Germane, neînvinsă in 
actuala ediție. întrecerea a fost 
echilibrată în prima repriză, 
formația română avînd condu
cerea aproximativ 20 de minu
te, dar victoria (10—7) a reve
nit selecționatei R. D. Germa
ne, care, după ce a egalat și a 
preluat conducerea, a știut să 
păstreze un avantaj de ,^reJ 
goluri acumulat imediat după 
reluare, numai intr-un minut 
și jumătate !

Echipa României a jucat din 
nou sub posibilități, mai ales^ in 
atac. în repriza secundă în
deosebi, jucătoarele românce ni 
s-au părut extrem de lente, 
atît în acțiunile ofensive, cit și 
atunci cînd se repliau, acțio- 
nînd haotic, departe de a se 
încadra într-un sistem tactic, 
impus de defensiva adversă. In

ILIE NĂSTASE, 
NEÎNVINS LA UPPSALA

STOCKHOLM, 11 (Agerpres). 
Partida decisivă a turneului de
monstrativ de tenis, care se des
fășoară in orașul suedez Upp
sala, se va disputa între jucă
torul român Ilie Năstase și po
lonezul Wojtek Fibak, amîndoi 
neînvinși pînă acum. în ulti
mele meciuri susținute, Năstase 
l-a întrecut cu 7—5, 7—5 pe 
suedezul Birger Andersson, iar 
Fibak a dispus cu 6—1, 5—7, 
6—4 de Ove Bengtsson.

într-o partidă de dublu, pe
rechea americană Fred McNair 
— Sherwood Stewart a cîștigat 
cu 6—3, 6—4 în fața cuplului 
suedez Bjom Borg — Ove 
Bengtsson.

Clasamente de tenis
Specialiștii tenisului au în

ceput alcătuirea clasamentelor 
celor mai buni jucători pe a- 
nul 1975.

Revista americană de spe
cialitate „World Tennis" pu
blică următorul clasament mon
dial, alcătuit pe baza număru
lui total de turhee cîștigate în 
întregul sezon: 1. Ashe ; 2.
Connors ; 3. Borg ; 4. Oranteș; 
5. Năstase ; 6. Vilas ; 7. Rami
rez ; 8. Laver ; 9. Tanner ; 10. 
Solomon.

Revista „Der Kicker'1, care 
apare în R. F. Germania, a al
cătuit un clasament european, 
după cum urmează :zl. Borg ;
2. Orantes ; 3. Năstase ; 4. No
des ; 5. Metreveli ; 6. Okker ; 
7. Panatta ; 8. Taroczy.

SEMIFINALELE „CUPEI F.R. BOX“
(Urmare din pag. 1)

nut apoi și victoria la „semi
grea" și soarta partidei era ho- 
tărîtă. Victoria prin abandon 
realizată de „greul" gălățenilor, 
Vasile Lehăduș, nu a făcut de- 
cît să rotunjească scorul la 
25—19. Și astfel, prima finalis
tă a fost desemnată : Box Club 
Galați. Dar nu fără emoții, în- 
trucît pugiliștii din Bocșa, așa 
cum ne și așteptam, și-au apă
rat cu multă dîrzenie șansele.

B.C. GALAȚI — METALUL 
BOCȘA 25—19 : Ganea b.ab. 2 
Ursulescu, Tr. Boșcu p.p. An- 
ghel, Duminică, p.k.o.l Dobăeș, 
Butesească b.k.o.l Chișcă, N. 
Boșcu p.p. Nap, Guțu b.p. Sîr- 
bu. Bute m.n. cu Fuicu, Istra- 
te m.n. cu Mocanu, Chiracu 
b.p. Tamaș, Micu b.p. Sentenai, 
Lehăduș b.a.b.l Sima.

Celelalte două semifinalistc, 
Farul Constanța și C.S.M. Re
șița, s-au... încălzit cu meciul 
egal dintre „semimuștele" T. 
Rușit și C. Buhara. Apoi, cam
pionul categoriei muscă, Fare- 
diri Ibrahim ia conducerea 
pentru echipa constânțeană. 
Mai bine pregătiți, elevii an- 
trenorv.'.ui Adrian Teodorescu 

apărare, româncele au încer
cat un joc mai agresiv, dar au 
fost surprinse de manevrele 
adversarelor. La începutul re
prizei secunde ele au pierdut 
de citeva ori mingea copilă
rește, s-au repliat cu încetini
torul, permițind handbalistelor

REZULTATE TEHNICE

CLASAMENT

Ungaria — Cehoslovacia 12—5 
(6—1) ; R. D. Germană — România 
10—7 (5—4) U.R.S.S. — Iugoslavia 
17—12 (7—6).

1. U.R.S.S. 4 3 1 0 60 -46 7
2. R. D. Germană 4 3 1 0 43—38 7
3. Ungaria 4 2 0 2 40—36 4
4. Iugoslavia 4 1 1 2 48—51 3
5. România 4 1 0 3 53—44 2
6. Cehoslovacia 4 0 1 3 32—41 1

Programul de sîmbătă : România — 
Iugoslavia, R. D. Germană — Ceho
slovacia ți U.R.S.S. — Ungaria.

TURNEUL PENTRU LOCURILE 7—12

Ultimele rezultate : Norvegia — Da
nemarca 12—10 ți Japonia — Tunisia 
26—10. Clasament final : 7. Polonia, 
8. Norvegia. 9. Danemarca 10. Japo
nia, 11. S.U.A., 12. Tunisia.

din R. D. Germană să contra
atace decisiv și să acumuleze un 
avantaj hotărîtor. Reprezentan
tele țârii noastre au mai greșit 
și neîncercînd s-o ajute, prin 
blocaje, pe Mikloș, neoferind

MUTATII IMPORTANTE LAa
în ultimul an, în ierar

hia mondială a luptelor li
bere s-au produs mari mu
tații. în rîndurile următoare 
ne propunem să luăm în dis
cuție candidații olimpici de la 
categoriile la care vor fi pre- 
zenți — cu bune șanse — și 
reprezentanții noștri : 62 kg,
82 kg, 100 kg, +100 kg.

Titlul de campion mondial la 
cat. 62 kg a fost cucerit de 
luptătorul mongol Zavedgijn 
Ojdov. în vîrstă de 27 de ani, 
Ojdov este originar din Ulan 
Bator, de profesie funcționar, 
înalt pentru această categorie 
(1,68 m), reprezentantul R. P. 
Mongole este un foarte bun 
tehnician, în special în pro
cedeele executate cu picioa
rele. Un alt sportiv care a 
produs o impresie deose
bită la ultima ediție a 
C.M. este sud-coreeanul Yang 
Jong-Mu. Scund (1,57 m), și 
foarte robust pentru catego
ria 62 kg, Jong-Mu posedă o 
extraordinară viteză de execu
ție și o mare putere de luptă.

întrecerile ultimei ediții a 
C.M. s-au îrjcheiat la cat. 82 
kg, cu victoria surprinzătoare a 
vest-germanului Adolf Seger, 
care nu era un sportiv tocmai 
necunoscut. In vîrstă de 30 

reușesc să se impună în con
tinuare și scorul începe să ia 
proporții : 11—5, după partida 
„penelor". Și diferența crește 
uneori, din nefericire, cu aju
torul arbitrilor G. Danciu. L. 
Vlad și D. Petrișor, care l-au 
„văzut" învingător pe constăn- 
țeanul I. Adam în fata lui P. 
Nedelcea, adevăratul cîștigător. 
Trebuie să le amintim arbitri
lor în cauză că boxerii sînt 
bărbați adevărați și nu au ne
voie de asemenea „servicii". în 
continuare, juriul a dat o de
cizie în compensație, jucîndu-se 
cu nervii celor doi antrenori și 
stîrnind hohote de rîs în sală. 
După primele șase meciuri re
zultatul era 15—9 pentru Farul. 
Superioritatea boxerilor con- 
stănțeni a fost evidentă, fapt 
reflectat și de scorul cu «are 
s-a încheiat partida.

FARUL — C.S.M. REȘIȚA 
28—16 : Rușit m.n. Buhara,
Ibrahim b.ab.l Toth, Enache 
b.p. Sotropa, Memet b.p. An- 
ghelescu, Adam b.p. Nedelcea, 
Iacob p.p. Muscă, Agapșa b.ab.2 
Sala, Tîrboi b.p. Blaj, Lupu 
b.a.b.l Trandafir, Banu b.ab2 
Morărescu, Dascălu p.ab.l Vă- 
ran.

astfel acesteia posibilitatea de 
a-și valorifica mai bine forța 
de șut. în sfîrșit, am mai vrea 
să subliniem că desele schim
bări efectuate pe parcursul me
ciului nu au reușit nici pe de
parte să asigure echipei româ
ne omogenitatea necesară pen
tru a lupta cu siguranță în 
defensivă și pentru a ataca cu 
vigoare. A surprins îndeosebi 
schimbarea Elisabetei Ionescu 
cu Viorica Ionică. Și faptul că 
în acest meci Boși, Luțaș și 
Petrovici au intrat în teren ne
restabilite după ^accidentele su
ferite, iar Arghir a rămas — 
tot accidentată — să urmăreas
că partida la televizorul din 
hotel, a influențat evident ran
damentul echipei.

Sportivele din R. D. Germa
nă au obținut acest nou suc
ces deoarece au fost superioa
re din punct de vedere tactic, 
au combinat mai rapid și mai 
precis și s-au apărat cu multă 
dîrzenie și agresivitate.

Cele 17 puncte au fost rea
lizate de : Tietz 2, Matz 2, 
Kahnt 2, Kretzschmar, Lange, 
Gehlhof și Richter de la învin
gătoare, respectiv, Mikloș 3, 
Sos 2, Pițigoi și Furcoi. Au ar
bitrat suedezii Olsson și Nils
son.

In celelalte partide ale zilei 
s-au înregistrat rezultate scon
tate : U.R.S.S. — Iugoslavia 
17—12 (7—6) și Ungaria — 
Cehoslovacia 12—5 (6—1).

Hristache NAUM

de ani, Seger este funcțio
nar de poștă. înălțime : 1,78 m. 
Campionul european al cate
goriei, Ismail Abilov (Bulgaria), 
a trebuit să se mulțumească 
cu locul 2 la C.M. Deși în vîr
stă de numai 22 de ani, Abi
lov (student din Sofia) mai de
ține o medalie de argint și la

C.M. din 1974 șl este unul din
tre cel mai tehnici concurenți 
ai categoriei. Lista principali
lor candidați la primele locuri 
în concursul olimpic de la 
Montreal trebuie completată cu 
turcul Mehmet Uzum (25 de 
ani, agricultor, locul 2 la C.M. 
din 1974), Vasili Suljin — 
U.R.S.S. (29 de ani, funcționar 
din Minsk, fost campion mon
dial în 1973 și de două ori 
campion european) și Beno Pa- 
ulitz — R.D.G. (25 de ani, me
daliat la măi multe concursuri 
internaționale).

Campionul mondial de sam
bo, mongolul Hoiogijn Baian- 
munh a răsturnat toate prono- Mihai TRANCA

AJAX AMSTERDAM Șl A.S. ROMA 
ELIMINATE DIN CUPA U.E.F.A.

Odată cu desfășurarea meciuri
lor retur din cadrul optimilor de 
finală ale Cupei U.E.F.A. s-a în
cheiat activitatea competițională 
oficială din acest an, rezervată 
echipelor de club. Acum se cu
nosc participantele la sferturile 
de finală, fază programată pen
tru anul viitor, la 3 și 17 martie 
(aceleași date sînt prevăzute și 
pentru sferturile de finală în 
C.C.E. și în Cupa cupelor).

Iată echipele calificate : Stal 
Mielec, Levski Spartak Sofia, 
Dynamo Dresda, A. C. Milan,
C. F. Barcelona, F. C. Bruges,
F. C. Liverpool și Hamburger
S. V. Reamintim că tragerea la
sorți a meciurilor din sferturile 
de finală ale tuturor cupelor eu
ropene (inclusiv ale celor din 
campionatul european) va avea 
loc la 14 ianuarie, la ZUrich.

Revenind la disputele de 
miercuri, vom consemna îndeo
sebi două surprize : eliminarea

La „Casa sporturilor" din 
Viena s-au încheiat lucrările 
Comitetului executiv al 
A.E.B.A. (Asociația europeană 
de box amator). Cu acest pri
lej, au fost luate o serie de 
măsuri importante pentru or
ganizarea și dezvoltarea boxu
lui continental, precum și în 
vederea Jocurilor Olimpice de 
la Montreal. Astfel, a fost a- 
probat regulamentul, elaborat 
de Comisia europeană de tine
ret, privind organizarea și .des
fășurarea campionatelor conti
nentale de tineret. La viitoare
le campionate europene de ti
neret vor putea participa nu
mai boxeri în vîrstă de 17—19 
ani inclusiv. în urma reorga
nizării comisiilor europene, au 
fost reconfirmați ca membri : 
Cr. Petroșeneanu, secretarul 
general al federației noastre, în

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • In concursul de 

la San Jos£, la 5 000 m — Ra
fael Angel Perez (Costa Rica) 
14:21,1 • In crosul de la Paris, 
englezul David Black — 8 000 m 
in 23:28,0, urmat de Mike Tagg 
(Anglia) 23:42,0 și Eddy van Mul
len (Belgia) 23:49,0. Finlandezul 
Lasse Viren, clasat pe locul 5. 
• La startul tradiționalului cros 
de Anul Nou de la Sao Paolo 
și-au anunțat participarea : Vi
ren (Finlanda), Mora (Columbia), 
Gaerderud (Suedia) și Fava (Ita
lia). Pentru prima oară la start 
și o femeie : Christa Wahlensieck 
(R.F.G.).

BOX • La Rhondda : Tara Ga
lilor — Danemarca 4—6.

CĂLĂRIE • Proba de obsta
cole „Premiul campionilor", de 

’ la Paria, a revenit lui Schocke-

LUPTE LIBERE
sticurile la ultima ediție a 
C.M., cucerind titlul suprem și 
la lupte libere. în vîrstă de 31 
de ani, învățătorul din Ulan 
Bator dispune de o forță pu
țin obișnuită. Deși tehnica sa 
la lupte libere este încă defi
citară, datorită forței, l-a îm
piedicat pe Vladimir Goiutkin 
(U.R.SJ5.) — campionul lumii 
din 1974 — să-l învingă. Go
iutkin a trebuit astfel să se 
mulțumească cu medalia de 
bronz. El este de profesie in
giner, originar din Kiev, în 
vîrstă de 33 de ani. Printre 
candidații la medaliile olim
pice trebuie amintiți bulgarul 
Dimo Kostov (28 de ani, func
ționar, medaliat cu bronz la 
C.E. 1975), Harold Biittner — 
R.D.G. (22 de ani), sportiv cu 
o statură atletică, locul 2 la 
C.M. din acest an, care a reali
zat un evident salt valoric.

Principalii adversari ai re
prezentantului nostru Ladislau 
Simon — fost campion mondial 
la cat grea în 1974 — sînt 
Scslan Andiev (U.R.S.S.), Ro
land Gehrke (R.D.G.), Boian 
Boev (Bulgaria) și Henrich Ei- 
chelbaum (R.F.G.). Dintre ei 
se detașează prin valoare și 
posibilități de creștere sovieti
cul Andiev (23 de ani, ofițer, 
1,93 m Înălțime și 115 kg), 
care are toate șansele să de
vină și campion olimpic.

echipelor Ajax Amsterdam șl 
A. S. Roma, de către Levski Spar
tak Sofia și, respectiv F.C. Bruges, 
considerate performerele etapei. 
In mod special, partida de la 
Sofia a fost deosebit de palpitan
tă. Gazdele au deschis scorul prin 
Panov (min. 33), apoi Geels a 
egalat (mln. 63), pentru ca a- 
celași Panov să aducă în avan
taj formația sofiotă (min. 67). 
Cu scorul de 2—1 (1—0) iau sfîr
șit cele 90 de minute. Intrucît 
primul meci s-a încheiat tot cu 
2—1, în favoarea formației olan
deze, au urmat prelungirile re
gulamentare. Dar iată că nici în 
cele 30 de minute care au urmat 
nu s-a marcat nici un gol, în- 
vingătoarea urmînd a fi desem
nată după executarea penalty-u- 
rilor. Aici șansa a fost de partea 
gazdelor, care au transformat 
toate cele cinci lovituri (prin 
Staikov, Panov, Mihailov, Bori
sov și Iordanov), în timp ce o-

Comisia tehnică, și AI. Vladar, 
antrenor federal, în Comisia de 
antrenori. Sub conducerea pre
ședintelui federației române 
Gh. Guriev, s-a constituit un 
colectiv format din președinții 
comisiilor europene, care ur
mează să elaboreze, în decurs 
de 3 luni, norme noi pentru 
prevenirea accidentelor. Comi
tetul executiv A.E.B.A. a a- 
probat lista celor 14 arbitri eu
ropeni propuși să fie orczenți 
la J.O. de la Montreal ; deci
zia finală va aparține Birou
lui executiv al A.I.B.A., cu pri
lejul lucrărilor ce vor avea 
loc, în cursul lunii ianuarie, 
în Nigeria. Pe această listă 
figurează ’ și arbitrul român 
C. Chiriac. Ca secretar al fo
rului A.E.B.A. a fost numit 
olandezul F. Raymaakers.

mohle (R.F.G.) pe calul Santa 
Monica.

CICLISM • In clclocrosul de 
la San Sebastian : l. Thaler 
(R.F.G.), 2. van Damme (Belgia).

HANDBAL ® Rezultate din 
„Cupa cupelor" : Steaua Roșie 
Belgrad — H. C. Berna 26—25 
(elvețienii s-au calificat), Oppsal 
Oslo — Hafnarfjord (Islanda) 
17—15 (norvegienii s-au calificat).
• In meci retur, în optimile de
finală ale C.C.E. : Grilnwelss 
Dankersen (R.F.G.) — U.H.C.
Salzburg 19—15.

HOCHEI • In campionatul
cehoslovac (etapa 22) : Ceske
Budejovice — SONP Kladno 5—3 
(meci derby). Tesla Pardubice — 
V.S.S. Kosice 4—4, Dukla Jlhlava 
— VSKG Ostrava 3—1. Lidera 
clasamentului : SONP Kladno • 
Reprezentativa secundă a U.R.S.S. 
și-a început turneul în Canada, 
evoluînd la Ottava în compania 
unei selecționate locale, de care 
a dispus cu 4—2 (0—1, 1—1, 3—0)
• Intr-un med de verificare,
la Moscova : sel. U.R.S.S. — Di
namo Moscova 5—3 (4—1, 1—o,
0—2).

GIMNASTICA • Tradiționalul 
concurs de la Barcelona : 1.
Boerlo (Franța) 53,65 p ; 2. Sorin 
Cepoi (România) 53,40 p ; 3. Tho
mas (S.U.A.) 53,15 p ; 4. Giess
(Elveția) 52,85 p ; 5. Kartunen
(Finlanda) 51,55 p.

NATAȚIE • In concursul de 
la Halifax (Canada) : 100 m spa
te (f) — Nancy Garapick 1:06,69; 
100 m bras (f) Margaret Kelly 
1:17.87.

SCHI • Rezultate de la Flaine 
(„Cupa Europei"), slalom spe
cial : Neureuther (R.F.G.), slalom 
uriaș : Jakobsson (Suedia), urmat 
de Sorii (Norvegia), Mahre 
(S.U.A.) șl Sochor (Cehoslovacia).
• La Aprlca (Italia), în „Cupa 

Mondială", proba de coborîre : 
1. Brigitte Totschning (Austria).
• Concurs de probe nordice la
Perm (U.R.S.S.) : 15 km (b) :
V. Voronkov 52:65,0 ; 8 km (f) s 
Valentina Tropak 28:25,0.

TENIS • La Tokio, în „Cupa 
Davis", India a întrecut Japonia 
cu 3—2. Iată rezultatele prime
lor două zile : Kamiwazuml — 
V. Amritraj 7—5, 8—6, 9—7 ; A. 
Amritraj — Sakal 7—5, 7—5, o—«, 
6—2 ; V. șt A. Amritraj — Sakai, 
Hirai 6—3, 4—6, 2—6, 6—3, 6—4.
• Circuitul WCT începe la 26 
ianuarie cu turneul de la Phila
delphia, printre invitați numărîn- 
du-se : I. Năstase, A. Ashe, J. 
Connors, R. Laver, J. Newcom
be, G. Vilas, B. Borg ® Jucătorii 
români au fost eliminați în pri
mele două tururi ale turneului 
„Akademik" de la Sofia : Bori
sov — Hărădău 7—5, 6—3 ; Jeleas- 
kov — Tăbăraș 6—4, 7—6 ; Ghe- 
nov — Sotirlu 6—7, 6—2, 6—3 J 
Emmrlch — T. Marcu 6—0, 6—2 ; 
Beust — V. Marcu 6—2. 6—3 ; 
Palin — Ovicl 4—6, 7—6, 6—2.

landezil au ratat o lovitură prin 
Helling, după ce Geels, Krol și 
Notten au înscris cite un gol, 
renunțînd apoi la ultima lovitură. 
Așadar, Levski Spartak — Ajax 
2—1 (1—0, 2—1) și 5—3 Ia penal- 
ty-uri. Scor general : 7—4 pentru 
gazde.

Ca șl pe teren propriu, echipa 
Bruges obține, de data aceasta, 
o surprinzătoare victorie în de
plasare în fața formației A. S. 
Roma, cu un scor identic : 1—0 
(0—0) prin golul marcat de Lam
bert (mn. 53).

Iată celelalte rezultate și cîte- 
va amănunte : F. C. Porto — 
Hamburger S. V. 2—i (1—1) ; în 
tur : 0—2 ; au marcat : Reimann 
pentru oaspeți, respectiv ZuJio și 
Cubillas. F. C. Liverpool — Slask 
Wroclaw 3—0 (1—0) ; în tur :
2—1 ; a înscris Jimmy Case (3). 
Stal Mielec — Inter Bratislava 
2—0 (0—0) ; în tur : 0—1 ; au 
marcat : Segulskl șl Karas. Tor
pedo Moscova — Dynamo Dres
da 3—1 (2—0) ; în tur : 0—3 ; au 
marcat : Diktarev (2), Petrenko, 
respectiv Kotte. Spartak Moscova 
— A. C. Milan 2—o (0—0) ; în 
tur : 0—4 ; au înscris Papaiev și 
Lovcev. Vasas Budapesta — C. F. 
Barcelona 0—1 (0—1) ; în tur :
1—3 ; a marcat : Cortez.

O In meci amical, la Lidge : 
Standard — Dinamo Kiev 2—1 
(2—1). Au înscris : Persens, 
Garo, respectiv Blohin.
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