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MANUEL PINTO OA COSTA
invitația tovarășului

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii

de 
se-
dc 
și

tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena

La
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu. marți 
după-amiază au sosit in Capi
tală, intr-o vizită oficială 
prietenie în țara noastră, 
cretarul general al Mișcării 
Eliberare din Sao Tome 
Principe, președintele Republi
cii Democratice Sao Tome și 
Principe, tovarășul Manuel 
Pinto da Costa, împreună cu 
tovarășa Amelia da Costa.

In intimplnarea înalților oas
peți au venit 
Ceaușescu și 
Ceaușescu.

♦
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, marți, un dineu oficial 
în onoarea secretarului general 
al Mișcării de Eliberare din 
Sao Tome și Principe, preșe
dintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, tovară
șul Manuel Pinto da Costa, și 
a tovarășei Amelia da Costa.

*
La Palatul Republicii au în

ceput, în ziua de 17 decembrie, 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Manuel Pinto da 
Costa, secretar general al Miș
cării de Eliberare din Sao Tome 
și Principe, președintele Repu
blicii Democratice Sao Tome și 
Principe.

Examinind evoluția relațiilor 
bilaterale, cei doi șefi de stat 
au subliniat cu deplină satis
facție că între țările, partidele 
și popoarele noastre s-au sta
tornicit și se dezvoltă 
de strinsă prietenie 
laborare. Tovarășii 
Ceaușescu și Manuel
Costa au exprimat, în timpul 
convorbirilor, hotărirea comu
nă de a extinde și întări con
lucrarea dintre Partidul Comu
nist Român și Mișcarea de Eli- 

raporturi 
și co- 
Nicolae 

Pinto da

Pentru a 7-a oară!

VICTOR CIOCALTEA—CAMPION
ROMÂNIEI

I NOII CAMPIONI
I REPUBLICANI OEDE SAH AL

9
Remiza rapidă din ultima 

rundă a consfințit ieri, la Si
al luinaia. frumosul succes

Victor Ciocâltea in cea de a 
39-a ediție a campionatului na
țional masculin de șah. Lide
rul avea, de altfel, un avans 
de 2 puncte, victoria sa fiind 
conturată cu mult înaintea în
cheierii finalei.

Reprezentantul puternicei sec
ții de șah a asociației sportive 
I.T.B. intră pentru a 7-a oară 
in posesia titlului pe care l-a 
mai deținut in anii 1952, 1959, 
1961. 1969, 1970 și 1971. Victor 
Ciocâltea egalează astfel per
formanța lui Florin Gheorghiu, 
campion și el de 7 ori (marele 
maestru — cu 13 ani mai tînăr 
— are însă la activ mult mai 
puține participări la finală).

Citeva surprize au precedat 
ultima reuniune a întrecerii : 
Ungureanu a fost învins de 
Ott, iar Vaisman a pierdut am
bele întrerupte, cu Reicher șl 
Stoica. Ieșeanul, foarte departe 
de forma care i-a adus titlul de 
maestru internațional, înregis
trează cel mai slab rezultat din 
întreaga sa carieră șahistă. 

berare din Sao Tome și Prin
cipe, de a promova o largă co
operare intre România și Repu
blica Democratică Sao Tome și 
Principe, pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultu
ral și in alte domenii de inte
res mutual, in folosul și spre 
binele ambelor popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii în lume.

In cadrul schimburilor de o- 
pinii asupra actualității inter
naționale, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Manuel Pinto da 
Costa au reafirmat solidaritatea 
militantă a partidelor și țărilor 
lor cu mișcările de eliberare 
națională, cu popoarele care 
luptă pentru o dezvoltare inde
pendentă, hotărirea lor de a 
contribui activ la abolirea de
finitivă a vechii politici impe
rialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste de asuprire și domina
ție, la lichidarea subdezvoltării, 
la instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internațio
nale, la afirmarea idealurilor de 
libertate, independență și pro
gres ale tuturor națiunilor, la 
statornicirea unui climat de 
pace și securitate.

Tovarășul Manuel Pinto da 
Costa a adus un profund oma
giu politicii promovate cu con
secvență de România so
cialistă, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
făuri destinele in conformitate 
cu năzuințele și interesele sale 
fundamentale, 
rea unei lumi 
mal bune.

Convorbirile 
Intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

I
I
Ipentru edifica- 

mai drepte și

s-au desfășurat I
*

dimineața, secreta- 
al Mișcării de Eli-

Miercuri 
rul general 
berare din Sao Tome și Princi
pe, președintele Republicii De
mocratice Sao Tome și Princi
pe, tovarășul Manuel Pinto da 
Costa, împreună cu persoanele 
oficiale care-1 însoțesc în vizita 
in țara noastră, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
Eroilor Luptei pentru Liberta
tea Poporului și a Patriei, pen
tru Socialism,

I
I
l

I
I
I

Aseară, în runda a 19-a, re
miza a fost consemnată în par
tidele : Pavlov — Ciocâltea, Mi- 
titelu — Radovici, Partoș — Bo
tez. Reicher — Stoica și Voicu- 
lescu—Kertesz. Celelalte partide 
s-au întrerupt.

CLASAMENTUL : V. Cio
câltea 13 p (+8—0=10), Partoș 
11, Radovici și Pavlov lO'/s. 
Ungureanu și Ghițescu 10 (1), 
Botez 10. Stoica și Mititelu 9'n. 
Ghindă și Urzică 9 (1) etc.

Astăzi 
partidele

Finala 
dusă de
L. Ilaritver, 
T. Nicoară.

I
I
I
I

dimineață se reiau 
întrerupte.
a fost
arbitrii

P.

Iexcelent con- 
internationali : 
Diaconescu și I

CARE ESTE CONTRIBUȚIA PROFESORILOR DE EDUCAȚIE
FIZICA LA DEZVOLTAREA SPORTULUI DE MASA?

Crasna — Sig — Fizeș — 
Valcău — Nușfalău — Șinileu 
— Jibou — un itinerar ce stră
bate aproape jumătate din ju
dețul Sălaj, cu oameni harnici 
și doritori de frumos, cu mulți 
iubitori ai educației fizice și 
sportului.

Un prim popas Ia Liceul de 
cultură generală din Crasna. 
Terenurile de baschet, volei, 
handbal, sectorul de sărituri și 
porticul de gimnastică dove
desc că există suficient spațiu 
pentru ca activitatea sportivă 
să se desfășoare în bune condiții. 
Și, parcă totuși, lipsește ceva, 
acel „ceva" care se numește 
spirit gospodăresc. Argumentele 
celor trei profesori de speciali
tate — Ștefan Mayor, Alexan
dru Topoi, Paraschiva Toth — 
nu au darul să convingă. Re

I
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I
I
I
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mOLETMl DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Balcaniada de la Timișoara,

COMPETIȚIE DE PRESTIGIU INTERNATIONAL
IN BASCHETUL FEMININ
• PENKA STOIANOVA Șl MARIA VEGER-DEMSAR. 

„STELELE" ECHIPELOR BULGARIEI Șl IUGOSLAVIEI
• REPREZENTATIVELE DE SENIOARE Șl DE TINERET 

ALE ROMÂNIEI IȘI CONTINUA PREGĂTIRILE IN SALA
OLIMPIA DiN TIMIȘOARA

Balcaniada de baschet rezer
vată echipelor de senioare este 
privită și în acest an cu deo
sebită atenție de reprezentati
vele Bulgariei. Iugoslaviei și 
României, cărora li se adaugă 
Selecționata de tineret a tării 
noastre (în afară de concurs). 
Afirmația referitoare la impor
tanța acordată campionatului 
balcanic se bazează atit pe in
formațiile ce le deținem In le
gătură cu pregătirile efectuate 
în vederea acestei întreceri, cit 
mai cu scamă pe componența 
loturilor anunțate de federațiile 
de specialitate din țările res
pective. Astfel, în fruntea lotu
lui bulgar, deținătorul a 11 din 
cele 12 titluri balcanice acordate 
pînă acum, se află Penka Sto- 
ianova (1,83 m, 25 de ani), re
cunoscută drept una dintre cele 
mai valoroase jucătoare-pivot 
din Europa, precum și reduta
bilele Violeta Novkova (1.93 m. 
28 ani), Penka Metodieva (1,67 
m, 25 ani) și Nikolova Todorka 
(1,70 m, 24 ani). Menționăm că 
trei dintre reprezentantele Bul
gariei (Snejana Mihailova — 
1,76 m. 21 ani, Petkana Makee
va — 1.74 m. 23 ani. Maria Slo- 
ianova — 1,76 m, 28 ani) fac 
parte din echipa Âkademik So
fia. calificată în grupa A a

RALIURI AUTO
In urma omologării rezultate

lor din Raliul României, a fost 
alcătuit clasamentul general al 
campionatului republican de ra
liuri. Titlurile de campion au fost 
decernate următorilor: Doru Gin- 
du (IOB Balș) — pe Dada 1100 
— categoria pînă la 1150 cmc ; 
Zoltan Szentpaly — Dumitru Ru
jau (Tractorul Brașov) — Dacia 
1300, gr. I ; ștefan Iancovici — 
Petre Vezeanu (Dacia Pitești) — 
Dacia 1300. gr. a Il-a ; l.adislau 
Borbely — Adalbert Boldiszar 
(CSU Brașov) pe BMW 2002 — 
cat. peste 1300 cmc : C.S.U. Bra
șov — pe echipe. Campion ab
solut este echipajul L. Borbely — 
A. Boldiszar.

ținem, totuși (fapt confirmat și 
de tovarășii de la C.J.E.F.S. 
care ne însoțesc) că atit con
ducerea școlii, cit și organele 
comunale de resort au fost des
tul de nepăsătoare la solicită

Raid-anchetă in județul Sălaj

rile de pînă acum. Sperăm, 
deci, într-o schimbare de atitu
dine. Cu toate acestea, notăm 
că aici activitatea se desfă
șoară mulțumitor, întrecerile 
din cadrul „Cupei tineretului" 
organizindu-se cu regularitate.

Clădirea nouă a școlii gene
rale din Sig șe zărește de
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sferturilor de fina
lă ale Cupei cam
pionilor europeni.

Nici selecționata 
Iugoslaviei nu duce 
lipsă de 
batiste 
„steaua* 
fiind Maria Veger- 
Demsar (1,73 m — 
28 ani), de 140 de 
ori în reprezenta
tiva Iugoslaviei și 
componentă de ba
ză a echipei GEAS 
Sesto San Gio
vanni, creditată cu 
performante deose
bite in C.C.E. și 
în Cupa cupelor. 
Celelalte vedete 
ale lotului iu
goslav sint Snezana 
(100 selecționări, 1,72 m. 26 ani) 
și Vera Djuraskovici (63 selec
ționări, 1,73 m. 26 ani). Subli
niem că Nevenka Tabakovici 
(1,83 m. 20 ani) și Snezana Bos- 
kovici (1,87 m, 21 ani) joacă la

I

baschet- 
reputate. 
formației

In dribling, 
toarele

Mijalkovici

(Continuare In pag. 2—3)

SPECTACOL ARTISTIC-SPORTIV
in cinstea foștilor și actualilor olimpici,

celor mai huni performeri din anul 1975a
Luni 22 decembrie, la ora 

17, la Palatul sporturilor și 
culturii va avea loc specta
colul artistic-sportiv dedi
cat foștilor și actualilor o- 
limpici. campionilor mondi
ali și europeni ai anului 
1975. Spectacolul dat în cin
stea celor care prin talen
tul și hărnicia lor au contri
buit la sporirea prestigiului 
sportiv al tării noastre este 
organizat de Consiliul Na
țional pentru Educație Fizi
că și Sport, Comitetul Olim
pic Român și 
nicipal pentru 
ziuă și Sport 
colaborare cu
menilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale din 
tara noastră.

Consiliul Mu- 
Educație Fi- 
București, in 
Asociația oa-

departe, așezată pe un deal. 
Directorul, Petru Bonțea, bun 
cunoscător al problemelor edu
cației fizice și sportului în 
școală, ne face cunoscute inten
țiile de lărgire a bazei mate

riale, astfel ca lecțiile să aibă 
un conținut cit mai bogat. De 
altfel, Nicolae Chiș, vicepre
ședinte al Consiliului popular 
comunal, ne asigură de spriji
nul ce va fi acordat, subliniind: 
„avem numeroși tineri dornici 
să participe la cit mai multe 
acțiuni — cu toate condițiile

Joi 18 decembrie 1975 I

Susauui t’irșu, una dintre juca- 
de bază ale lotului român

Vozdovac Belgrad, formație ca
lificată în grupa A a sferturilor 
de finală ale C.C.E.

Selecționatele de senioare și 
de tineret ale tării noastre și-au

folcloric 
ansamblului 

artistică

al 
de 
al

Intitulat „Ștafeta medali
ilor olimpice", spectacolul 
are asigurat un bogat și a- 
tractiv program, la care își 
vor da concursul, printre al
ții: Marina Voica, Mihai 
Constantinescu. Olimpia
Panciu, Marcel Roșea, Horia 
Căciulescu. Ciupi Rădulescu, 
Alexandru Lulcscu, Iși vor 
mai da concursul membrii 
ansamblului 
U.T.C. și ai ; 
gimnastică 
I.E.F.S.

Biletele se 
prin difuzorii 
întreprinderi și instituții, de 
la casa de bilete A.T.M. din 
Calea Victoriei nr. 68—70, 
precum și de la casele de 
bilete ale Palatului sporturi
lor și culturii.

8

pot procura 
voluntari din

grele ele sint organizate și in 
prezent —, baza școlii puțind 
să devină in acest fel și cen
trul sportiv al comunei. De a- 
scmcnca, problemele educației 
fizice și sportului se află per
manent in atenția comitetului 
comunal de partid, care inter
vine, atunci cînd este necesar, 
prin măsuri corespunzătoare". 
Despre competițiile organizate 
aflăm amănunte de la preșe
dintele asociației sportive a co
munei, prof. Iosif Spanbauer, 
care ne spune : „Tinerii de la 
noi se intilnesc in atractive 
partide de tenis de masă și la 
diverse concursuri de atletism.

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)



22 — 24 decembrie, la Brașov La finele săptăminii, la Ankara

FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL
SĂTESC DE TRINTA

PRIMA EDIȚIE A CAMPIONATELOR BALCANICE 
DE GIMNASTICĂ PENTRU JUNIORI

I
I F

zile va începe 
unei importante 
masă rezervată 
mediul rural :

Peste cîteva 
ultimul act al 
competiții de 
tinerilor din 
Campionatul național sătesc de
trintă. Este vorba despre etapa 
finală — pînă acum au avut loc 
etapele pe comună, centre de 
comună și județe — în cadrul 
căreia vor evolua 
mediul rural, cei 
reprezentanți ai 
cestui sport cu 
în țara noastră.

în faza finală

tineri din 
mai destoinici 
iubitorilor a- 
vechi tradiții

a campionatu-

Iui, care se află la cea de a 
Vl-a ediție a sa — organizată 
de C.C. al U.T.C. cu sprijinul 
C.N.E.F.S. ' _ ’
mână de
— au mai 
renți care !
6 categorii 
lament : pînă la 56 kg ; 56,100— 
62 kg ; 62,100—68 kg ; 68,100—76 
kg ; 76,100—87 kg ; peste 87 kg.

Finalele Campionatului națio
nal sătesc de trîntă vor avea 
loc la Brașov în zilele de 22, 
23 și 24 decembrie.

(prin Federația ro- 
lupte) și U.N.C.A.P. 
rămas 234 de concu- 

se vor întrece la cele 
i prevăzute în regu-

POPICARII VOINȚEI BUCUREȘTI
PERFORMERII TURULUI CAMPIONATULUI

După disputarea celor 9 eta
pe, la sfîrșitul săptăminii tre
cute s-au încheiat întrecerile 
turului campionatului Diviziei 
A la popice, competiție la care 
participă 40 de formații. Sex- 
teturile clubului bucureștean 
Voința au fost printre cele mai 
în formă divizionare și conduc 
în seriile Sud ale campionatu
lui, iar formația feminină a 
Voinței București a obținut în 
acest sezon o dublă performan
ță : este neînvinsă în tur și 
conduce detașat în seria ei. Ce
lelalte două lidere sînt echipele 
Hidromecanica Brașov (f) și 
Voința Cluj-Napoca (m) în se
riile Nord. Dar iată clasamen
tele turului :

2. Voința Cluj-Napoca 12 p (6)
9 683, 3. Voința Tg. Mureș 12 p 
(6) 9 565, 4. C.S.M. Reșița 10 (5) 
12 082, 5. Voința Oradea 10 p 
(5) 9 445, 6. Voința Timișoara
10 p (5) 9 413, 7. U. T. Arad 8 p
(4) 11 347, 8. Dermagant
Mureș 8 p (4) 11501, 9. 
Mediaș 2 p (1) 9 420, 10. 
Craiova 2 p (1) 11 634.

Tg. 
Voința 
Voința

MASCULIN — SERIA
1. Voința București 16

1.
9
2.

FEMININ — SERIA SUD : 
Voința București 18 p (din 
jocuri ciștigate) 10 057 p d, 
Laromet București 14 p (7) 
12 382, 3. Gloria București 14 p 
(7) 12 345, 4. Cetatea Giurgiu 
12 p (6) 11 757, 5. Rapid Bucu
rești 8 p (4) 12155, 6. Petrolul 
Băicoi 8 p (4) 9 649. 7. Voința 
Galați 6 p (3) 9 509, 8. Metrom 
Brașov 6 p (3) 9 475, 9. Voința 
Constanța 2 p (1) 11716, 10. 
Frigul București 2 p (1) 9172. 
SERIA NORD : 1. Hidrome
canica Brașov 14 p (7) 11992,

DelattRWOWENW

SUD :
P (8 

jocuri ciștigate) 21 065 p d, 2. 
Rulmentul Brașov 16 p (8) 
20 693, 3. Constructorul Galați
14 p (7) 26 463, 4. Petrolul Te- 
leajen Ploiești 12 p (6) 20119, 
5. Olimpia București 10 p (5) 
25 949, 6. Flacăra Cimpina 6 p 
(3) 30 309, 7. Gloria București 
— din 8 jocuri — 6 p (3) 20 573, 
8. Rafinorul Ploiești 4 p (2)
15 360, 9. Hidromecanica Brașov 
2 p (1) 25 002, 10. Metalul Ro
man — din 8 jocuri — 2 p (1) 
19 731. SERIA NORD ; 1. Voin
ța Cluj-Napoca 14 p (7) 26 308, 
2. Metalul Hunedoara 12 p (6) 
25 657, 3. Electromureș Tg. Mu
reș 10 p (5) 20 507, 4. Olimpia 
Reșița 10 p (5) 25 046, 5. Elec
trica Sibiu 10 p (5) 20 012, 6. 
Jiul Petrila 8 p (4) 25 186, 7. 
C.F.R. Timișoara 8 p (4) 20 229, 
8. Aurul Baia Mare 8 p (4) 
20198, 9. Progresul Oradea 6 p 
(3) 20 075, 10. Gaz metan Me
diaș 4 p (2) 25 461.

La sfirșitul acestei săptămîni, 
la Ankara, se inaugurează 
Campionatele balcanice pentru 
juniori. Echipele României 
pentru această competiție au 
plecat în 
de ieri spre 
urmînd ca 
duminică să 
primei ediții 
balcanice de 
juniori. Au 
Ion Stoica, 
Vasile Baba, 
briei Alexe, 
(masculin), Camelia Moise, Du- 
mitrița Turner, Iudita Marko, 
Daniela Brîndescu, Corina Sasu 
și Gabi Gheorghiu. Se va con
cura numai cu exerciții liber 
alese.

„CUPA ROMÂNIEI"
începînd din acest an ..Cupa 

federației" a fost transformată 
în „Cupa României" la gimnas
tică, întrecerea reunind la Cluj- 
Napoca tineri talentați din în
treaga țară. Loturile republica
ne, aflate în plină pregătire 
pentru viitoarele mari întreceri, 
au absentat de Ia startul aces
tei competiții. La feminin, con
cursul a fost dominat de tine
rele gimnaste de la C.S.O. Baia 
Mare, clasate pe locurile frun
tașe ale clasamentului. La in
dividual compus victoria a re
venit, la egalitate, sportivilor 
Gabi Gheorghiu (Liceul 4 Ga
lați) și Iudita Marko (C.S.O. 
Baia Mare), ambele cu 36,55 p. 
La masculin a cîștigat 
Popescu (Steaua) cu

Echipele 
această 

i cursul după-amiezii 
capitala Turciei, 

vineri, sîmbătă și 
evolueze în cadrul 
a Campionatelor 
gimnastică pentru 
făcut deplasarea : 
Aurelian Ghercu, 
Iulian Olariu, Ga- 

Dumitru Sirbu

urmat de colegul său de club 
Cristian Enoiu cu 52,45 p.

Cîștigătorii pe aparate : fe
minin — sărituri : Daniela 
Brîndescu (C.S.O. Baia Mare), 
paralele : Mariana Cojanu (Li
ceul de gimnastică Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), bîrnă : Gabi Gheor
ghiu ; sol : Irina Murvai (C.S.O. 
Baia Mare) ; masculin : sol : 
Aurel Georgescu (Șc. sp. 2 
Buc.) ; cal : Gheorghe Neagu 
(Steaua) ; inele : Cristian E- 
noiu ; sărituri : Romulus Bu- 
curoiu (Lie. B. P. Hașdeu Bu
zău) ; paralele : Gabriel Po
pescu ; bară : Marin Dorel (Lie. 
35 Buc.). Prima clasată la gim
nastică modernă — ritmică,

Doina Păltineanu (Viitorul
Buc.).

JUNIORII AU EVOLUAT 
LA LEIPZIG

Echipa masculină de juniori 
țării noastre a susținut una .

meci internațional cu selecțio
nata similară a R. D. Germane, 
la Leipzig. Pe echipe, victoria a 
revenit 
266,80. 
primul
Kopseh 
mat de 
cu 55,15 p. De asemenea, gim
nastul român a cîștigat trei a- 
parate : paralele, cal cu minere 
și sol.

gazdelor : 272,15 —
La individual compus 
s-a clasat Giinter 

(R.D.G.) cu 55,65 p, ur- 
Kurt Szilier (România)

AZI, LA CRAIOVA

DERBY-UL CAMPIONATULUI
MASCULIN DE TENIS DE MASA

Gabriel
53,45 p,

Campionatele naționale de te
nis de masă pe echipe se apropie 
de final. Echipa masculină Uni
versitatea Craiova a întrecut 
pe Politehnica București cu 
15—2, menținîndu-se în lupta 
pentru titlu. T. Gheorghe 4.JW. 
Firănescu 3, Bobocică 4. 
nielis 3 și dublul Gheorghe — 
Firănescu 
învingători. De la bucureșteni 
au ciștigat Busuioc și Buga.

Da-

au punctat pentru

BALCANIADA DE DASCHET DE LA TIMIȘOARA
(Urmare din paj. 1)

continuat antrenamentele in sala 
Olimpia, gazda ediției a 13-a a 
Balcaniadei. în ultimele zile s-a 
insistat asupra finisării scheme
lor tactice și îmbunătățirii pre
ciziei aruncărilor la coș. De a- 
semenea, s-au disputat meciuri 
de verificare între cele două lo
turi. Din cauza unor indispo
nibilități (anunțate la timpul cu
venit). în alcătuirea reprezenta
tivelor României vor interveni 
modificări pe care cuplurile de 
antrenori Gr. Costescu — N. 
Martin (senioare) și Tr. Con-

stantinescu — L. Bachner (tine
ret) le vor decide astăzi.

Reamintim că întrecerile vor 
avea loc vineri, simbătă și du
minică.

FINALELE

„CUPEI FEDERAȚIEI**

LA MINIBASCHET

înîntr-un meci desfășurat
Capitală, formația feminină 
Sparlac a invins pe Metalur- 

De lagistul Cugir cu 7—2. 
gazde, Lidia Zaharia a obținut 
3 victorii.

Meciul decisiv pentru 
narea campioanei în întrecerea 
masculină este programat as
tăzi la Craiova, între U- 
niversitatea din localitate și 
Progresul București. Jucători: 
de la Progresul sînt neînvinși 
în actualul campionat și se află 
pe primul Ioc. 
minină, echipa 
Arad este, de 
prima poziție, 
cu Progresul 
programat pentru ziua de 22 
decembrie.

desem-

în disputa fe- 
secundă a C.S.
asemenea, pe 

meciul acesteia 
București fiind

LA ARAD, FINALELE 
CAMPIONATELOR INDIVIDUALE

I
I
I
I
I
1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

scoți

UN
JOCUL

• ASOCIAȚIA SPORTIVA POLI
GRAFIA din Tg. Mureș a organi- 
eat în cinstea zilei de 13 Decem
brie o competiție dotată cu „Cupa 
tipografului" la fotbal și tenis de 
masă. Pe primele locuri s-au cla
sat : la fotbal — Poligrafia 5 p, 
Fulgerul Singeorgîu de Mureș 5 p 
și Constructorul Tg. Mureș 2 p ; 
ia tenis de masă : Poligrafia I, 
Progresul-Cinema și Teatrul — 
toate din Tg. Mureș • LA SLO
BOZIA .se pregătesc noi cadre de 
arbitri. Sâptdmîna aceasta au în
ceput cursurile pentru arbitri de 
fotbal și atletism, organizate de 
Consiliul orășenesc pentru educație 
fizica și sport >PE ARENA CETA
TEA din Giurgiu s-a desfășurat o 
competiție feminina de popice, do
tata cu „Cupa 30 Decembrie*. La 
individual a cîștigat jucâtoarea di
vizionara Ileana Oniciuc — 439 
pd, iar la perechi Steliana Țâranu 
— Ileana Oniciuc — 879 pd. • LA 
CIMPULUNG MUSCEL, din iniția
tiva medicilor V. Popa și D. Mo- 
raru, a avut loc un interesant sim
pozion alpin , la care ing. I. Co- 
man (Brașov) a prezentat partici- 
panților „Aventura H *75“, mo
mente din escaladarea masivului 
Hinducuș din Afganistan, un mun
te de peste 6800 metri înălțime. 
Cu ajutorul diapozitivelor, alpinis
tul Coman, conducătorul expedi
ției respective, a înfățișat celor 
prezenți aspecte din această di
ficilă tură alpină. • LA ÎNTRECE
RILE de schi, șah, tenis de masă, 
atletism, fotbal și popice, orga
nizate în județul Hunedoara în ca
drul actualei ediții de iarnâ a 
„Cupei tineretului*, au participat 
pînâ acum aproape 30 000 de con- 
curenți. S-au evidențiat Grupul 
școlar miner Lupeni, C. S. Metalul 
Hunedoara, Liceul pedagogic 
Deva, A. S. Preparafia Petrila, 
precum și asociațiile sportive să
tești din Băcia și Rapoltu Mare.
• CONSILIUL MUNICIPAL al orga
nizației pionierilor din Sibiu a or
ganizat un mare concurs de tir la 
pușcă cu aer comprimat, la care, 
în faza pe școli a competiției, au 
concurat aproape 6000 de pionieri. 
La etapa municipală a întrecerilor, 
pe primele locuri s-au situat Ro- 
dica Dan ($c. gen. 19) și Alexan
dru Sumedin ($c. gen. 21). Pe 
echipe a cîștigat Școala generală 
nr. 21 • ECHIPELE DE JUDO ale 
asociațiilor sportive Victoria ș» Ra
pid din Bistrița s-au întîlnit într-o 
partidă în cadrul „Cupei 30 De
cembrie", în care sportivii de la 
Victoria au cîștigat cu 7—1. S-au 
evidențiat, în mod deosebit, L. 
Tonca (categ. 80 kg) și Gh. Roman 
(categ. 93 kg) de la Victoria.

Corespondenți : I. Păuș, I. Ma
tei, Tr. Barbălatâ, D. Râdulescu, 
I. Vlad, I. lonescu și I. Toma.

A. $. ARMATA LA PRIMA VICTORIE
Marți șl miercuri sala Floreasca 

a găzduit întilnirea (meciuri du
ble) dintre formațiile A. S. Armata 
și I.E.F.S., în cadrul campionatu
lui masculin. In primul joc, bas- 
chetbaliștii de la A. S. Armata au 
obținut o surprinzătoare victorie 
(prima în această ediție) cu scorul 
de 73—88 (43—39). Majoritatea tim
pului disputa a fost echilibrată.

ambele echipe avînd avantaj alter
nativ, învingătorii impuntndu-se 
în ultimele 10 minute cînd. de Ia 
60—64 (min. 31). au realizat 71—64 
(min. 36). In al doilea meci stu
denții au avut în permanență ini
țiativa, Cîștigînd CU 79—65 (39—35). 
Nivelul întîlnirii a fost din 
modest, exeeptînd evoluțiile 
Braboveanu și Poleanu.

nou 
lui

Tradiționala competiție de mi- 
nibaschet „Cupa federației" își 
va desfășura anul acesta faza fi
nală între 22 și 24 decembrie în 
următoarele zone : băieți cat. I, 
la Constanța și Cluj-Napoca ; bă
ieți, cat. a ÎI-a, la Tirgoviște ; 
fete cat. I, la Cluj-Napoca ; fete, 
cat. a II-a, la Gheorghieni. Pînă 
acum au anunțat că vor lua par
te 40 de echipe (dintre care 11 
din Constanța), dar este de aș
teptat ca numărul participantelor 
să fie mai mare, multe centre 
cerînd să se înscrie la fața lo
cului (lucru permis de regula
mentul „Cupei federației")

La Arad se dispută începînd de 
sîmbătă finalele campionatelor 
republicane individuale de seni
ori și senioare. La cele 5 probe 
(simplu masculin și feminin, du
blu masculin șl feminin și du
blu mixt) participă cel mai bun! 
jucători de tenis de masă ai ță
rii — cu categoria I de clasifi
care și cei calificați în primul 
concurs final, de la Iași.

Va fi interesant de văzut dacă 
printre tinerii participant se vor 
găsi talente capabile să modifice 
ierarhiile cunoscute.

Tragerea la sorți va avea loc 
vineri.

DIN TOATE
kliiljlL iljj

CARE ESTE CONTRIBUȚIA PROFESORILOR DE
LA DEZVOLTAREA SPORTULUI DE

(Urmare din pag. 1)

Totodată avem intilniri perma
nente de fotbal cu tineri din 
comunele vecine, ediția de iarnă 
a „Cupei tineretului" bucurin- 
du-se de un real succes".

De la Sîg în satul Fizeș. Și 
aici, la Școala generală, întil- 
nim preocupări evidente pen
tru ca educația fizică și spor
tul să aibă un cadru propice de 
desfășurare. Directoarea școlii, 
Maria Bojescu, ne prezintă te
renul amenajat prin muncă pa
triotică, sala de gimnastică, col
țurile sportive. Din păcate, pro
fesoara suplinitoare Ileana 
Vincze (în primul an de acti
vitate), care predă și Ia Sîg, 
dovedește multă nesiguranță în 
abordarea problemelor „Cupei 
tineretului" și a complexului 
„Sport și sănătate".

între Vașeău și Nușfalău 
există o — " ~
ceea ce 
nei baze 
mai bune : pasiunea și price
perea profesorului Vasile An
tal. Dacă la Nușfalău, V. Antal, 
care a fost aici, cu ani în ur
mă, cadru didactic, a lăsat, am 
zice noi, o „mică bijuterie", la 
Vașeău am putut vedea rodul 
muncii din ultima vreme a ace
luiași profesor. S-a săpat în 
panta dealului, fiind conturat 
terenul și viitoarele tribune, în 
prezent așteptîndu-se bitumina- 
rea. O clasă a fost transfor
mată în sala de gimnastică, io-

trăsătură comună, în 
privește realizarea u- 
materiale dintre cele

tul strălucind de curățenie. De 
această „febră" a fost cuprins 
și directorul școlii, Mircea Bo- 
jescu, care, mărturisindu-și sa
tisfacția, promite și rezultate 
dintre cele mai bune.

Revenind la Nușfalău, con
semnăm că, în contrast cu te
renurile Școlii generale, la nici 
o sută de metri de acestea, 
baza sportivă a comunei (pre
ședinte al asociației loan Totoș) 
oferea o imagine nu tocmai 
plăcută, absența spiritului gos
podăresc fiind pregnantă.

Printre acțiunile cele mai re
prezentative, intrate în tradiție, 
la care participă tineri din sa
tele vizitate se înscrie și „Cupa 
Văilor", care reunește în faza 
finală și sportivii din Almaș, 
Someș, Barcău, Agriș și Zalău, 
aceasta transformîndu-se în- 
tr-o veritabilă sărbătoare a 
sportului de masă sălăjan. Am 
adăuga, „Cupa sălăjanca" și 
„Crosul fetelor" întreceri rezer
vate tinerelor, „Cupa agricul
turii sălăjene" și „Cupa U.T.C." 
la popice, concursuri care com
pletează calendarul competițio- 
nal al tinerilor sportivi de pe 
aceste meleaguri.

O ultimă vizită la Șimleul 
Silvaniei și Jibou, unde se re
marcă o preocupare deosebită 
atît pentru asigurarea bazei ma
teriale, cit și pentru o activi
tate permanentă. La Liceul a- 
gricol din Șimleu, dotat cu o 
excelentă sală, în programul 
căreia nu există ore libere, 
profesorul Octavian Băști, ne

EDUCAȚIE FIZICA
MASA?

prezintă situația în „Cupa tine
retului" : din fiecare clasă sînt 
angrenați peste 60 la sută din 
numărul elevilor la tenis de 
masă, șah, handbal și fotbal. 
La ora vizitei noastre la cele 
șase mese de tenis, întrecerile 
erau în plină desfășurare. La 
Jibou, prin forțe pro--ii a fost 
realizată, Ia liceu, o toarte fru
moasă bază sportivă, cu tere
nuri de handbal, tenis, volei, 
baschet, recent dotată și cu in
stalație de nocturnă, printre 
principalii animatori aflîndu-se 
profesorul Titus Budu și direc
torul școlii Dumitru Gîlgău.

★
Exemple de oameni care vă

desc pasiune și inițiativă există 
și în alte colțuri ale județului 
(Vasile Lucăcel 
dorhei, Francise 
mășag, Ion Chira 
Bleuchii, loan 
Gall — Cehul 
există și alte 
fi evidențiate 
tea sportivă ce se desfășoară 
aici. în același timp pot fi o- 
ferite și exemple negative (Vîr- 
șolț, Zalha, Carasteiec) unde ac
tivitatea sportivă este tratată 
cu indiferență. De aceea se 
impune o mai atentă îndrumare 
și control din partea C.J.E.F.S. 
(prim-vicepreședinte I. Silaghi) 
și a 
buții, 
masă 
Sălaj 
condițiilor de care dispune.

BASCHET
IX-a) : masculin:
— Automatica 
IPROMET —
(45—35), Universitatea 
P.T.T. 103-50 (48—22), C.S.U. Ga
lați — A.S.A. Bacău 104—77 (48—21), 
IREMOAS — Arhitectura 63—51 
(27—33), A.S.U. Sibiu — Știinta Me
diaș 79—72 (37—39), Comerțul Tg. Mu
reș — Constructorul Arad 71—74 
(39—30), Universitatea Craiova — Ști
ința Petroșani 102—78 (63—29), Să
nătatea Sa'tu Mare — Universitatea II 
Cluj-Napoca 66—67 (33—37), Politeh
nica lași — Electrica Fieni 63—70 
(32—31) ; feminin : Universitatea lași
— $c. sp. Botoșani 104—21 (57—12),
Metalul Salonta — Sănătatea Satu 
Mare 69—105 (28—49), Uni versitatea 
Craiova — Caroați Sf. Gheorghe 
61—42 (27—21), Constructorul Arad — 
Medicina Timișoara 44—36 (31—17), 
Voința Oradea — Voința Tg. Mureș 
82—44 (51—19), Rapid II — Politeh
nica II 43—39 (21—22), Arhitectura — 
Olimpia II 67—55 (37—33), P.T.T. — 
Medicina București 101—32 (46—19), 
Știința Media's — Voința Brașov 
67—73 (34—40). Tomistext Constanța — 
Constructorul Galati 50—52 (26—20),
Știința Sf. Gheorghe — Știința Tr. 
Măgurele 89—57 (43—22).
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REZULTATE DIN DI
VIZIA B (etapa a 

Lie. 35 București — 
80—61 (38—28),

Mine-Energie 85—83 
București 
c.s.u.

I

GLASGfl 
Peste 15 00(1 
de interesil 
primul m<l 
mat în oră! 
mărit o di! 
roi principi 
constituit-ol 
voluției cel 
la o repri! 
ma de a gri 
în primele! 
chipa Romi 
tivă și mal 
decit cea al 
care-1 reflel 
tul de 10-1 
poartă dini 
in favoareil 
și amănunți 
rioadă, tini 
au avut trl 
de numai I 
de. începîrl 
jucătorii I 
poarta de 11 
15—20 de rl 
participare.! 
lor la atac! 
țicni să se| 
in apărare! 
la un șut al 
brâu salve! 
ții. Formați 
atac și, în I 
Rough rețirl 
lui Răducan 
scapă singul 
6 m. trage I 
lui. Un mii 
Iași Rough I 
un șut puii 
Gligore. în] 
trează și FI 
mai 8 m, rt] 
te bară. în | 
chipei noasi 
plă. Dobra] 
dar nu-I v] 
rămas in m| 
tru. care prl 
expediază Jj 
fel. echipaj 
bine cu un I 
în concordai 
generală a I

După pai 
suferă o trl 
bilă numai 
seală, acțid 
acum extrel 
lipsite de q 
du-se la pa 
jucători. Mi 
Iizează jocu 
priză, ataci 
Raportul dq 
celei de a 
de asemene] 
pentru gazq 
cestei schim

Șomeșul O- 
Suhi — Săr- 

Poiana 
Iuțco și loan 
Silvaniei), cum 

localități ce pot 
pentru activita-

celorlalți factori cu atri- 
pentru ca 

să cunoască 
o dezvoltare

sportul de 
în județul 
pe măsura

Tn perioada vacanței de iarnâ 
a elevilor, la bazinul Floreasca 
vor fi organizate cursuri de ini* 
țicre la înot pentru copii. înscrie
rile au început. Relații suplimen
tare la telefon 79.37.85.

RUGBY ,ERI A PLECAT in
Franța, pentru un 

scurt turneu, echipa bucureșteano Gri- 
vița Roșie. Rugbyștii români vor loco 
la 21 decembrie la Arcachon, cu for
mația cu același nume, la 25 cu XV-le 
din Peyrehorade, lor la 28 cu Saint 
Medard, aceste din urmă două echipe 
activind în divizia A. Au făcut de- 
plasarea, sub conducerea antrenorilor 
Viorel Moraru și Radu Demian, prin
tre alții, Alexandru Pop, căpitanul e- 
chipei, Constantin Dinu, Ion Simion, 
Petre Veluda, Ion Stroe, Vateriu Făl- 
cușanu, Alexandru Pavlovici, Sergiu 
Bărgăunaș, ca și constânțeonul Gheor
ghe Dărăban, chemat să întărească 
XV-le bucureștean.
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IA (tineret) 4-0 (1-0)

JATORAT ÎNDEOSEBI 
DIN REPRIZA SECUNDĂ

forte și în special de randament 
fizic, scoțienii (printr-un joc 
tipic britanic : pase lungi, cen
trări înalte, baloane „plouate" 
în careul advers, participarea 
activă a fundașilor la atac) ma
jorează scorul, in min. 51, prin 
același Pettygrew, care inscrie 
din careul mic. El a profitat de 
ezitarea Iui Moraru, rămas țin
tuit pe linia porții, deși putea 
interveni. Dominarea gazdelor 
continuă și, in min. 63, Brem- 
ner înscrie din nou, de data a- 
ceasta imparabil, printr-o 
„bombă" de la 11 m, sus la 
colț, sub bară. în min. 75 Ște
fan salvează din piciorul lui 
J. Craig, intrat în careu pînă 
Ia 6 m. Scorul final este fixat 
de T. Craig, care, în min. 84, 
a transformat o lovitură de la 
11 m acordată pentru faultul 
comis de Purima asupra cunos
cutului jucător Alfi Conn (de 
la Tottenham).

Victorie evident meritată a e- 
levilor lui Allan, dar la un 
scor prea sever. în afara fap
tului că n-a avut forță să re
ziste 90 de minute unui adver
sar mai proaspăt și aflat în 
plin campionat, echipa noastră 
a fost handicapată și de inca
pacitatea atacului de a păstra 
balonul prin combinații sau de 
a pătrunde prințr-o apărare 
mult mai masivă și mai decisă. 
Diferența de gabarit dintre un 
atac compus din Troi — Rădu- 
canu — Atodiresei și masiva 
linie defensivă scoțiană a cîn- 
tărit decisiv în balanța gene
rală a întîlnirii.

Arbitrul francez J. Vautrat, 
ajutat la linie de compatrioții 
săi P. Frere și D. Le Chevallier 
a condus corect formațiile :

SCOȚIA : Rough — Smith, 
Gray, Bremner, Hanson — Mi
ller, Conn, Pettygrew — J. 
Craig, T. Craig, Prentice.

ROMÂNIA : Moraru (min. 52 
Ștefan) — Porațchi, Dobrău, 
Ciocan. Purima — Kaiser, Gli- 
gore, V. Mureșan — Troi, Ră- 
ducanu, Vrînceanu (min. 46 
Atodiresei).

R. U.
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La încheierea turului campionatului Diviziei B
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A căzut cortina și peste pri
ma parte a întrecerii echipelor 
din Divizia B. Ultima etapă a 
tyrului a confirmat evoluția 

^Satisfăcătoare, pe alocuri bună, 
a unor formații, dar ne-a ofe
rit și ci te va rezultate surpriză, 
unele chiar cu implicații in sta
bilirea liderilor de toamnă. 
Progresul București, de pildă, a 
„clacat" chiar pe linia de sosi
re. Duminică, pe propriul te
ren, bucureștenii au avut una 
din cele mai slabe prestații din 
acest sezon, care avea să-i cos
te foarte mult, ei pierzind pri
mul loc, pe care l-au deținut, 
uneori cu autoritate, multe e- 
tape la rînd. în aceste condiții, 
coroborată cu victoria realizată 
pe teren propriu, C. S. Tîrgo- 
viște a trecut în fruntea seriei 
a Il-a, obținînd o performanță 
pentru care jucătorii și antre
norul Nicolae Tătaru merită 
evidențieri. Nu mică a fost și 
surpriza de la Cărei, unde o al
tă candidată Ia promovare, 
F. C. Baia Marc, a pierdut fără 
drept de apel în fața echipei 
locale. Victoria, clasată pe 
locul 17. Referindu-ne tot la se
ria a IlI-a, vom consemna po
ziția neașteptată a Gloriei Bis
trița care, pe stadionul din Si
biu, în fața unei formații cu 
pretenții, a prestat un joc fru
mos. obținînd un meritat re
zultat de egalitate, care i-a per
mis să rămînă pe locul trei. 
Este o nouă performanță a a- 
cestei echipe, in care doar 
Ciocan, Em. Dumitru și Doru 
Nicolae sînt numele cele mai 
cunoscute. Adevărul este că 
aici. se vede munca și pricepe
rea antrenorului Virgil Blujdea, 
care se află la cîrma echipei 
de la mijlocul sezonului. Pro- 
fitind de egalitatea de la Sibiu 
și de insuccesul formației din

DIVIZIA A
Continuăm să prezentăm 

principalele aspecte — de or
din statistic — desprinse din 
desfășurarea turului actualului 
campionat al Diviziei A.

• Iată cum arată o echipă 
a campionatului alcătuită din 
jucătorii cu cele mai multe go
luri marcate ; BATHORI I (1)
— GLIGORE (2), PALTINIȘAN 
(2). SATMAREANU II (4), PO- 
POVICI (4) — MULTESCU (7), 
D. GEORGESCU (19), IORDA- 
NESCU (11) — PENIU (9),
ROZNAI (9), COSTEA (9).

• Din cei 139 de jucători ca
re figurează pe lista marcatori
lor, 61 au reușit să puncteze în 
deplasare : Both I și Peniu —

BOTH 1
cite 4 goluri, D. Georgescu, 
Broșovschi, Vaczi și Roznai — 
cite 3, Sătmăreanu II. Custov, 
N. Naghi, Varodi, lordănescu, 
M. Răducanu, Colnic, Mărcuies- 
cu și Cotec — cîte 2 și încă 46 
cu cîte un gol.

• Cele mai multe goluri 
s-au marcat în minutul 65 : 12, 
il urmează min. 90, cu 11, min. 
46 și 60, cu cite 10. în schimb, 
în minutele 23, 41 și 73 nu s-a 
înscris, încă, nici un gol.

• Jucătorii celor 18 divizio
nare au șutat în acest tur de 
campionat de 4 255 ori la poar
tă, dintre care de 1880 ori pe 
spațiul porții. Cele mai multe 
șuturi la poartă — 284 — s-au 
înregistrat în etapa a Il-a, iar 
cele mai puține — cile 212 —

Baia Mare, F. C. Corvinul Hu
nedoara (antrenor : Ilie Savu), 
care a ciștigat duminică la Ti
mișoara, a devenit cel mai auto
ritar lider de toamnă (patru 
puncte avans), ceea ce îi dă 
multe speranțe pentru retur. în 
sfîrșit, seria I are ca lider pe 
F.C.M. Galați, (antrenor : Gh. 
Nuțescu), învingătoare cu des
tulă dificultate în partida cu 
C.S.M. Suceava. Diferența de 
două puncte pe care gălățenii 
o au față de cealaltă candidată 
la șefie, F. C. Brăila, se dato- 
rește și eșecului acesteia din 
urmă la P. Neamț.

Merită a reliefa, acum Ia ju
mătatea întrecerii, comportarea 
in general bună a unor forma
ții ca Prahova Ploiești, C.S.U. 
Galați, F. C. Petrolul Ploiești 
(seria I), Dinamo Slatina, Stea
gul roșu Brașov, Electroputere 
Craiova (seria a Il-a), F. C. 
Șoimii Sibiu, Minerul Moldova 
Nouă și Victoria Călan (seria a 
IlI-a). De fapt, acestea. îm
preună cu echipele de care am 
amintit mai sus, formează plu- 
toanele fruntașe din cele trei 
serii ale eșalonului secund.

Dar turul campionatului a e- 
vidențiat și evoluțiile contradic
torii ale unor echipe cum sînt, 
de pildă, C. F. R. Pașcani (au
toarea unor succese la scoruri 
de proporții pe teren propriu, 
dar infrîntă în deplasare), 
C.S.M. Borzești, Metalul Plo- 
peni și Gloria Buzău (seria I), 
Metalul București, Chimia Rm. 
Vîlcea (datorită startului slab, 
a unor restructurări și acte de 
indisciplină), Automatica A- 
Iexandria, Tractorul Brașov (se
ria a Il-a), U. M. și C. F. R. 
Timișoara, Sticla Turda, Meta
lurgistul Cugir (seria a IlI-a). 
Cele mai multe dintre ele își 
datorează poziția... de mijloc

ÎN CIFRE di)
în etapele a XH-a și a XlV-a. 
Cele mai multe șuturi pe spa
țiul porții — 139 — le-am con
semnat în runda a IlI-a, iar ce
le mai puține — 90 — în etapa 
a XlV-a. Iată echipele care 
n-au reușit să expedieze nici 
un șut pe spațiul porții intr-un 
meci : F. C. Olimpia (etapele 
a IlI-a și a XVII-a), S. C. Ba
cău (XII și XV), F. C. Argeș 
(XIV și XVII), Univ. Craiova 
(X) și Jiul (XIV). De remarcat 
un caz foarte rar, înregistrat în 
ultima etapă a turului, la par
tida ,?U“ Cluj-Napoca — F. C. 
Olimpia : oaspeții — jucătorii 
sătmăreni — nu au expediat, 
in 90 de minute, nici un șut Ia 
poartă !

• Clasamentul celor 18 di
vizionare A. alcătuit pe baza 
numărului de șuturi Ia poartă, 
în acest tur, se prezintă astfel : 
1. SPORTUL STUDENȚESC 
269 ; 2. Steaua 266 ; 3. Dinamo 
260 ; 4—5. F. C. M. Reșița și 
U.T.A. 253 ; 6. F. C. Constanța 
248 ; 7. Politehnica Timișoara 
247 ; 8. Politehnica Iași 239 ; 9. 
Universitatea Craiova 236 ; 10. 
A.S.A. 232 ; 11. „U“ Cluj-Na
poca 230 ; 12. S. C. Bacău 225 ; 
13. Rapid 217 ; 14. F. C. Argeș 
215 ; 15. Jiul 214 ; 16. F. C. O- 
limpia 210 ; 17. F. C. Bihor 207; 
18. C.F.R. 200...

• ...și cel al șuturilor pe
spațiul porții : 1—2. STEAUA și 
DINAMO 129 ; 3. Sportul stu
dențesc 120 ; 4. F. C. Constan
ța 119 ; 5. Politehnica Timișoa
ra 116 ; 6. Universitatea Craio
va 115 ; 7—8. „U“ Cluj-Napoca 
și Politehnica Iași 113 ; 9.
U.T.A. 110 ; 10. F.C.M. Reșița 
107 ; 11. A.S.A. 104 ; 12. S. C. 
Bacău 97 ; 13—15. Rapid, Jiul 
și F. C. Argeș 96 ; 16. F. C. Bi
hor 93 ; 17. F. C. Olimpia 92 ; 
18. C.F.R. 81.

0 în acest tur, cele 18 divi
zionare A au executat 1993 de 
cornere : 1 374 gazdele, 619 oas
peții. Cele mai multe cornere —
129 — s-au înregistrat in etapa 
a Vl-a, iar cele mai puține — 
99 — în runda a XIII-a. Au 
fost, echipe care într-un meci 
n-au beneficiat de nici un cor
ner : F. C. Olimpia (etapele a 
IlI-a și a XII-aj, F. C. Bihor 
(II), Univ. Craiova (IV). Iată 
clasamentul pe baza numărului 
de cornere ; 1. STEAUA 142 ; 
2—3. Dinamo și Politehnica Iași
130 ; 4. A.S.A. 129 ; 5. F. C.
Constanța 123; 6. Jiul 114 ; 7—9. 
F. C. Argeș, Politehnica Timi
șoara și C.F.R. 112 : 10. F.C.M. 
Reșița 111 ; 11. F. C. Olimpia 
110 ; 12. Rapid 108 ; 13—14. 
„U“ Cluj-Napoca și S. C. Ba
cău 105 ; 15. U.T.A. 97 ; 16.
Sportul studențesc 96 : 17. F. C. 
Bihor 93 ; 18. Universitatea
Craiova 87.

Aglomerație in preajma careului. Atacantii se strecoară tot mai 
greu spre poartă. Iată o asemenea fază din meciul Voința Bucu

rești — Automatica Alexandria (1—0)
Foto : D. NEAGU

succeselor de pe terenul pro
priu. Cel mai tipic exemplu în 
acest sens îl oferă Minerul 
Moldova Nouă ; 9 meciuri dis
putate acasă, 9 victorii, gola
veraj 25—5 ; „afară" — 8
jocuri, 8 înfringeri, golaveraj 
2—19, cele două goluri fiind 
marcate intr-o singură partidă !

Prima parte a campionatului 
Diviziei B ne-a oferit și com
portări slabe, sub așteptări, ale 
altor echipe. Ne referim la 
S. C. Tulcea, Viitorul Vaslui, 
Unirea Focșani, Cimentul Med
gidia, C. S. Botoșani, C. S. M. 
Suceava (seria I), Minerul Mo- 
tru. Voința București, Metrom 
Brașov, Autobuzul București, 
Metalul Mija (seria a Il-a), U- 
nirea Tomnatic, C. I. L. Sighet, 
Victoria Cărei, Dacia Orăștie 
(seria a IlI-a). Surprinzătoare, 
atît prin evoluția lor, cit și prin 
pozițiile din clasamentul seriei 
a IlI-a. este situația formațiilor 
Gaz metan Mediaș și Rapid A- 
rad, altă dată cu prestații con
stant bune și prezente în prima 
parte a clasamentului.

Pe teme actuale

Importanța refacerii 
organismului in activitatea 

de performanță
S-a înaintat mult și în anul 

acesta cu sezonul competițional 
de toamnă. întrerupt deseori, 
cu, dar și fără motiv (unele 
meciuri amicale ale echipei re
prezentative puteau fi progra
mate și la mijloc de săptămî- 
nă, neavind neapărată nevoie 
de acei stagiu de pregătire în 
comun), campionatul Diviziei A 
și-a disputat ultima etapă a 
turului destul de tîrziu, la 10 
decembrie. Prelungirea forțată, 
pînă spre finele anului, a fost 
greu suportată — după cum 
s-a văzut — de către marea 
majoritate a formațiilor primu
lui eșalon, dereglate și pe par
curs, în ceea ce privește for
ma sportivă, din pricina nere- 
gularității întrecerii.

Această lungă stagiune de 
toamnă, insemnind și o expe
riență nereușită pe toate planu
rile — și la nivelul echipelor 
de club, care au reprezentat 
fotbalul nostru in cupele euro-„ 
pene, și la acela al selecționa
telor A și de tineret — impune 
din partea federației de fotbal 
o revizuire de atitudine, în așa 
fel incit, invățînd din greșeli, 
să nu le mai repete pe viitor. 
Căci cum altfel decît erori pot 
fi considerate: a) pauza scurtă 
(pentru odihnă și pregătire) 
dintre sfirșitul trecutei ediții 
și începutul acesteia; b) între
ruperile dese ale campionatului 
(se știe că jocurile de campio
nat constituie o modalitate 
principală, naturală, de menți- 
nere_ a formei sportive și, tot
odată, un criteriu important de 
selecție pentru lotul reprezen
tativ) ; c) acceptarea unei dale 
atît de înaintate, 17 decembrie, 
pentru meciul retur cu Scoția, 
observație superfluă acum.

Din discuțiile purtate în a- 
ceste zile cu activiști ai fede
rației a reieșit că, în dorința 
de a se asigura divizionarelor 
A premisele metodologice și de 
instruire necesare unei bune 
pregătiri a returului, se inten
ționează modificarea unor date 
ale agendei de intersezon, pre
cum și ale perioadelor pregăti
toare și precompetiționale după 
cum urmează: in Ioc de 5 ia
nuarie, cum se anunțase iniți
al, startul pregătirilor se va da 
la 15 ianuarie, ceea ce va an
trena modificări in programul 
de desfășurare a returului, a 
cărui primă etapă va avea loc

Turul campionatului Diviziei 
B a evidențiat interesul major 
pe care această competiție il 
suscită in rinduriic amatorilor 
de fotbal. La Brăila, de pildă, 
la meciul dintre echipa locală 
și F. C. M. Galați au fost a- 
proape 25 000 de spectatori. Du
minică, Ia Sibiu, Ia inlilnirea 
F.C. Șoimii—Gloria Bistrița, sta
dionul a fost arhiplin, cum s-a 
intimplat, de altfel, și la Buzău, 
la partida Gloria — F. C. Pe
trolul. Sînt doar cîteva exem
ple, fiindcă duminică de dumi
nică la jocurile Diviziei B a e- 
xistat o mare afluență de pu
blic. în aceste condiții, echipe
le aveau datorii suplimentare 
să presteze jocuri de un bun 
nivel, să ofere partide atracti
ve. Dar, despre acest deziderat, 
ca și despre disciplina jucători
lor, calitatea arbitrajelor și alte 
aspecte ne vom ocupa în nume
rele următoare.

Constantin ALEXE 
Pompiliu VINTILA 

Ia 5 martie și nu la 29 februa
rie cum se stabilise anterior.

S-a avut in vedere faptul că, 
numai pe fondul unui organism 
odihnit — în „accepțiunea spor
tivă" a termenului, care, fireș
te. nu admite lenevia, excese ali
mentare — pot fi obținui j ma
rile acumulări fizice, specifice 
perioadei fundamentale, prevă
zută să înceapă, așa cum spu
neam, la 15 ianuarie și să du
reze aproximativ o lună de zi
le, pină in jurul datei de 15 
februarie. Lucrul de cantitate, 
cu dozare judicioasă a efortu
lui, va permite fotbalistului 
performer să suporte, în bune 
condițiuni, și acel antrenament 
intensiv, menit să-I apropie, 
treptat, de ideala formă sporti
vă, specifică jocului, cu tempo 
ridicat în cele 90 de minute ale 
unei partide. Si, cum calenda
rul competițional de primăvară 
cuprinde pentru reprezentativa 
olimpică trei date de pe acum 
cunoscute (24 martie — returul 
meciului cu Franța; 7 și 14 
aprilie — întîlnirile cu selec
ționata similară a Olandei), în 
scopul alcătuirii unui „11“ re
dutabil, capabil să refacă tere
nul pierdut la Blois, federația 
de fotbal intenționează să-i a- 
sigure acestuia două jocuri-test 
in perioada 15—25 februarie.

Este o perioadă absolut ne
cesară viitoarei selecționate o- 
limpice și care nu afectează 
decît într-b mică măsură ide- 
ea-principiu a forului de spe
cialitate pusă în slujba prepa
rării temeinice a returului Divi
ziei A și anume aceea ca ju
cătorii primului eșalon fotbalis
tic să-și desăvîrșească pregăti
rea Ia cluburile lor.

Gheorghe NICOLAESCU

P.S. Aflăm că Rapidul se 
află — acum! — în preajma 
unui turneu în Italia. Cum ră- 
mîne cu acțiunea de refacere 
a organismului, cu pregătirea 
metodică, științifică, preconiza
tă de F.R. Fotbal ? Chiar ne 
jucăm de-a vacanța 1 Sînt sau 
nu obosiți jucătorii divizionare
lor A ?

ACTUALITĂȚI
0 DIN ACTIVITATEA AR

BITRILOR. în a doua jumă
tate a lunii februarie, Colegiul 
central de arbitri va organiza, 
prin colegiile județene, testarea 
pregătirii teoretice și fizice a 
arbitrilor din loturile divizio
nare. Cu acest prilej se va 
face și o amplă analiză a acti
vității colegiilor. Localitățile și 
datele unde se va desfășura a- 
ceastă acțiune vor fi comuni
cate din timp. 0 Deschiderea 
cursului de arbitri, organizat de 
Colegiul municipal București, 
care trebuia să aibă loc astăzi, 
se amină pentru sîmbătă 20 de
cembrie, ora 18. în sala de la 
Facultatea de Drept.

0 CONSFĂTUIREA DE LU
CRU CU ANTRENORII echipe
lor divizionare A, care trebuia 
să aibă loc mîine, a fost amî- 
nată. După toate probabilitățile, 
ea se va ține la 26 ianuarie, la 
București.

• CONTESTAȚIE RESPIN
SA. Meciul Universitatea Cluj- 
Napoca — F. C. Olimpia, în
cheiat cu scorul de 6—0 în fa
voarea primei echipe, a avut un 
epilog la „masa verde". Echipa 
din Satu Mare a cerut rejuca- 
rea partidei, pe considerentul 
că terenul a fost impracticabil'. 
Comisia de disciplină a respins 
cererea echipei F. C. Olimpia 
menținînd rezultatul de pe te
ren, întrucît arbitrul este sin
gura persoană care stabilește 
dacă un teren este practicabil 
sau nu. în plus, contestația 
n-a fost făcută înainte de joc, 
cum prevede regulamentul, sau 
in pauză.

0 INTERNAȚIONALUL IOR- 
DACHE IȘI VA FACE REIN
TRAREA. Portarul echipei 
Steaua, Vasile Iordache, care a 
întrerupt o perioadă de timp 
activitatea competițională, este 
complet restabilit și își va re
lua antrenamentele cu echipa 
lui de club, odată cu declan
șarea pregătirilor acesteia pen
tru sezonul 1976



IN „MARELE PREMIU Al ORAȘUIUI PRAGA“99'

Au început întrecerile pen
tru „Marele Premiu al orașu
lui Praga“ la natație, competi
ție la care participă sportivi și 
sportive din U.R.S.S., S.U.A.,
România. Cehoslovacia ș.a.

în prima zi de concurs. un 
frumos succes a repurtat îno- 
tătoarea româncă Anca Groza, 
care a terminat învingătoare în 
proba de 200 m fluture cu 
timpul de 2:25,0. Sportivul a- 
merican Lautman a ciștigat 
două probe ; 100 m fluture —

58,50 și 200 m mixt — 2:11.60, 
iar Andrei Krilov (U.R.S.S.) s-a 
situat pe primul loc în cursa 
de 400 m liber, fiind cronome
trat în 4:10,0.

Alte rezultate : masculin : 100 
m bras — Dowler (S.U.A.) 
1:07,90 ; 100 m spate — Temple
ton (S.U.A.) 60,0; feminin: 200 m 
liber — Shimpman (S.U.A.) 
2:09.0 ; 200 m bras — Fleisne- 
rova (Cehoslovacia) 2:47.60 ; 
400 m mixt — Kostlanova 
(Cehoslovacia) 5:11,80.

mult despre acest 
despre autorul lui. 
rezultatul a fost

TRAGEREA LA SORȚI A PARTIDELOR
DIN CADRUL FINALEI CUPEI DAVIS"

STOCKHOLM 17, (Agerprcs). 
— Miercuri, la Stockholm au fost 
stabilite prin tragere la sorti

întreceri de tenis
LA BRAȘOV

BRAȘOV, 17 (prin telefon).— 
Disputată la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, întilnirea internațio
nală prietenească de 
tre echipele Dinamo 
MTK Vords Meteor 
a revenit formației 
cu scorul general de 
citeva rezultate 
Kerekes 
Vîlcioiu 
7—5; 
6—4,
6— 4, 6—4; Kerekes, Vîlcioiu 
Szdcsik, Lazăr 6—3, 6—4.

Marți după amiază 
ceput întrecerile din 
turneului individual, la 
participă și componenți 
tului nostru național. Rezultate 
din primul tur: Lazăr — D. O- 
prea 7—5,
— Szocsik 6—7, 6—4, 6—2; So- 
tiriu — FI. Oprea 6—1, 6—1; 
Dărăban — Tăbăraș 3—6, 7—6,
7— 5. în turul al doilea: Hără- 
dău — Lazăr 6—2, 6—4; Sotiriu
— T. Marcu 6—4, 6—1.

C. GRUIA — coresp. jud.

tenis în- 
Brașov și 
Budapesta 
brașovene 
10—5. Iată 

individuale: 
Szdcsik 6—4, 6—4; 
Lazar 7—6, 4—6,

Vîlcioiu — Szdcsik 5—7, 
6—7; Kerekes — Lazăr

intîlnirile din cadrul finalei 
..Cupei Davis“ în care echipa 
de tenis a Suediei primește re
plica formației Cehoslovaciei. 
Vineri, în prima zi, sînt pro
gramate următoarele partide : 
Hrebec (C) — Borg (S) și Ko- 
des (C) — Bengtsson (S). Sim- 
bătă are loc proba de dublu, 
iar duminică ultimele două 
partide do simplu : Kodes (C) 
— Borg (S) și Hrebec (C) — 
Bengtsson (S). Arbitrul întîlni- 
rii este belgianul Henri de Co- 
ninck.

Privind tabelele celor mai bu
ne performanțe ale ultimilor 
cinci ani am putea crede că 
triplusaltul se află încă la ni
velul anilor 1971—72, poate 
chiar sub cel al sezonulu’ O- 
limpiadei de la Miinchen. Și nu 
am greși, deoarece extraordina
ra performanță a lui Joao de 
Oliveira, comparată, nu fără 
temei, cu săritura de 8,90 m a 
lui Bob Beamon la lungime, a- 
rată și mai clar stagnarea 
probei.

S-a scris 
17,89 m și 
Chiar dacă
realizat la altitudine, chiar da
că gazda Jocurilor panamerica
ne, Ciudad de Mexico, oferă 
precedente ilustre, atit in pri
vința triplusaltului cit și a altor 
probe atletice — sărituri în
deobște —, admițînd deci exis
tența unor condiții ideale, sări
tura de 17,89 m este departe de 
condiția de azi a triplusaltului. 
Este destul de greu de crezut 
că intr-un viitor apropiat vom 
putea cîntări rezultatele probei 
în primul rînd prin prisma per
formanței lui Oliveira. Rămî- 
nem la părerea că, deocamdată, 
tot Saneev, Joachimowski, Cor
bu s-au Drehmel reprezintă e- 
talonul disciplinei. Concursul 
de la Montreal — unde Oliveira 
va trebui să demonstreze că nu 
este doar eroul unei întîmplări 
fericite — ne va arăta care este 
adevărul.

Atletul brazilian (născut în 
1954) a adus, oricum, — poate 
cu o doză prea mare de brus-

chețe — prospețimea de care 
triplusaltul avea nevoie. Sane
ev, Drehmel, Prudencio au tre
cut de 30 de ani, Corbii îi va 
împlini în februarie și trebuie 
sâ recunoaștem că prezumtivii 
tor urmași aduceau a epigoni. 
Oliveira a venit la triplusalt cu 
0 statură 
viteză de 
m în 10,3 
zdravene
Sîntem curioși să-l vedem con- 
curind alături de vedetele „tra
diționale" !

Viktor Saneev (n. 1945) a fost 
și in acest an... Saneev. Con
stant în evoluții, dublul cam
pion olimpic rămîne, după opi
nia noastră, omul cel mai pu
ternic la J. O. Jbrg Drehmel 
(n. 1945) deține un 16,98 m izo-

ideală (1,89 m). cu o 
sprinter (aleargă 100 

— 10.4 s) și... picioare 
(8,20 m la lungime).

II VOM 
INTILNI 
LA 
MONTREAL

DE PE TERENURILE DE GHEAȚA

au in- 
cadrul 

care 
ai Io

3—6, 6—2; Vîlcioiu

In meci revanșă, selecționata 
Cehoslovaciei a reușit să în
vingă, la Stockholm, reprezen
tativa Suediei : 2—1 (1—0, 0—1, 
1—0). Peste 10 000 de spectatori 
au asistat la acest meci, foarte 
echilibrat, în care scorul a fost 
deschis de oaspeți în min. 18 
prin Novy. Gazdele au egalat 
în repriza secundă 
Svensson (min. 35), 
victoriei

prin Jan 
iar golul 

formației cehoslovace 
a fost realizat de Martinec în 
ultima repriză (min. 49). In 
primul meci, disputat la Gote- 
borg, scorul a fost egal : 5—5.

Continuîndu-și 
Canada, echipa

turneul în 
secundă a 

U.R.S.S. a evoluat la Winnipeg,

FIȘIER
VLADIMIR

3

Marea surpriză a campio
natelor mondiale de judo 
din acest an. desfășurate la 
Viena. a constituit-o victoria 
la categoria semimijlocie a 
tînărului sportiv sovietic Vla-

so-
cu

la 
e-

in compania unei selecționate 
locale de tineret. Hocheiștii 
vietici au obținut victoria 
7—1 (1—0, 4—0, 2—1).

*
Turneul internațional de 

Katowice a fost ciștigat de
chipa secundă a Cehoslovaciei 
cu 5 p (golaveraj 13—4), urma
tă de formația de tineret a 
Suediei 5 p (8—9), de o selec
ționată din U.R.S.S. 2 p (9—10) 
și de prima reprezentativă a 
Poloniei 2 p (6—13). Iată ul
timele rezultate : Selecționata 
din U.R.S.S. — Polonia A 6—2 
(3—1, 1—0. 2—1), Cehoslovacia 
B — Suedia tineret 3—3 (2—2. 
1—0, 0—1).

Pentti Kuukasjărvi (n. 1946) șî 
sovieticul Anatoli Pișkulin (n. 
1952). Caro! Corbu (n. 1946) ur
că sigur spre nivelul său ma
xim. dinaintea accidentului din 
1973. Ușurința cu care a sărit 
16,82 m Ia Balcaniadă, seriozi
tatea și perseverența lui, boga
ta experiența a marilor compe
tiții ne determină să afirmăm 
că 
va 
de

la J.O. recordmanul nostru 
avea un cuvînt important 
spus.

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

BILANȚ 1975

Joao de Oliveira (Brazilia) 
Viktor Saneev (U.R.S.S.) 

Tommy Haynes (S.U.A.) 
Jorg Drehmel (R.D.G.) 
Milan Tiff — Rahman (SUA) 
Andrzej Sontag (Polonia) 
Nelson Prudencio (Brazilia) 
Pentti Kuukasjărvi (Fini.) 
Carol Corbu (România) 
Anatoli Pișkulin (U.R.S.S.) 
Willie Banks (S.U.A.)

lat între numeroase performan
țe mediocre, sub 16,40 m. întot
deauna a fost însă inconstant 
și nu trebuie șters de pe lista 
favoriților. Tommy Haynes 
(S.U.A., n. 1953) a reușit 17,20 
m in cadrul Jocurilor paname
ricane, „aspirat" de Oliveira, al 
doilea rezultat al său (cu vînt) 
măsoară 16,89 m. Atlet în for
mare, este capabil de orice sur
prize. Compatriotul lui Oli
veira, Nelson 
1944), medaliat 
J.O. din 1968 și
Miinchen, reapare după o pau
ză de trei ani între fruntași. 
Experiența sa olimpică ne o- 
bligă să-l așezăm printre can- 
didații la medalii.

Dintre europeni au progresat 
substanțial polonezul Andrzej 
Sontag (n. 1953), finlandezul

Compatriotul
Prudencio (n. 

cu argint la 
cu bronz

17,89 
17,33 
17,20 
16,98 
16,98 
16,96 
16.93 
16.87 
16,82 
16,81 
16,79

16,78 Michail Joachimowski (Po
lonia), 16.76 Adam Adamek (Po
lonia), 16.74 Lothar Gora (R.D.G.), 
16,73 Eugenius Biskupski (Polo
nia), 16,72 Bernard Lamitie (Fran
ța), 16.70 Armando Herrera (Cu
ba), 16,70 Anthony Terry (S.U.A.), 
16.70 Christian Valetudie (Franța).

★
Record mondial : 17.89 m Joao 

Carlos de Oliveira (Brazilia) Ciu
dad de Mexico 14.10.1975; record 
european: 17,44 m Viktor Saneev 
(U.R.S.S.) Suhumi 17.10.1972. Re
zultate la J.O.; 1968 — 17.39 m Sa
neev (U.R.S.S.), 17,27 m Prudencio 
(Brazilia), 17,22 m Gentile (Italia); 
1972—17,35 m Saneev (U.R.S.S.), 
17,31 m Drehmel (R.D.G.), 17.05 m 
Prudencio (Brazilia), 16,85 m Corbu 
(România), 16.83 m Craft (S.U.A.), 
16,83 m Mansour-Dia (Senegal).

la 1971 72 73 74 75

peste 17,30 m 1 2 — — 2
17,20—17,29 m 1 — 1 1 1
17,10—17,19 m 1 1 1 — —
(7,00—17,09 m — 2 1 1 —
16,90—16,99 m 1 2 1 — 4
16,80—16,89 m — 4 1 4 3

4 11 5 6 1«

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
concurs, pe 

Mainz : 60 ni
(Nigeria) 7,3. 
Wending, în

3G0 kg; Rigert (U.R.S.S.) — 390 
kg; Cameron (Cuba) — 362 kg; 
Pavlacek (Cehoslovacia) — 372 kg.

JUDO • Sportivele franceze au 
obținut 5 victorii finale la prima 
ediție a campionatelor europene 
feminine, de la Miinchen.

SCHI « In Cupa mondială, la 
Cortina d’Ampezzo, coborîre (f) :
1. Evi Mittermaier (RFG) 1:52,82 ;
2. Brigitte Totschning (Austria)
1:52,95 ; 3. Bernadette Zurbrig
gen (Elveția) 1:53,51. Sora sur
prinzătoarei cîștigătoare, favorita 
Roși Mittermaier — locul 8. In 
clasamentul trofeului: 1. Totsch
ning 59 p, 2. Zurbriggen 51 p, 3. 
Lise-Marie Morerod (Elveția) 
50 p. • Ieri, în „Cupa Mondia
lă-, la Cortina d’Ampezzo s-a dis
putat o probă de slalom special 
care a revenit sportivei Fabienne 
Serrat (Franța). Ea a realizat în 
cele două manșe timpul total de 
111,23, fiind ‘ “
de Pamela 
- 111,54 și 
Germania)

ȘAH a 
runde, în ___ r_______ ________
1. Gulko 8V2 p, 2. Romanișln 8 p,
3. Petrosian 7‘/a p, 4—6. Tal, Ba- 
lașov și Vaganian cîte 7 p. Parti
da maraton dintre Bronstein șl 
Tal a durat 14 ore șl jumătate, 
încheindu-se la mutarea 121 cu 
victoria lui Bronstein.

TENIS • în turneul de la Syd
ney : Kukal “
(tur 1), ”
6—3, 6—7, 
6—3, 4—6, 
6—4, 6—7, 
turneului
Helga Masthoff — Lesley Bowrey
6— 2, 3—6. 6—4 • întrecerile tradi
ționalei competiții de tenis „Sun- 
hine Cup“, rez.ervată echipelor de 
juniori, a continuat la Miami 
Beach cu desfășurarea partidelor 
din turul doi. Echipa României a 
învins cu 2—0 formația Costa Rlca. 
Rezultate tehnice : Mîrza — Hutt 
G—2, 6—2 ; Dîrzu — Oreamuno 6—3,
7— 5.’

ATLETISM • In 
teren acoperit, la 
(f) — Utititoh Uko

BASCHET a La 
meci masculin : R. F. Germania— 
TSKA Moscova 75—102 (35—56).

BOX ■ La Madison Square 
Garden (New York), la cat. grea 
(profesioniști). Duane Bobick 
b.k.o. 4 Randy Neumann.

FOTBAL a Secretariatul UEFA 
anunță : finala C.C.E. la 12 mai 
1976, la Glasgow, pe Hampden 
Park, iar finala Cupei cupelor — 
la 5 mai 1976, la Bruxelles, pe 
stadionul Heysel a In prelimi
nariile olimpice, la Accra : Gha- 
na-Guineea 6—2 (în primul Joc 
0-1).

GIMNASTICA a In campiona
tele Asiei, pentru tineret, la Ma
nila : 1. K. P. Chineză (f) și 1. 
Japonia (m) : la individual com
pus (I): 1. Li Hei-pin (R.P. Chi
neză) 38,15.

HALTERE a La Gettysburg 
(Pennsylvania), în al doilea meci: 
Europa — America 144—129. Cîș- 
tigătorit în ordinea categoriilor : 
Sziics (Ungaria) — 227,5 kg; Las- 
tri (Cuba) — 247,5 kg ; Kortz
(Polonia) — 252,5 kg; Urrutia 
(Cuba) — 302,5 kg: Stark (Unga
ria) — 307.5 kg; Sari (U.R.S.S.)—

MOTO

mai
european, 
este stu- 

23 de ani. 
... .. —Face par-

clubul sportiv Urojai

JUDO

cu- 
A- 
fle

ma sa victorie asupra lui A- 
gostini. Interesant, de atunci 
încalecă două mașini „Ya
maha" care aparținuseră fos
tului campion mondial...

Pilotajul său este sobru 
rat și extrem de eficace, 
ceasta nu-1 împiedică să
pentru moment accidentat. 
Dar, sezonul viitor 11 va găsi 
din nou în șa.

NEVZOROV [U.R.S.S.] LA J.O. UE LA MONTREAL
dimir Nevzorov. Pen tiu
ma dată de-a lungul celor 10 
ediții ale competiției supreme, 
titlul la această categorie nu 
a mai putut fi cucerit de un 
judoka japonez. Mai mult, 
acest tînăr a impresionat în
treaga asistentă prin mani
era în care a dispus de toti 
adversarii — numai prin ip- 
pon (înainte de limită) ! Prin
tre ei a fost si japonezul 
Koji Kuramoto. în declarația 
sa. după succesul de la Vie
na. Vladimir Nevzorov a sub
liniat că debutul în arena In
ternațională l-a făcut la Bucu
rești. în 1971, cînd a ciștigat 
titlul de campion internatio
nal al României.

în acest an Nevzorov, după 
ce a ocupat primul loc la 
Spartachiada popoarelor Uni
unii Sovietice, a obținut și ti
tlul de campion 
Vladimir Nevzorov 
dent. în vîrstă de 
are 1,72 m și 70 kg 
te din 
din Maikop.

MONTREAL (Agerpres). — La 
Jocurile Olimpice de vară, progra
mate anul viitor la Montreal. Ca
nada va fi reprezentată de un lot 
de 380 de sportivi și sportive.

Fiind țară gazdă. Canada parti
cipă direct, fără a lua parte la tur
nee preliminare, în competițiile pe 
echipe la fotbal, handbal, volei, 
baschet, hochei pe iarbă etc.

Secretarul Asociației olimpice 
canadiene, Richard Pound, a de
clarat că sportivii țării gazdă au 
cele mai mari șanse de a obține 
medalii la înot, atletism, box. tir 
șl baschet.

CLASAMENTE DE
celorlistei 

cubanezi se 
Leonard, u- 
buni sprin-

johnny CECOITO (Venezuela)

In fruntea 
buni sportivi 
atletul Silvio 

dintre cei mai 
din lume, creditat anul a- 

cesta cu timpul de 9,9 sec pe 
100 m. In urma lui se află, în 
ordine, 
Urrutia, 
Panamericane, 
ge Cuervo, Rigoberto Mendoza 
(maraton), Silvio Garcia (șah). 
Margareta Rodriguez (scrimă).

halterofilul Roberto 
campion la Jocurile 

gimnastul Jor-

SFIRSIT OE AN
• întrunită la Accra, Uniu

nea Africană de Box (profesio
nist) l-a 
ghanez 
cel mai 
in 1975.
re au fost clasați, la egalitate, 
Ould ...............................................
Sea
deș). 
este 
pană.

desemnat pe pugilistul 
David Koley, drept 
bun boxer din Africa 
Pe locurile următoa-

Makhloufi (Algeria) și 
Robinson (Coasta de Fil- 
Reamintim că D. Kotey 

campion mondial la cat.

urmată în clasament 
Behr (R.F. Germania) 
Roși Mittermaier (R.F.
— 112,65.
La Erevan, după 11 
campionatul sovietic:

Keldie 6—3, 7—6 
Rosewall — Campbell 

6—1 ; Case — Hagelauer 
6—4 ; Fairlie — Brittain 
6—1 (tur 2) • In finala 
de la Perth (Australia):

La 30 martie 1975 (ora 14,55), 
ziariștii prezenți pe circuitul 
„Paul Ricard" din Marsilia, 
pentru Marele Premiu moto- 
ciclist al Franței, își aveau 
titluri scrise : Agostini În
vins de un „necunoscut" ! O 
săptămină mai tîrziu, la cele 
„200 mile de la Imola", cînd 
faptul se repeta identic, în
vingătorul avea un nume. Și 
acesta a continuat, să figure
ze pe primul loc, pînă la 
sfîrșitul sezonului, atunci cînd 
Johnny Alberto Cecotto ter
mină cu mare avans în cam
pionatul mondial al motoci
cletelor de 350 cmc. învins ră
mîne Giacomo Agostini — 
marele „Ago" — cel care do
minase cu autoritate, timp de 
un deceniu, sportul pe 2 roți.

Are numai 19 ani (născut 
la 25 ianuarie 1956, la Ca
racas, din părinți de origine 
italiană). Tatăl său conduce 
un garaj de automobile, ceea 
ce explică gustul mecanicii in 
familie. La 15 ani, era cam
pionul Venezuelei la clasele 
350 și 500 cmc. La 16 ani, de
vine campion al Americii de 
Sud. Debutează anul trecut 
în Europa, fără succese de
osebite. Se remarcă însă la 
Daytona ’75 cînd înscrie pri-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

SCOJIA - ROMÂNIA 1-1, LA FOTBAL (min. 75)
GLASGOW, 17 (prin telefon). 

Astă-seară pe stadionul Hamp
den Park, s-au întîlnit primele 
reprezentative ale Scoției și 
României, în cadrul ultimului 
meci din grupa a IV-a a preli
minariilor campionatului euro
pean de fotbal. La fluierul arbi
trului Adolf Prokop (R. D. Ger
mană) s-au aliniat formațiile :

SCOȚIA : Cruickshank — 
Brownlie, Jackson, Buchan, Do
nachie — Hartford, Rioch, Dal
glish — Doyle, Gray, Gemmill.

ROMÂNIA : Răducanu — 
Cheran, G. Sandu, Sătmă- 
reanu II, Anghelini — Romilă, 
Dinu, Boloni — Lucescu, “ 
Georgescu, Iordănescu.

Scoțienii încep furtunos par
tida, amenințînd poarta lui Ră
ducanu. Treptat, echipa noas
tră încearcă să echilibreze jo-

numai la 
deoarece

reușește 
terenului, 
contează decit pe Ior- 

deosebit de activ, 
Scoțienii do- 
dar apărarea 

să rezolve de- 
fundașilor la

Dalglish. Scoțienii

D.

cui. dar 
mijlocul 
atacul nu 
dănescu, 
nesusținut, însă,
mină teritorial, 
noastră reușește 
sele raiduri ale 
terali. Echipa română continuă 
să acționeze timid, retrăgin- 
du-se în defensivă și oferind 
adversarului propria sa jumă
tate de teren, 
ții dificultățile 
rcsc. Lucescu 
fata stoperilor, 
infiltrările lui 
glish din linia 
domină, fără însă să-și creeze 
ocazii clare. Această presiune 
insistentă se va materializa în 
min. 42, în urma unei lovituri 
libere — iarăși ! —, la un fault

în aceste condi- 
fundașilor spo- 
vine mereu în 
pentru a „tăia" 
Rioch și Dal- 

a Ii-a. Scoțienii

asupra lui 
grăbesc executarea loviturii, zi
dul nostru este foarte subțire, 
fiind alcătuit doar din trei ju
cători și șutul puternic al lui 
Rioch îl învinge pe Răducanu, 
mingea oprindu-se în plasă. 
După gol, echipa noastră în
cearcă să iasă la atac, dar D. 
Georgescu șutează imprecis.

In repriza a doua, fotbaliștii 
români au fost mai activi, au 
ieșit mai mult la atac, au în
chegat citeva acțiuni periculoa
se. iar în min. 73 au reușit e- 
galarea prin Crișan, care l-a 
înlocuit în min. 60 pe Lucescu. 
In min. 75. cînd încheiem rela
tarea noastră, scorul este aici 
1—1. Alte amănunte și rezulta
tul final în numărul nostru de 
mîine.

Radu URZICEANU
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