
I »•]

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNITVVA t

Vineri, 19 decembrie, au con
tinuat lucrările celei de-a doua 
sesiuni a actualei legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Salutați cu vii și îndelungi 
aplauze de deputați și invitați, 
în loj.le oficiale au luat loc 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, 
Ceaușescu, 
Voitec, ~ 
Ciobanu, 
Janos 
Paul 
Oprea, 
Pățan. 
Gheorghe 
Răutu, 
Uglar, J 
Vilcu.

Președintele MAN,

tovarășa Elena 
tovarășii Ștefan 

Burtică, Lina 
Drăgănescu, 

Petre Lupu, 
Gheorghe 

Pană, Ion 
Popescu, 

Leonte 
Iosif 

Vasile

Cornel 
Emil 

Fazekas, 
Niculescu, 
Gheorghe 

Dumitru
! Rădulescu, 
Virgil 
Ilie

Trofin, 
Verileț,

Președintele MAN, Nicolae 
Giosan, a deschis ședința la 
ora 9,00.

Sînt reluate dezbaterile 
legătură cu Expunerea prezen
tată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Marea Adunare 
Națională cu privire la mărețele 
realizări ale poporului român in 
cincinalul 1971—1975 și la poli
tica externă a României pusă 
în slujba păcii și colaborării 
internaționale.

Au luat cuvintul deputății 
George Macovescu, Ion Traian 
Ștcfănescu, Teoctist Arăpașu, 
Corneliu Mănescu, Gheorghe 
Pu.șkaș, Adrian Stoica.

Deputatul Miu Dobrescu, 
vicepreședinte al Comisiei MAN 
pentru politică externă și co
operare economică internațio
nală, a dat apoi citire proiectu
lui de Ilotărire a Marii Adunări 
Naționale cu privire la activi
tatea internațională a Repu
blicii Socialiste România.

In unanimitate, este adoptată 
Hotărirea Marii Adunări Na
ționale cu privire Ia activita
tea internațională a Republicii 
Socialiste România.»

Tovarășul Nicolae Giosan. în 
numele Biroului MAN, a supus, 
în continuare, spre adoptare, 
în lumina Expunerii făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și a 
Hotărîrii Marii Adunări Națio
nale cu privire la'activitatea in
ternațională a Republicii Socia
liste România proiectul Apelului 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România 
adresat parlamentelor țărilor 
particițumte-la-Conferința pen
tru securitate și cooperare în 
Europa.

Forul suprem legislativ al 
țării a aprobat, în unanimitate,

Apelul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste Româ
nia adresat parlamentelor țări
lor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare 
in Europa.

Marea Adunare Națională a 
trecut, 
narea 
scrise

Din 
lui, tovarășul Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, a prezentat proiectul de 
lege pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii 

România pe anul 
tovarășul Florea Du- 
ministrul finanțelor, 

de lege pentru adop-

după aceea, la exami- 
proiectelor de lege în- 
pe ordinea de zi.
împuternicirea guvernu-

ÎD

Socialiste 
1976, iar 
mitrescu, 
proiectul 
tarea Bugetului de stat pe st
aul 1976.

A început, apoi, dezbaterea 
generală asupra celor două pro
iecte de lege.

Marea Adunare Națională a 
examinat, pe articole, cele două 
proiecte de lege și a aprobat, 

Legea pentru 
național

in unanimitate, 
adoptarea Planului 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1976 și Legea 
pentru adoptarea Bugetului de 
slat pe anul 1976.

In continuare, Marea Adunare 
Națională a aprobat, in unani
mitate, hotărirea cu privire la 
aplicarea experimentală a pro
iectului Legii retribuirii muncii 
în unitățile agricole coopera
tiste.

In ullima parte a ședinței 
de după-amiază, tovarășul 
Angelo Miculescu, viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei ali
mentare, a prezentat, din în
sărcinarea guvernului, o expu
nere comună asupra proiectului 
de Lege privind creșterea 
meliorarea animalelor și 
iectului de Lege privind 
mul tăierii animalelor.

Cele două proiecte de 
au fost discutate separat, 
articole.

Votate fiecare în parte, __ 
gea privind creșterea și amelio
rarea animalelor și Legea pri
vind regimul tăierii animalelor 
au fost adoptate, în unanimi
tate, de Marca Adunare Na
țională.

Lucrările sesiunii M.A.N. 
continuă simbălă, 20 decembrie.
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In prima zi a Balcaniadei de Baschet feminin I
IUGOSLAVIA -BULGARIA 69-68!

TIMIȘOARA, 19 (prin tele
fon). Mai întîi cîteva cuvinte 
despre frumoasa festivitate de 
inaugurare a ediției a XIII-a a 
campionatului balcanic de bas
chet pentru senioare. După cu- 
vîntul cald de bun sosit, suc
ces întrecerii, adresat partici
pantelor de tov. George Micotă, 
primând municipiului Timi
șoara, președintele de onoare 
al comitetului de organizare a 
competiției, ansamblul artistic 
„Banatul" a prezentat un atrac
tiv spectacol folcloric, aplaudat 
de publicul prezent în sala O- 
limpia. Un alt moment inedit 
a fost creat de izbutita demon
strație făcută de minibaschet- 
balistele Școlii sportive din lo
calitate, pregătite de maestra 
sportului Bogdana Diaconescu.

Cit privește întrecerile pro- 
priu-zise ele au debutat cu me
ciul dintre selecționatele de se
nioare și de tineret ale Româ
niei. Conform așteptărilor în
tîlnirea a constituit un bun pri
lej pentru cuplul de antrenori 
Gr. Costescu și N. Martin de 
a repeta, pentru ultima dată, 
ceea ce vor pune in practică 
sîmbătă și duminică, zile în ca
re prima reprezentativă a ță-

rii noastre va juca, în ordine, 
cu Bulgaria și Iugoslavia. Scor 
final : 91—56 (51—29) pentru 
prima formație a României. Au 
arbitrat M. Korica (Iug.) și Gh. 
Lazarov (Bulg.).

în prima dintre cele 3 partide 
decisive ale actualei ediții a 
Balcaniadei s-au întîlnit echi
pele Bulgariei și Iugoslaviei. 
După o dispută destul de dîrză, 
echilibrată, cu spectaculoase 
răsturnări de scor în ultimele 
minute, victoria a revenit for
mației Iugoslaviei cu scorul de 
69—68 (27—35). în prima repri
ză, inițiativa a aparținut selec
ționatei Bulgariei, pentru 
partea a doua a întîlnirii 
chetbalistele iugoslave să 
nă și să egaleze în min. 
55—55. în continuare, cele 
echipe au mers „cap la 
în final reprezentativa 
slaviei a izbutit să se impună 
datorită, in special, bunei evolu
ții a Marijei Demsar, autoare a 
33 de puncte. Pentru Bulgaria 
cele mai multe puncte a înscris 
Petka Makaveeva : 17.

Au arbitrat : P. Tsolakidis 
(Grecia) și N. Iliescu (România).

SPECTACOL
AIITISÎIC-SPUIITIV

In cinstea celor mal
buni performeri

at țârii
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Luni, la Palatul sporturilor
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ca in 
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două 
cap“, 
Iugo-

D. STANCULESCU

REPORTAJUL NOSTRU

Ștafeta medaliilor 
limpice" are un bogat 
variat program 
își vor 
printre 
Voica, 
nescu, 
Marcel 
Țeicu, 
Ion Dolăncscu, Horia Că- 
ciulescu, Ciupi Rădules
cu, Alexandru Lulescu. 
Pe scenele de la Palatul 
sporturilor și culturii 
vor mai evolua membrii 
ansamblului folcloric al 
U.T.C. și ai ansamblului 
de gimnastică artistică al 
l.E.F.S.

da 
alții : 

Mihai 
Olimpia 

Roșea, 
Gioni

o- 
_ ?i 

la care 
concursul, 

Marina 
Constanti- 

Panciu, 
Marius 

Dimițriu,

LA HUNEDOARA, NON STOP (8-22)
ÎN SALA „CONSTRUCTORUL

Prlm-vicepreședinte-
1 e C.M.E.F.S. Hunedoara, tînă- 
rul profesor Gheorghe Deac, a 
avut ideea lăudabilă de a scrie 
monografia sportivă a munici
piului. Răsfoiește paginile in 
manuscris și extrage pentru noi

ECHIPA DE TENIS DE MASA PROGRESUL
A DOMINAT DERBYUL CU „U“ CRAIOVA
Joi 

șurat 
by din cadrul campionatului re
publican de tenis de masă pe

după amiază s-a desfă- 
la Craiova întîlnirea der- aliniau,condiții, bucureștenii 

totuși, o echipă omogenă, for
mată din Stefan Moraru, Ser
giu Luchian, Aurel Ovanez

cîteva jaloane care să contureze 
puterea sportului hunedorean. 
Iată-le : bunicii otelarilor de as
tăzi au apărut in arena de sport 
in anul 1920 cu bila de popice 
in căușul palmelor, pe cele pa
tru piste existente in vremea a- 
ceea. După care, in sălile de 
cinematograf și-au făcut apari
ția^ luptătorii, recrutați dintre 
măcelarii orașului și forjorii U- 
zinei de fier. Cind plecau ei, a- 
păreau gimnaștii, care lăsau in 
cuier uniforma de elevi. In 
1921 s-a născut prima asociație, 
Fero-Sport, cu secții de fotbal, 
apoi de lupte greco-romane, box, 
handbal in 11 și un pic de atle
tism. După Eliberare, paralel cu 
dezvoltarea social-economică a 
municipiului, sportul hunedo
rean a proliferat, inscriindu-se 
și in rubricile de tenis de cimp 
și de masă, alpinism, volei, șah, 
handbal, canotaj. Anul 1975, so
cotit an de vîrf, prezintă urmă
torul panoramic sportiv : 7
titluri de campioni naționali la 
juniori, 13 sportivi în loturile 
republicane, 95 de secții afiliate

la federațiile de specialitate, 3 
echipe divizionare A (lupte, po
pice, tenis de masă), 3 echipe 
divizionare B (fotbal, voâei, șah), 
9 formații in Divizia C ; 1984 
de sportivi legitimați, dintre 
care 307 clasificați ; un maestru 
emerit al sportului (Ion Mico- 
roiu, la popice), trei maeștri al 
sportului, trei candidați de ma
eștri la șah. Gloriile sportive lo
cale : cizmarul Iosif Truță, frun
taș în campionatele antebelice 
de lupte, Mihai Gheorghioni, un 
„greu" de frica căruia tremurau 
corzile ringului, acum aproape 
20 de ani. Dumitru Hărădău, re- 
prezentînd sportul alb, „ciocă
narul" Daniel Grafenstein, lup
tătorul Marin Cristea, campion 
balcanic în ’56, alergătorii Ște-« 
fan Beregszazi și Aurelia Sîrbu, 
fotbalistul Remui Vlad.

„I 984 de sportivi legitimată 
este o cifră mare sau este o ci
fră mică, tovarășe Deac ?" am

Ion CUPEN

prinzător în fața lui Moraru, 
acesta din urmă anunțîndu-se 
a fi într-o formă de zile mari. 
După primul moment-cheie a 
urmat cel de-al doilea — parti
da de dublu. Scorul era 3—1 
pentru Progresul. Meciul de

(Continuare in pag. 6)(Continuare in pag. 7)

Horia ALEXANDRESCU

Rezultatul anchetei internaționale a presei
sportive din țările balcanice, pe anul 1975

Echipa campioană — r „ '
Sergiu Luchian, Stefan Moraru, 
trenorul Nicolae Angelescu

Progresul București (de la stingă la dreapta) :
Sorin Cauri, Aurel Ovanez și an- 

Foto : V. POPOVICI — Craiova
echipe dintre formațiile mascu
line Universitatea Craiova și 
Progresul București. Trecînd 
peste condițiile de concurs (a- 
supra cărora ne propunem să 
revenim pe larg într-un număr 
viitor), ne vom opri acum la 
evoluția celor două echipe.

Progresul aborda această ul
timă și decisivă întîlnire fără 
să fi cunoscut înfrîngerea de la 
începutul campionatului. Din 
„patrul" antrenat de prof. Ni
colae Angelescu lipsea, însă, o 
piesă de bază — Alexandru 
Buze seu. Chiar și în aceste

Sorin Cauri. Craiovenii se pre
zentau la startul derbyului cu 
un team la fel de puternic, In 
frunte cu deținătorul titlului 
republican la simplu, Gheorghe 
Teodor.

Cea dinții întîlnire — din și
rul de 17 cite a cuprins derby- 
ul — a furnizat și prima mare 
surpriză : campionul țării, Gh. 
Teodor a fost surclasat de Au
rel Ovanez (2—0), setul al doi
lea încheindu-se cu 21—3 11 La 
masa II, un alt craiovean, so
cotit nr. 2 în echipa sa, Mihai 
Bobocică, pierdea la fel de sur

NADIA COMĂNECI PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL

Pentru a treia oară consecu
tiv, agenția telegrafică bulgară 
de știri B.T.A.-Sofia a organi
zat o anchetă în rîndul unor 
agenții de presă și publicații 
sportive din țările balcanice, 
pentru desemnarea celor mai 
buni sportivi din această zonă 
geografică, în anul 1975. La an
chetă au participat redacțiile 
sportive ale agențiilor Ager- 
pres, Tanjug, Agenția telegra
fică din Atena și B.T.A.. pre
cum și următoarele publicații 
de specialitate : ziarul „Spor
tul" și revista „Sport" din 
București, „Sport" — Belgrad, 
„Sportske Novosti" — Zagreb, 
„Huriet" 
sport" șl „Start*  din

Ieri dimineața, la Sofia, In 
cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Casa de creație BTA

de pe muntele Vitoșa. au fost 
anunțate rezultatele anchetei 
internaționale. în urma răspun
surilor primite, pe primul loc 
al clasamentului se află tinăra 
sportivă din România, maestra 
emerită a sportului Nadia Co- 
măneci, campioană europeană

gimnastică. Este o nouă re
cunoaștere pe plan internațio
nal a înaltei performanțe obți
nută de sportiva noastră, în 
cursul acestui an.

La ancheta B.T.A. au fost 
indicați în total 44 de sportivi, 
dintre crfjp 32 bărbați și 12 fe
mei. Diriffe toți aceștia. 15 sînt 
din Bulgaria, 13 din România, 
8 din Iugoslavia și cîte 4 din 
Grecia și Turcia. Iată clasa
mentul final al anchetei :

— Istanbul, „Naroden 
Sofia.

1. NADIA COMANECI (România) — gimnastică 121 p
2. Alexandr Tomov (Bulgaria) — lupte 119 |>
3. Nenad Stekici (Iugoslavia) — atletism 79 p
4. Valentin Hristov (Bulgaria) — haltere 75 p
5. Luciano Susanj (Iugoslavia) — atletism 53 p
6. Ivanka Hristova (Bulgaria) — atletism 44 p
7. Simion Cuțov (România) — box 31 p
8. Gheorghi Todorov (Bulgaria) — haltere 29 p
9. Bilțal Tabur (Turcia) — lupte 29 p

10. Dimitrios Patronis (Grecia) — atletism 27 p

Urmează in clasament : 11. Ilie• Năstasc (România) 14
Ciosici (Iugoslavia) 18 p, 12. 14.
Placikov (Bulgaria) 18 P, 13 13

Argentina Mcnis 
p etc.

CHoinânia»



Pe teme de educație
SPORTUL

DAR PINA LA SANCȚIUNE? IN VACANȚA

Recent, la sediul Clubului 
sportiv muncitoresc din Sibiu, 
am avut o discuție cu tovară
șul Gheorghe Jula, președintele 
clubului, pe tema activității e- 
ducative în rîndul sportivilor 
acestei unități. „Dacă clubul și 
întregul oraș se mîndresc cu 
sportivi ca Fr. Schneider (atle
tism), Al. Bozan (călărie), I. 
Ganea (sărituri in apă). Gh. 
Niță (box) și alții, care au o 
atitudine corectă și manifestă 
interes atît la locul de muncă, 
cît și în pregătirea sportivă, a- 
răta interlocutorul nostru. în 
schimb sînt cîtiva care, sub di
verse forme, încalcă normele 
de conduită, se abat de la e- 
tica sportivă și cetățenească".

Am aflat, astfel, că handba- 
lista Helga Stăniț dă dovadă 
de lipsă de combativitate în 
meciuri, absentează de la an
trenamente. își sfidează cole
gele de echipă și își dă aere 
de mare vedetă, motiv pentru 
care conducerea secției și cea 
a clubului au hotărit scoaterea 
ei din lot pe timp de 7 luni. 
Voleibalista Elisaveta Molnar 
manifesta tendințe de căpătu
ială, lipsea de la antrenamente

Cărți noi

și de la locul de muncă. Sfidînd 
antrenorul și colegele de echi
pă, ea a părăsit echipa, în plin 
sezon competițional, plecînd la 
Baia Mare. Ca urmare. . s-a 
propus suspendarea ei pe timp 
de 2 ani. Rugbystul Alexandru 
Prohor (fost vicecampion na
tional la box. categoria grea), 
față de a cărui pregătire pro
fesională și sportivă s-a mani
festat multă grijă, se ilustrea
ză în ultima vreme îndeosebi 
prin neonorarea antrenamente
lor și chiar a jocurilor (în ca
drul divizionarei A de rugby, 
C.S.M. Sibiu), prin atitudini de 
vedetism, prin pretenții mate
riale nejustificate și prin în
călcarea sistematică a regimu
lui vieții sportive (pierderea 
nopților în localuri, consum de 
băuturi alcoolice). Acum citeva 
zile el a părăsit echipa și a 
plecat la Alba Iulia ! Condu
cerea clubului urmează să a- 
plice și în acest caz sancțiunile 
de rigoare...

Firește, măsurile care au 
fost luate sau se vor lua au 
menirea să ducă la purificarea 
climatului educativ în cunos
cutul club sibian. dar ar fi de 
dorit ca exigența să se mani
feste nu numai in momentele 
acute.
Hie IONESCU, coresp. județean

DE IARNA
Incepînd de astăzi, după 

ultima oră de curs, elevii 
(iar studenții începind de 
săptămîna viitoare) intră 
în vacanța de iarnă. Es
te un binevenit prilej 
pentru tineretul studios de 
a schimba clasa sau amfi
teatrul cu sălile de sport 
sau spatiile pentru schi, pa
tinaj și săniuș amenajate 
aproape în toate zonele tă
rii. Fără îndoială că 
va întîmpla.

Celor peste 150 000 de 
Ievi și studenti care 
beneficiarii unor tabere 
odihnă sau sportive organi
zate pe scară republicană 
sau locală li se vor alătura 
alții care, cu familiile sau 
cu colegii de clasă sau ani 
de studii, vor face popas la 
diferite cabane sau vor lua 
cu asalt pîrtiile montane. 
Setea de mișcare, de exer
cițiu fizic a tineretului nos
tru este firească, ea avînd 
drept corespondent un plus 
de sănătate și de vigoare, 
forte sporite de muncă 
învățătură în noul an.

Urăm tineretului studios

așa

vor

5i

* rf

o vacantă cît mai plăcută și 
mai reconfortantă. Nădăj
duim, de asemenea, să în- 
tilnim pe traseele vacantei, 
din an în an activități mai 
interesante și mai diversifi
cate, cit mai multi elevi și 
studenti. în concursuri și 
competiții, îndeosebi la cele 
organizate în aer liber...

Invitație pe virtiile în
zăpezite ale Bucegilor... O 
imagine pe care am do
ri-o cotidiană in perioa
da vacantei de iarnă.
Foto : Dragos NEAGU

0 MICA ENCICLOPEDIC

A ORIENTĂRII TURISTICE
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Ițibitorîi orientării turistice au, 
Ir» sfîrșit, o corte despre sportul 
preferat I
,r-Apărytă. de curînd, In Editura 
5pert-tuțism. cu o prefață semna
la, de pfdf. Mircea Mihăilescu, se- 
'cretar general ol federației de 

:cfeiit«fe șl cu coperta realiza-T. __
* "W 3Me>'Guft Reinhold, cartea Iul
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;ciOnraală^'.^wdnînd și sîstemati- 
zîntf' de date șî curto-
zltăfl * pricind istoricul, evoluția, 
cdW&priirâ’ de .dOrfc.ursuri, cam- 

-pjpnil UcestAițxi£A>rtttetc. Heintz 
^Pezideriiț 'jjtîț •sportivilor și
specifrIȚ>cil țț, «mase lor largi 
de vjpll:itqrl^*  Q^JiMiraTe deosebit de 
vtfforoasă; *xe ‘ țq socotită,
pe drepj H^hrîmică enciclo- 

orro4td^rUuri)lt?ce.
ru MK» unt j V 

tui sa

‘-4-333 ftet

(

IA S. N.

(D De luni,

FINALELE DE
ÎNTRECERE

ÎN FIECARE JUDEȚ, O CONTINUA

DEZVOLTARE A SPORTULUI DE MASA
în fiecare județ se fac eforturi pentru îndeplinirea integrală a 

sarcinilor puse în fața mișcării sportive de 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973 și de 
indicațiile cuprinse în MESAJUL adresat de 
CEAUȘESCU participanților Ia Conferința 
sportive.

Recent, in județele Bistrița-Năsăud și Buzău au fost 
brigăzi de îndrumare și control din partea C.N.E.F.S. și 
lalți factori cu atribuții, care au analizat activitatea sportivă de 
masă și de performantă. în rîndurile de mai jos prezentăm 
citeva aspecte referitoare la problemele sportului de masă.

Hotărirea Plenarei 
a transpune în fapte 
tovarășul NICOLAE 

pe tară a mișcării

prezente 
a celor-

BISTRIȚA-NĂSĂUD: ACTIVITĂȚI DIVERSIFICATE,

CONTURAREA TRADIȚIILOR

In Capitală

NOI MAGAZINE
Șl RAIOANE 

SPECIALIZATE

O onaliză efectuată, recent, în Ju
dețul Bistrița-Năsăud, a relevot faptul 
că s-ou înregistrat însemnate succese 
în activitatea de masa, de perfor
manță, în dezvoltarea bazei materiale 
etc. Atragerea în practicarea cu ca
racter continuu a exerciții lor fizice 
s-a concretizat, mat oles, în mobili
zarea unui număr mare de partici
pant! la întrecerile ,,Cupei tineretului". 
Unele discipline pentru care sînt con
diții deosebite, cum ar fi orientarea 
turistică, schiul, tenisul de masă, hand
balul și fotbalul au trezit interesul a 
peste 50 000 de tineri, aceștia fiind 
prezenți mai ales în etapele de maso 
ale competițiilor organizate în prima 
Si a doua ediție. Cea de-a treia edi
ție a demarat, de asemenea, satis
făcător, atît tinerii din școlile de toate 
gradele, cît și cei ce-si desfășoară 
octivitatea în întreorinderi si Institu
ții, în unitâti economice din localitâtî 
rurale, fiind onorenați la întrecerile 
Inițiate în asociații.

Merîtă subliniat faptul că una din
tre cele mai atractive și utile întreceri o 
constituie alergările.' Folosind cadrul 
natural existeni în-Județ (numeroase 
parcuri' șf păduri, - teren plat și de
nivelat) consiliile pentru educație fl- 
zică și sport, precum și celelalte or- 

organizat crosuri la fiecare sfîrșit de 
săptămînă. Tinerii din Județul Bistrița- 
Năsăud, ajtî oameni oi muncii ou 
luat, de asemenea, parte la compe
tiții cu finale’ pe țara, totodată, fiind 
puse în valoare tradițiile create în 
organizarea unor manifestări cu carac
ter specific: „Cupa Fintînele" și „Cupa 
Năsăudului" la schi fond, concursuri, 
de călărie Io Josenii Bîrgăului, precum 
și duminici cultural-sportive la Sieu,

au

Mărișelu, Urîu, Șleuț, Teoca, Rusu 
Birgăului, Tiha Bîrgăului, Bistrița Bîr
găului, Livezile etc. Pentru prima oară a 
avut loc — ți succesul a (ost pe măsura 
așteptărilor — o .Cupă a satelor" cu 
concurențl din Bistrița-Năsăud șl din |u- 
detele învecinate. Suceava ți Mara
mureș. Acțiunile din cadrul complexu
lui „Sport ți sănătate" se desfășoară 
cu bune rezultate mai ales in țcoli. 
Gimnastica la locul de muncă a în
ceput să capete din ce în ce 
mulțl adepți, atît In unitățile 
Bistrița (cooperativele „Unirea" 
Lemn-metal), cît ți în unele 
Prundul Bîrgăului și Năsăud.

Este, totuși, necesar, referîndu-ne la 
activitățile sportive de maso, să pre
cizăm că turismul nu este încă dez
voltat la niveiul dorit, mai ales în ra
port cu condițiile, aproape fără egal, 
existente în județul Bistrița-Năsăud. 

Activitatea sportivă de performantă 
o înregistrat,. pn progres simțitor. S-a 
dezvoltat, paralel, șl baza materială, 
mai. ales în anii 1974 șl 1975: a fost 
-amenajată o popicărle cu 4 piste în 
xcașul Bistrița, un complex sportiv cu 
terenuri de tenis, volei și handbal, po- 
pîcărie cu două piste (acoperită). ,..și. 
salo pentru tenis de masă — toate - 
Io asociația C.F.R. din Bistrița.

Toate acestea, cărora trebuie să le 
adăugăm o evidentă îmbunătățire a 
sț.ilului de muncă, o mai adecvată ac
tivitate în domeniul muncii de edu- 

. cați.e și propagandă, au făcut qq 
Bistrița-Năsăud să se înscrie printre 
Județele care își consolidează reali
zările de pînă ăeum șl își creează, in 
același timp, o tradiție in unele spor
turi.

mal 
din 

șl 
din

BUZĂU: MUNCĂ RESPONSABILĂ Șl EXIGENTĂ 

PENTRU OBȚINEREA UNOR REZULTATE

CÎT MAI BUNE

la Brașov

TRINTA, O AUTENTICA
A SPORTULUI SĂTESCi

anuntat. 
Brașov, 

al spor-

Așa după cum am 
luni 22 decembrie, la 
începe un nou festival 
tului de masă din mediul ru
ral. Este vorba despre întrece
rile finale ale celei de a Vl-a 
ediții a ..Campionatului natio
nal sătesc de trintă'-#*!  cadrul 
căreia 234 de finaliști — de 
fapt campioni județeni — din 
diferite sate și comune ale tă
rii se vor întrece în trintă voi
nicească. sport iubit, traditio
nal pe meleagurile noastre.

Organizatorii au stabilit ca 
primele patru tururi ale com
petiției să se desfășoare în sa
la Tractorul (zilnic. 8,30—12; 
16.30—18.45), urmînd ca finalele 
să aibă loc într-o altă sală 
ziua de 24 decembrie, cînd 
vor organiza și demonstrații 
lupte și judo, susținute 
componenti ai loturilor republi-

în 
se 
de 
de

Firesc, pregătirile făcute în 
orașul de la Doalele Tîfrtp^f 
pentru găzduirea acestei im
portante întreceri sătești sini: 
pe sfîrșite. Comitetul județean 
U.T.C. Brașov. Federația româr 
nă de lupte au făcut tot ceea 
ce era necesar pentru reușit? 
finalei despre care tov. Victor 
Dona, secretarul general. ?1 
F.R.L. ne spunea: „Un campi- 
onat important — cu veche tra
diție — pentru mediul rural. 
Copiii din mediul sătesc, tine
rii. iubesc trinta si inițiativa 
C.C. al U.T.C. de a organiza 
an de an acest campionat este 
binevenită. De altfel, după cum 
se știe, trinta este intr-un fel 
anticamera luptelor. Continua
rea ei este o bază pentru tra
ducerea in viată a unei hotăriri 
a federației noastre de a înfi
ința anul viitor o divizie să
tească de lupte, cu nominaliza
rea a 20—25 de comune în care 
să se facă legătura intre trintă 
și lupte".

" '“A^TîVîfăTCă *sp'or't'i Watts’ masă și 
« de p§rfprmpnț& d^n Județul Buzău 

se desfășoară cu răspundere, în- 
exigentă pentru obținerea unor 

. rezultate din ce in ce mai bune pe 
toate planurile.

în domeniul sportului
* spre * oh>. există -o 

preocupare din partea 
(jje.qadre didactice de specialitate 
care activează în Județ de a efec- 
tjfa*  majoritatea brfeldr de educație 
flzrctrMn a^i*-Pot  fi eviden- 

lile gene- 
3u, 1 și 5 
comunele 

ăgura jși Ziduri 
i se acordă acti- 

și în întreprinderi 
și instituții, multe asociații avînd 
■<>'-■ bdgață agendă de lucru; , printre 
ele -xâftindu-se, „Chimia? Bu?ăU, 
Automobilul" șj „Confecția". Rm- 

^Vpjnța'f. Cu toate acesțea. 
procentul ae> cuprindere este țpc$ 
scăzut, 'cit fimd' abta de 4 la sută. 
Există încă asociații1 în care acti
vitatea se axează pe o singură 
disciplină (e drept, cu o partici
pare destul de numeroasă), la ce
lelalte ramuri înregistrîndu-se doar 
prezențe sporadice. Exemple în 
acest sens au oferit asociațiile 
„Cristalul" și „Chimistul".

Unele constatări pozitive s-au 
făcut și în mediul rural, aici con- 
semnîndu-se angrenarea în cam
pionatele județene (fotbal, oină, 
volei) a 35 de comune, precum și 
organizarea unor reușite duminici 
cultural-sportive. Am reținut din
tre asociațiile sportive comunale 
care au înregistrat cele mai multe 
reușite pe cele din Măgura, Zi
duri, Blăjeni, Rușețu, Vadu Pașii 
șl Rîmnicelu. Dar, oare, poate fi 
considerată mulțumitoare munca 
desfășurată, cînd procentajul de

școlar, 
vădită 

celor 145

cuprindere este doar 1,5—2 la 
sută ?

Firește, in prim-planul activită
ților s-au situat cele două mari 
acțiuni cu caracter republican 
„Cupa tineretului" și complexul 
„Sport și sănătate". La ediția pre
cedentă a „Cupei tineretului- au 
luat parte aproape 77 000 de spor
tivi,, ceea ce reflectă Interesul 
major pentru această amplă între
cere. Totuși, dacă în școli ea s-a 
desfășurat bine. în întreprinderi și 
instituții, au fost organizate pu
ține concursuri la etapele-de masă 
(secții, ateliere), cum este cazul 
la „Petrolul" Berea și „Confecția" 
Rm. Sărat.

Paralel cu organizarea unei ac
tivități cît mai bune, cu sprijinul 
organelor locale, s-a acționat șl 
pentru realizarea unei baze mate
riale corespunzătoare Astfel. au 
fost amenajate noi terenuri (corn. 
Vadu Pașii, $c. gen. Berea, corn. 
'Ziduri, Lie. economic). ■ s-au exe
cutat ’lucrări de întreținere la cele 

'vfecht.- DăCă- îrr mtilte tocuri spiri
tul gospodăresc a, fost evident, țțu 
icelașl lucru se poate afirma si 
în cazul bazelor sportive de la Se. 
gen. Vadu Pașii, $c. gen. 11 Buzău 
șl „Stadionul de fotbal" Buzău. De 
asemenea, o atenție deosebită s-a 
acordat și creării unor spatii de 
joacă în noile cartiere din Buzău 
și Rm Sărat

Desigur, activitatea sportivă de 
masă a județului Buzău este mult 
mal bogată, ea bucurîndu-se de 
un sprijin eficient din partea or
ganelor locale de partid și de stat, 
fapt pentru care C.J.E.F.S, și cei
lalți factori cu atribuții trebuie să 
depună strădanii mai intense pen
tru atragerea unui număr sporit 
de cetățeni spre practicarea exer- 
clțlilor fizice și a sportului.

In dorința de a răspunde 
mai bine cerințelor cumpărăto
rilor. în Capitală s-au deschis 
noi magazine și raioane spe
cializate în desfacerea materia
lelor și 
tiv.

Astfel, 
de iarnă 
tie, și noul magazin 
aflat in plin centrul Capitalei 
(B-dul N. Bălcescu 24). De re
ținut că această unitate comer
cială în sezonul estival își va 
schimba profilul, oferind pro
duse specifice verii. După cum 
ne spunea tov. director Aure
lian Baroga, de la întreprinde
rea comercia'ă „Universal". în 
luna ianuarie magazinele „Ca
bana" și „Magazinul sportivi
lor" vor fi reamenajate. astfel 
ca ele șă devină cu adevărat 
unități -specializate in vînzarea 
articolelor sportive.

De asemenea. în Piața Pan- 
telimon, în—...cadrul - marelui
complex comercial, dat de cu- 
rînd in folosință, funcționează 
un raion care pune la dispozi
ția cetățenilor o largă gamă de 
articole și echipament sportiv. 
Totodată, din informațiile ofe
rite de șeful biroului organiza
rea muncii. Ilie Dumitru, de 
la I.C.L. Tehnometal. am reți
nut faptul că un asemenea 
raion va fi deschis și în 
dr-ul viitorului complex din 
Piața Dorobanți., a cărui Inau
gurare va avea loc in peri
oada imediat următoare.

Așadar. comerțul. receptiv 
la solicitările mereu ereseînde 
ale cetățenilor, acordă din ce 
în ce mai mult atentia cuve
nită articolelor si echipamen
tului sportiv (Ern. F.)

echipamentului spor-

amatorii sporturilor 
au acum la dispozi- 

„Alpin"

ca-

AGENDA DUCUREȘTEANA
Din programul manifestărilor 

sportive organizate în Capitală, 
la sfîrșitul acestei săptămini, 
reținem următoarele: CUPA 
TINERETULUI. ® întreceri la 
tir (Poligonul Tineretului), as
tăzi. incepînd de la ora 13 : • 
mîine la ora 9.30. concurs popu
lar de înot, stil liber, la Bazi
nul 23 August : • „Cupa Voi

la șah și tenis tie ma- 
mîine. pe baza cu . același 

• turneu de

nicelul 
să, 
nume, ora 10 : 
handbal pentru seniori (12 e- 

, chipe). tot mîine. de la ora. 15,
în sala Olimpia. , DUMINICI 
CULTUlfAI . SPORTIVE » La 
Grupul școlar Electronica, ora 
9 : In; in ginta iacenjui agri
col, ora 9 ;• La Palatul Pio- 
niciilor unde, pr-iatre altele, se 
vor organiza întreceri de bas
chet. volei, tenis de masă, mi- 
nifotbal. orientare 
cros — toate trei 
decembrie. CUPA 
BRIE Pretutindeni 
numeroase 
zilei de 30 Decembrie : baschet, 
astăzi și mîine în sălile Giulești 
și Flacăra Roșie ; volei, astăzi 
și mîine la Palatul Pionierilor 
și sala Flacăra Roșie ; • scri
mă, înțre 19—21 decembrie, in 
sala Floreasoa

turistică si 
duminică 21 
30 DECEM- 
în Capitală, 

întreceri dedicate



PE BAZA REZULTATELOR LA CAMPIONATELE MONDIALE Șl EUROPENE 1975

UN „PANORAMIC" AL SPORTULUI INTERNATIONAL ÎN ANUL PRtOLIMPIC
La încheierea activității competitionale din anul preolimpic 

1975 am alcătuit un panoramic al sportului international 
pentru a constata pozițiile unor principale pretendente
olimpice și a întocmi unele clasamente neoficiale, dar, în- 

tr-un fel, grăitoare. Acest panoramic nu are pretenția unei prog
noze ci prezintă o valoare documentară pentru toti aceia care 
sînt angajați în pregătirea olimpică sau manifestă interes pentru 
realizările din sportul continental și mondial.

în ceea ce privește pe sportivii români, panoramicul nostru 
arată unele rezultate ale pregătirii permanente, intense, de im
portant nivel valoric, muncă depusă la toate nivelele eșaloanelor 
sportive, cu pasiune și devotament pentru prestigiul sportiv al 
tării, pentru un continuu progres al realizărilor românești pe scara 
mondială a performantelor sportive.

Ca și eu alte prilejuri ase
mănătoare. baza panoramicului 
o constituie rezultatele înregis
trate la campionatele mondiale 
din anul 1975 (pentru atletism 
am ținut seamă de bilanțul 
mondial din acest sezon de 
concursuri; în probele de 100—

fotbalul (3 medalii și 19 punc
te) și handbalul masculin (3 
medalii și 22 puncte), care 
n-au avut competiții în măsu
ră să stabilească o ierarhizare 
a celor mai bune formații din 
lume. Am întîmpinat greutăți 
în întocmirea ierarhiilor la yach-

La realizarea celor 117 puncte din bilanțul mondial șl a celor 110 
puncte din bilanțul campionatelor europene totalizate de sportivii români 
in decursul sezonului competițional preolimpic contribuția cluburilor $i 
asociațiilor sportive a fost următoarea :

MONDIAL : Steaua 48,16 p, Dinamo 38,34 p, C. A. Roman 5 p 
C. S. Arad și Progresul Brăila 4 p, Dinamo Brașov și St, roșu Brașov 
3 p, C.N.U. București și Universitatea Craiova 2 p, I.E.F.S. 0,94, Voința 
Buc. 0,83 p, Farul Constanța și Politehnica lași 0,80 p, Universitatea Ti
mișoara 0,74 p, Universitatea Buc. 0,55 p. Rapid Buc. 0,54 p, C.F.R. 
Timișoara 0,44 p. Ceahlăul P. Neamț 0,40 p, U. T. Arad 0,20 p. Voința 
Cluj-Napoca, Voința Odorhei, Mureșul Tg. Mureș, Rulmentul Brașov, 
Confecția Buc. și Constructorul B. Mare cite 0.18 p.

EUROPEAN : Dinamo 45 p, 2. Lie. ed. f. Gh. Gheorghiu-Dej 33 p. 
Steaua 16 p, C.F.R. Arad 7 p, Rapid Buc. 5 p, B. C. Galați 3,5 p, 
I.E.F.S. și Explorări Baia Mare cite 0,25 p.

400 m ds cronometrajul elec
tric.) Deoarece în 1975 Ia o se
rie de ramuri sportive n-au 
fost programate campionate 
mondiale (baschet B, box, că
lărie, gimnastică B și F, tir și 
volei B și F) pentru acestea. în

ting și mai ales la judo. Dat 
fiind faptul că la J.O., potrivit 
regulamentelor olimpice, la fie
care clasă, respectiv la fiecare 
categorie, o țară poate fi re
prezentată doar de un singur 
echipaj sau un sportiv, a tre-

ECATERINA STAHL, campioa
nă mondială la floretă in 1975 

mai ales la judo, cu unele lip
suri inevitabile (7 medalii 
de bronz și 22 de puncte) și 
la yachting (mai puțin 6 puncte 
la clasa 470 și 3 puncte la cla
sa Finn).

Din bilanțul mondial lipsesc, 
așadar, 13 medalii (2 de aur, 2 
de argint și 9 de bronz) și 72 
de puncte. în afara ramurilor

CAMPIONATE MONDIALE
CLASAMENTELE PE MEDALII

— CAMPIONATE EUROPENE —
CLASAMENTE PE MEDALII

marca și Italia 1 (0+0+1).

Total Aur Argint Bronz

1. U.R.S.S. 23 17 0 6
2. România 19 7 6 6
3. R. F. Germania 12 4 3 5
4. Polonia 10 3 3 4
5. R. D. Germană 9 1 3 5
6. Ungaria 8 1 1 6
7. Marea Britanie 6 2 1 3
8. Cehoslovacia 6 1 0 5
9. Iugoslavia 5 1 1 3

10. Elveția 3 1 1 1

11. Bulgaria 2 (0+2+0), 12—13. Franța și Spania 2
(O-f-l-f-1), 14. Finlanda 1 (1+0 + 0), 15—17. Austria, Dane-

CLASAMENTUL PE PUNCTE
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1 U.R.S.S. I 5 57 16 100,5 9 14 201,5
2 ROMÂNIA 27,5 58,5 21 3 110
3 R.F. GERMANIA 50 22 2 74
cim™ 12 31 14 4 61

5 POLONIA 24,5 1 19 10 6 6a5
6 UNGARIA 26 18 5 5 54
7 0EH08LDVAGIA 1 7 11 17 3 39

M.BRITANIE 10,5 19 29,5
9 IUGOSLAVIA 7 12 1 4 24

10 BULGARIA 2 10 2 3 1 5 23

Total Aur Argint Bronz 21—22. Norvegia și Mexic 3 
(1 + 1 + 1). 23. Coreea de Sud 3

1. U.R.S.S. 85 37 31 17 (0+04-3), 24. Jamaica 2
2. R. D. Germană 72 37 19 16 (1+0+1), 25. Cuba 2 (0+2 + 0),
3. S. U. A. 63 22 27 19 26. R.P.D. Coreeană 2 (0-j-0+2),
4. Bulgaria 26 6 8 12 27—32. Spania, India, Brazilia,
5. Ungaria 26 6 7 13 Iugoslavia, Belgia, Kenya 1
6. Polonia 26 4 13 9 (l+0+0), 33—40. Columbia,
7. R. F. Germania 23 7 4 12 Turcia, Pakistan, Irlanda, Iran,
8. ROMÂNIA 18 1 8 9 Danemarca, Tanzania și Ugan
9. Marea Britanîe 17 4 5 8 da 1 (0+1+0), 41. Elveția 1

10. Franța 12 7 2 3 (0+0 + 1).
11. Japonia 12 6 4 2 în bilanțul din 1974 au fi
12. Italia 12 3 2 7 gurat 46 de țări ai căror spor
13. Olanda 10 1 3 6 tivi au cucerit medalii la „mon
14. Suedia 7 4 2 1 diale", cu cinci mai mult decit
15. Cehoslovacia 7 0 4 3 in acest an. Față de anul tre
16. Canada 6 1 1 4 cut, lipsesc din clasament : Por
17.
18.

Noua Zeelandâ 
Finlanda

5
5

1
0

2
1

2
4

to Rico, Venezuela, Austria, Tri
nidad-Tobago, Ghana, Israel, 
Nigeria și Panama și apar, in

19. Mongolia 3 2 1 0 schimb, Mexic, Pakistan și R.P.D.
20. Australio 3 1 2 0 Coreeană.
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t U.R.S.S. 92 7 47 51 20 50 5 20 111 32 7 29 13 51 22 12 569
2 RD.GERM.W 1137 39 89 23 26 7 10 27 151 35 4 516,5
3j 8.U.A. 186 14 2 26 20 181 28,5 5 1 4 15 482,5
4 R.F. GERMANIA 44 S 29 7 5 4 19 17 34 1 2 17 187
5 UNGARIA 15 43 8 17 4 2'4 16 5 15 34 2 184
6 IPDLONIA 53 22 10 14 29 5 31 11 5 180
7 BULGARIA 10 ‘ 7 24 1 43 63 153
8 ROMANIA 15 36 15 3 30 2 16 117
3 M.BniTANIE 42 1 -11 1. 6 46 7 11+ ||

18 FRANȚA 16 2 4 12 17 ti 5 24 91
11 ITALIA. 7 3 8 17 7 4 T 4 14 8 9 3 85
12 JAPONIA 1 5 .5 38 26 6. 2 83
13 CANADA 12 2 2 7 1 37 1 7 1 70
14 CEHOSLOVACIA 10 4 8 19 4 8 1 7 2 63
15 OLANDA 7 9 9 7 25 4 61
16 SUEDIA 17 4 8 1 8 3 4 6 2 7 60
17 AUSTRALIA 3 4 3 2 5 27 41
10 FINLANDA 18 • 1 6 6 7 4
19 N.ZEELANDA' 12 4 9 4 29
20 CUBA 20 3 23 |

In continuare, clasamentul pe puncte se 
prezintă astfel : 21—22, Iugoslavia și Mon
golia 21 p, 23—24. Mexic și Norvegia 19 p, 
25. Elveția 15 p, 26—27. Turcia și Coreea de 
Sud 14 p, 23. Brazilia 13 p, 29. Spania 12 p, 
30—32. R.P.D. Coreeană, Belgia și Jamaica 
11 p, 33. Iran 10 p, 34. Kenya 9 p, 35—36. 
Austria și Columbia 8 p, 37. India 7 p, 
38—41. Danemarca, Irlanda, Pakistan și Tan
zania 5 p, 42—43. Ecuador și Uganda 4 p,

44—45. Malaezya și Nigeria 3 p, 46—49. Ar
gentina, Costa Rica, Guyana și Bahamas 2 p.

In bilanțul mondial din 1974 au obținut 
puncte 53 de țări, cu patru mai multe decit 
în acest an. Lipsesc din clasamentul ’75 : 
Porto Rico, Venezuela, Trinidad-Tobago, 
Israel, Grecia, Ghana, Panama, Peru și 
Swaziland. In schimb apar în acest bilanț : 
Malaezya, Mexic, Costa Rica, Guyana și 
Bahamas.

11. Elveția 18 p, 12. Franța 13 p, 13. Spania 12,5 p, 14. Dane
marca 8,5 p, 15. Italia 8 p, 16. Finlanda 7 p, 17. Austria 
3,5 p, 18—20. Belgia, Irlanda și Olanda 3 p.

mod special, am întocmit un 
clasament' la nivel european.

Din bilanțul nostru lipsesc 
complet două ramuri de sport, 

buit să triem serios bilanțul 
respectivelor campionate mon
diale din acest an, care în for
mula „olimpică" se prezintă. 

sportive prezente într-un bilanț 
separat, al campionatelor euro
pene. Evident, această situație 
influențează intr-o foarte mare 

măsură înfățișarea panorami
cului mondial. Constatarea are 
in vedere situația în clasament 
a mai multor țări, între care și 
România.

La sfîrșitul anului 1975 spor
tivii noștri dețin o poziție ex
celentă în clasamentul, după 
total medalii, medalii de aur și 
puncte, în bilanțul realizat du
pă rezultatele de la campiona
tele europene. Unele dintre 
medaliile de aur cucerite de 
Nadia Comăneci, Dan Grecu, 
Simion Cuțov, Mircea Ilca, 
dacă ar prinde strălucirea me
daliilor la campionatele mondi
ale, ar fi clasat pe un alt loc, 
cu mult mai bun, reprezenta
tiva tării noastre, aflată pe po
ziția a opta în ierarhia mondi
ală după numărul total al me
daliilor, ca și în aceea întoc
mită în baza punctelor acumu
late și pe locul 14 în clasamen
tul după medaliile de aur. In 
1974, într-un bilanț mult mai 
complet, cu mai multe campi
onate mondiale, sportivii noștri 
totalizaseră 31 de medalii (5 
aur, 10 argint, 16 bronz) și 
187,5 puncte, ceea ce le-a adus 
locurile cinci, unsprezece șl, 
respectiv, șase. Dat fiind fap
tul că „datele" panoramicului 
din 1975 nu sînt aceleași cu 
cele din 1974, comparațiile se 
pot face destul de greu. Ori
cum, trebuie arătat că în 1974 
sportivii români cuceriseră 5 
medalii de aur prin: Dan Gre
cu — gimnastică, echipa Româ
niei — handbal masculin, La- 
dislau Simon — lupte libere, 
Cornelia Neacșu și Marilena 
Ghiță — canotaj, Vasile Dîba 
— caiac, în timp ce în acest 
an doar Ecaterina Stahl — 
scrimă — și-a adjudecat un titlu 
de campioană mondială, la spor
turi olimpice. Să nu uităm că, în 
mod obiectiv, din acest panora
mic lipsesc unele rezultate ex
celente abținute la campionate
le europene. Sesizăm — în a- 
celași timp — că au fost mai 
mulți sportivi români în situa
ția de a fi obținut victorii la 
campionatele lumii. Este vor
ba, între alții, de luptătorul 
Gheorghe Berceanu, de cano
toarele Marlena Predescu și 
Angelica Chertic, de caiacistul 
Vasile Dîba, de canoistul Ivan 
Patzaichin etc.

După cum am arătat și cu 
prilejul altor articole, 
competiția olimpică nu 
înseamnă un sumum

de campionate mondiale la 
21 de discipline sportive, 
ci o singură competiție, cu 
un ridicat grad de dificultate 

și de exigentă, o competiție 
care adună cîteva mii dintre 
cei mai buni sportivi ai lumii, 
reprezentanți a peste 120 de 
țări, fiecare sportiv cu ambițiile 
și aspirațiile sale, fiecare avînd 
o prăgătire corespunzătoare, pe 
fondul talentului și al calități
lor fizice și psihice. în acest 
context APARE CÎT SE POA
TE DE LIMPEDE CĂ SPORTI
VII ROMANI PENTRU A PU-

SIMION CUTOV. pentru a 
doua oară campion continental 

la categoria semiușoară

TEA DEPĂȘI PRESTAȚIILE 
DIN ANII PREOLIMPICI VOR 
TREBUI CA IN TIMPUL 
RELATIV SCURT CARE A MAI 
RAMAS PlNA la deschiderea 
J.O. să se pregătească cu ma
ximum de seriozitate, de abne
gație și perseverență. Le stă în 
puteri să realizeze integral și 
să depășească, în întrecerile 
olimpice, angajamentul de o- 
noare pe care mișcarea noastră 
sportivă și l-a asumat, acela ca 
la Montreal rezultatele să fie 
superioare celor realizate la 
J.O. din 1972, de la Miinchen!

Romeo VILARA

Sportul|Puga3q



TURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI A REVĂZUT Șl COMENTAT
Începem astăzi retrospectiva turului Diviziei A. 

Vom renunța de astă dată la obișnuita succesiu
ne a celor 18 divizionare, efectuînd o împletire a 
problemelor principale rezultate din desfășurarea 
campionatului cu comportarea echipelor anga-

jate în întrecere. La trecerea în revistă a evoluției 
formațiilor, vom încerca o grupare, care să cibă 
la bază marile dueluri, revelațiile sau decepțiile 
sezonului de toamnă. Pentru astăzi, „cursa 
Steaua — Dinamo.

STEAUA si DINAMO
sau duelul dintre

AVÎNT si PONDERE

FOT® \ l PAR
CA

IN A'

REPERE Șl S

DIN MECIUL DE LA

A E

După cîțiva ani de relache, 
tradiționalul duel Steaua — Di
namo redevine principala con
stantă a campionatului. Des
prinderea celor două echipe în 
clasamentul turului este netă. 
Nu ne rămîne decît să sperăm 
că această desprindere are ca 
sursă un plus de valoare in
trinsecă și nu un pseudo-a- 
vans de calitate, determinat de 
faptul că multe dintre echipele 
campionatului au slăbit simți
tor, ceea ce a determinat, în 
ultimă instanță, și prezența 
apropiată a celor două echipe 
moldovene, cu nenumăratele lor 
dificultăți în campionatele an
terioare Aceasta este, însă, o 
discuție mai largă. Deocam
dată, la încheierea sezonului, 
să urmărim puțin, în retrospec
tivă, cursa tandemului STEA
UA — DINAMO. Așadar,

Steaua 
Dinamo

17 10 4 3 38:16 24
17 11 1 5 39:19 23

Diferențele sînt minime. Un 
punct și două goluri In plus. 
Dacă mal amintim și o foarte 
interesantă coincidență — am
bele echipe au tras cite 129 de 
șuturi pe spațiu) porților echi
pelor adverse — ne dăm seama 
că există un echilibru real.

Faptul cel mai semnificativ 
în cadrul acestui echilibru este 
acela că Steaua și Dinamo au 
ajuns aicj pe căi opuse. Steaua 
a mizat mereu pe atac, în timp 
ce Dinamo s-a bazat mult pe 
jocul apărării, din care a fă
cut un barometru al disponibi
lităților sale ofensive.

Fără îndoială că ideea de joc 
a celor două echipe a fost de
terminată și de profilul jucă
torilor. Prin achiziționarea a 
două extreme rapide — Troi și 
Zamfir — Steaua a subscris 
automat la ideea sa de joc. Pe 
de altă parte, Dinamo, avînd 
în formație 4 fundași interna
ționali, n a putut să facă ab
stracție de această realitate.

Steaua și Dinamo sînt domi
nate de două personalități ‘ fot
balistice — Dumitru șl Dinu — 
care și-au pus și își pun am
prenta pe jocul echipelor lor. 
Cu toate acestea, cronicarul va 
încerca să acrediteze o idee 
nouă, spunînd că profilul tac
tic al echipelor noastre frun
tașe este sugerat mai bine prin

SÎMBATA

8

BASCHET : Sala Floreasca, 
ora 18 : Steaua — Politehnica 
București (m.A) ; sala Giuleș- 
tl, ora 17,30 : Rapid —Univer
sitatea Cluj-Napoca (m. A).

LUPTE : Sala Dinamo, de 
de la ora 16 : turneul final al 
diviziei de greco-romane.

Tir : Poligonul din parcul 
sportiv Dinamo, de la ora 9: 
întrecerile campionatului na
țional la arme cu aer compri
mat 
bele

(seniori șl juniori), pro- 
de pușcă șl pistol.

8 DUMINICA
BASCHET : Sala Giulcști, 

ora 10.30 : Rapid — Universi
tatea Cluj-Napoca (m.A) ; sala

LOTO—PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 29 DECEMBRIE 1975 — O 

NOUA TRAGERE LOTO 2 I
LA 1 IANUARIE 1976 MAREA 

TRAGERE EXTRAORDINARA PRO- 
NOEXPRES A REVELIONULUI I

TRAGERI OBIȘNUITE LOTO Șl 
7RONOEXPRES 1

Cu ocazia Revelionului oferiți 
celor drogi cadouri, bilete pen
tru aceste interesante trageri, 
care se cîstiao :

la

11 84 82

va facePlata cîștigurilor se 
în Capitală începînd din 29 de
cembrie 1975 pînă la 19 februa
rie 1976, în țară aproximativ 
din 6 ianuarie pînă la 19 fe
bruarie 1976 inclusiv, iar prin 
mandate poștale aproximativ 
din 6 ianuarie 1976.

confruntarea altor două nume 
și Nunweiller. 

confruntare
— lordănescu 
De fapt, această 
sugerează elocvent diferența de 
viteză și mișcare, dar, în egală 
măsură, diferența de hazard și 
risc.

Confruntarea tactică dintre 
cele două echipe oferă un pa
radox. în timp ce Steaua a 
ajuns la un echilibru real (mai 
ales, în ultima vreme), cînd a 
făcut din mijlocașul Dumitru 
un apărător cu vederi largi, 
Dinamo și-a asigurat eficacita
tea în momentul în care a 
achiziționat un mijlocaș (Dudu 
Georgescu), pentru a face din 
el omul de gol nr. 1 al cam
pionatului. Soluția cu Dumitru 
„cerber" în fața apărării, care 
nu este bizară — ținînd sea
ma de antecedentele lui la 
Guadalajara și de „sacrificarea" 
asemănătoare a marelui fotba
list Beckenbauer — s-a dovedit 
a fi deosebit de utilă pentru 
Steaua. Unul dintre cele mai 
bune meciuri ale liderului, cel 
de la Tg. Mureș (1—1), a pur
tat amprenta hotărîtoare a a- 
cestej mutări tactice, conside
rată pînă mai ieri ca fiind 
trogradă.

Cum desenează Steaua ? 
se bazează în primul rînd 
pasele în profunzime ale
Dumitru, pe travaliul lui Stoi
ca, care reușește să scutească 
de un efort defensiv suplimen
tar jucători ca lordănescu și 
Răducanu, și bineînțeles pe 
angajarea extremelor Troi și 
Zamfir. Din această structură 
ofensivă fac parte încrucișă
rile lordănescu — Răducanu, 
care reiau ideea mai veche a 
spectaculoaselor încrucișări Ior- 
dănescu — Tătaru și, nu în 
ultimul rînd, aportul de matu
ritate al luj Vigu, eliberat de 
strînsoarea zonei din fața por
tarului. Acest desen ofensiv 
este estompat — din păcate — 
de faptul că Steaua nu are un 
virf de clasă, care să valori
fice într-un procentaj mai ma
re centrările șutate ale lui 
Troi și Zamfir, știut fiind că 
perechea Răducanu — 
nescu excelează prin

Cum desenează Dinamo ? Mo
mentul de pregătire a atacu
lui este mai puțin direct. A- 
ceastă atitudine pozițională este 
explicabilă. Neavînd extreme

re-

Ea 
pe 
lui

Iordâ- 
ratări.

Floreasca, ora 10,30 : Steaua — 
Politehnica București (m.A.)

BOX : Sala Casei dc cultură 
a tineretului sect. 4 (Turture
le), de la ora 10 : „Memoria
lul Mielu Doculescu".

GIMNASTICA : Sala de sport 
a Căminului studențesc nr. 1, 
str. Ștefan Furtună nr, 140, ora 
16 ; Politehnica București — 
Borsodl Banyasz <R. P. Unga
ră) la gimnastică ritmlcă-mo- 
dernă.

LUPTE : Sala Dinamo, de 
la ora 10 : turneul final al di
viziei de greco-romane.

TIR : Poligonul din 
sportiv Dinamo, de la 
campionatele naționale 
me cu aer comprimat 
și pistol). La ora 12.30 
tivitatea de premiere.

8

parcul 
ora 9 ;
la ar- 
(pușcă 

— fes-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 19 DE
CEMBRIE 1975.

din care
FOND GENERAL DE ClȘ- 

TIGURI : 768.092 lei 
18.062 lei report.

Extragerea I : 17 4
47 9 45 43

29 33 80

Steaua — Dinamo (3—3), cel mai frumos meci al turului campio
natului Diviziei A. Zamfir deschide seria celor sase goluri 

Foto : S. BAKCSY

de viteză, „mijlocul" trebuie să 
aștepte transhumanța tandemu
lui Nunweiller — Lucescu pe 
partea dreaptă sau pe partea 
stîngă. Această avansare, cu o 
singură aripă, fie ea „în cuplu", 
este compensată de travaliul 
enorm al Iui Dinu și de anga
jarea tot mai frecventă a fun
dașilor laterali Cheran și Lucu- 
ță. De cele mai multe ori, 
„dantela" Nunweiller — Luces
cu sfîrșește cu o centrare exac
tă, care a făcut din capul lui 
Dudu Georgescu un ciștigător 
al... ghete! de aur.

Duelul tactic Dinamo 
Steaua, care se va relua
primăvară. e-rie mai pasionant 
decît însăși lupta pentru titlu, 
deoarece el poate prefigura 

. concepția de joc a echipei na
ționale. Se pare că rezultatul 
acestei înfruntări va depinde in 
cel mai înalt grad de găsirea 
„pivotului" de atac care să des
chidă culoare, ca la baschet 
sau Ca la handbal. Dumitrache 
a fost cîndva un asemenea pi
vot. Dar nu mai este. Botez a 
încercat să fie o soluție, dar.

Ia

ACTUALITĂȚI ® ACTUALITĂȚI
• „CUPA 30 DECEMBRIE" 

LA PIATRA NEAMȚ. In zilele 
de 20, 21 și 22 decembrie, Școa
la generală nr. 4 din Piatra 
Neamț (cu profil de fotbal) or
ganizează „Cupa 30 Decembrie" 
la minifotbal. Vor participa e- 
chipe reprezentînd următoarele 
cluburi și școli : S. C. Bacău. 
Progresul București. Liceul de 
fotbal Bacău. Școala sportivă 
Tecuci. C.S.M. Suceava și, bi
neînțeles, unitatea școlară or
ganizatoare. Competiția se va 
desfășura în sala clubului 
Ceahlăul. (R. Toma — coresp.).

INDISCIPLINA MEREU „LA ORDINEA ZILEI1 COM
Prima jumătate a campionatului 

Diviziei C s-a încheiat odată cu 
disputarea restanțelor din etapa a 
Xn-a și cu omologarea definitivă 
a rezultatului unui meci nedisputat 
In seria a Xl-a (Soda Ocna Mu
reș — U.P.A. Sibiu, tot din etapa 
a xm-a cu 3—0 în favoarea sl- 
blenllor). De-a lungul a 15 etape, 
cele 192 de echipe <de la etapa 
a X-a cu una mal puțin, căci 
Minerul Oravlța — din seria a 
Vin-a — a fost exclusă din cam
pionat) s-au străduit să ofere 
suporterilor lor meciuri cit mai 
interesante și. mal ales, să obți
nă punctele puse în joc. Evident, 
doar puține formații au reușit să 
realizeze aceste deziderate. Șl în 
acest campionat au predominat 
meciurile „tari". unde, nu o dată, 
tehnica a fost înlocuită cu jocul 
dur. Numărul acelor divizionare 
care s-au remarcat prin jocul lor 
de bun nivel tehnic — raportat, 
firește, la cerințele celei de a treia 
categorii a campionatului — este, 
din păcate, foarte mic. ~ 
tașele seriilor și unele 
tele divizionare B pot 
acest sens.

Majoritatea celor 12 
seriilor au avut o . ___
constant bună, ele sltuîndu-se în 
frunte chiar din primele etape, 
în această postură se află Minerul 
Gura Humorului (seria I — de 11 
etape pe locul I). Relonu) Săvi- 
neștl (s. n — 14 etaoe) Portul 
Constanța (s. IV — 15 etape 1). 
Aurul Brad (s. VIII — 9 etape). 
Armătura Zalău (s. IX — 13 eta
pe) și Minerul Cavnic (s. X — 15 
etape 1). O luptă pasionantă se 
dă în fruntea unor serii pentru 
șefie între echipe cu notorietate în 
Divizia C. cum sînt Relontil Săvi- 
neștl si Petrolul Molnesti (s. a 
H-a). Flacăra-Automecanica Mo-

Doar Irun- 
dintre fos- 
fi citate în

lidere ale 
comportare

timpului —
a

deocamdată, nu a reușit să fie. 
După cum se vede, marea pro
blemă a vîrfului de atac, nere
zolvată chiar și în Anglia — 
dovadă sterilitatea echipei lui 
Don Revie la Praga, de-a lun
gul unui meci In care a domi
nat majoritatea 
este și principala problemă 
echipelor noastre fruntașe.

De-a lungul turului, Steaua 
s-a dovedit o echipă mai spon
tană, mai avîntată, mai opti
mistă. Dinamo a fost o echipă 
mai reflexivă, mai ponderată, 
mai sceptică. Steaua a avut 
maj multă prospețime : jucăto
rii ei sînt mult mai puțin uzați. 
Dinamo poartă, oricum, și obo
seala celor 13 meciuri ale echi
pei naționale

Ce ne va rezerva returul ? O 
nouă manșă în duelul dintre 
avînt și pondere. O manșă pe 
care o dorim încurajată de toți 
iubitorii fotbalului, 
trebuie să uite că 
roș-albastre și cele 
transformă de atîtea 
couri ..tricolore".

care nus 
tricourile 
albe se 

ori în tri-

loan CHIRILA

• ÎN URMA OMOLOGĂRII 
REZULTATULUI meciului de 
Divizia C Soda Ocna Mureș — 
U.P.A. Sibiu, din etapa a XIII-a 
nedisputat din cauza lipsei u- 
nui cadru medical pe stadion la 
ora programării jocului — cu 
3—0 în favoarea formației 
U.P.A. (15 p 23—21) echipa si- 
biană a trecut de pe locul 9 pe 
7 în clasamentul seriei a Xl-a. 
Alte schimbări survenite în ur
ma acestui rezultat : 8. Textila 
Cisnădie 15 p (23—22), 9. Meta
lul Sighișoara 14 p. Soda Ocna 
Mureș (12 p) a rămas pe pozi
ția a 12-a.

reni și ROVA Roșiori (în seria a 
Vl-a), Unirea Tricolor București, 
Tehnometal București șl Azotul 
Slobozia (seria a Vil-a), C.S.U. 
Brașov și Oltul Sf. Gheorghe (se
ria XIT-a) și Chimica Tîrnăveni, 
Metalul Aluri și Inter Sibiu (seria 
a Xl-a).

tn privința echipelor care provin 
prin retrogradare din eșalonul 
secund al campionatului, majori
tatea lor se află în luptă directă 
pentru primul loc în clasamente ;

ÎN OBIECTIV —

DIVIZIA C
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ 

altele, cum sînt. de pildă. Minerul 
Anina, Chimia Brăila, Vulturii 
textila Lugoj și Foresta Fălticeni 
au Intrat de abia în ultimele eta
pe în acest... joc.

La polul opus al clasamentelor 
s-au instalat deja cîteva formații, 
care, după felul cum se prezintă, 
au puține șanse să-și amelioreze 
situația. Amintim doar cîteva. ca
re în 15 jocuri n-au reușit să ob
țină mai mult de 5—6 puncte : 
Metalurgistul Iași. Tractorul Vă
leni. Granitul Babadag. Voința 
Caracal. Constructorul Satu Mare 
și Lacul Ursu Sovata.

Problema disciplinei se pare că 
rămîne, și in această ediție a cam
pionatului, cea mai spinoasă. Din 
primele etape s-au înregistrat în
călcări grave ale sportivității din 
partea jucătorilor sau lipsuri se
rioase de organizare. Zeci -și zeci 
de fotbaliști au fost suspendați 
pe multe etape pentru Infracțiuni

ca o chestiune de 
că F.R.F. trebuie 

competi- 
în afara

nostru.

încă un meci nul (cel de-al 
nouălea) s-a adăugat, așadar, 
palmaresului din acest an al 
echipei naționale (care a cu
prins numărul-record de 13 
partide), dar — de data aceasta 
— mai apreciabil, ca rezultat 
în sine, decît multe dintre ega- 
itirile realizate pînă acum și — 
în orice caz — superior ca 
valoare ultimelor draw-uri de 
la București. Pentru că echipa 
Scoției — recunoscută prin 
performanțele sale și calitatea 
jocului practicat — a dat re
prezentativei noastre o replică 
foarte hotărîtă, pornită în pri
mul rînd din faptul că meciul 
decidea locul 2 în grupă, iar 
în al doilea rînd pentru că, în 
timp ce fotbaliștii noștri se a- 
flau în perioada de după în
cheierea campionatului, gazde
le se găseau in plină activitate 
competițională internă. Dificul
tatea acestei programări ne
obișnuite (nu ne amintim ca 
echipa României să mai fi sus
ținut vreodată un meci oficial 
la 17 decembrie) a fost trecută 
Cu bine (mulțumită unei mari 
ambiții manifestate de jucători 
în teren, ca și pregătirii minu
țioase a intîlnirii în speță), dar 
credem 
principiu 
să evite, în viitoarele 
ții, date de calendar 
sezonului

Revenind la meciul 
Glasgow, vom reține — ca una 
din explicațiile egalului obți
nut — judicioasa organizare a 
jocului, alegerea unei tactici pe 
care antrenorul Cornel Drăgu- 
șin a discutat-o în prealabil cu 
cîțiva din jucătorii cu experi
ență (Dinu. Lucescu, Iordănes- 
cu ș.a.). ideea 
pentru Glasgow 
fel, elaborată nu 
ci cu adeziunea 
celor care sînt 
transpună în viață, în teren.

Maniera de lucru a lui Dră- 
gușin în zilele premergătoare 
meciului de la Glasgow ne a- 
trage, poate. atenția asupra 
unui aspect mai general, acela 
al necesității ca în pregătirea 
unui joc, în probleme mai largi 
ale echipelor reprezentative, să 
ne aplecăm mai atent, cu mai 
multă receptivitate, asupra pă
rerii jucătorilor, care — nu de 
puține ori — pot oferi soluții 
practice, adecvate, izvorîte din 
cunoașterea exactă a posibili
tăților și particularităților 
joc atît ale coechipierilor, 
și ale 
astfel, 
vorba 
nale : . .
la cluburi) realizează două lu
cruri : își verifică propriile pă-

de la

finală de joc 
fiind, în acest 
„ex-cathedra“, 
conștientă a 
chemați s-o

de 
cit 

adversarilor. Procedind 
un antrenor (și nu e 
doar de echipele natio- 
principiul este valabil și
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ca : lovirea intenționată a adver
sarului, insultarea arbitrului, 
să amintim doar pe cele 
frecvente. Printre formațiile 
au avut în tur jucători cu s 
țiuni mai grave (suspendări < 
6 etape în sus) figurează : 1 
tul Frasin, Metalul Rădăuți, 
lurgistul Iași. Metalul 
Turnu Severin. " .
Soda Ocna Mureș Bradul Vișeu 
etc. Dintre echipele care au avut 
terenurile suspendate amintim pe: 
Locomotiva Adjud. Minerul Co- 
mănești, Avîntul Urziceni. Cons
tructorul Pitești. Minerul Rovi- 
narl, Metalul Oțelu Roșu ș.a. S-a 
ridicat dreptul 
meciurilor pe 
racal (Voința) 
nu pot găzdui 
regulamentare.
tru a-și reamenaja terenurile pînă 
în primăvară, au primit Cimentul 
Fieni. Chimia Găești și Electrica 
Titu. In evidenta F.R.F. privindu-1 
pe jucătorii cu cartonașe galbene 
nu mai există nici o... pagină al
bă. toate cele 191 de echipe fiind 
notate aici. Majoritatea, cu 4—5 
jucători avertizați, altele cu pes
te 10 t Numărul lor este foarte 
mare : amintim numai pe acelea 
care au de la 10 jucători în sus 
cu cartonașe galbene : Foresta 
Moldovița Victoria Roman. Car- 
pați Nehoiu Chimia Brazi. Lu
ceafărul Focșani Petrolul Berea 
Petrolistul Boldești. I.C.S.I.M.. 
Șoimii TAROM Triumf (toate din 
Bucureștii și Minerul Rodna (deți
ne recordul, cu 13 jucători) Ce 
..performanțe" !

Se impune deci, ca în pauza de 
iarnă conducerile echipelor să 
pună un accent serios, pe lîngă 
instruirea tehnică, șl pe aceea edu
cațională.

ca 
mai 
care 

sanc- 
de la 
Avîn- 
Meta- 

Drobeta 
Cimentul Turda,

de organizare a 
terenurile din Ca- 
și Urziceni. care 
jocuri în condiții 
Avertismente, pen-
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IA ÎNCHEIEREA PRIMEI PÂRII A CAMPIONATULUI DE JUNIORI...
• Aceleași constatări negative și pentru actua'a ed ție • Se impune o reașezare a formulei compe 

tiționale, alături de alte îmbunătățiri de fond • Cele opt clasamente la jumătatea întrecerii

re cu răh- 
cu convin- 
)ină la ur
s-a si în-

Aspect din meciul de miercuri seara de pe „Hampden Park" : Che- 
ran respinge un atac al lui Hartford. In dreapta, G. Sandu

ii reținem 
apă eșecul
i echipei 
mâți de o 
ițeabilitare. 
ă antreno- 
t a fost
ii arătîn- 
se încadra

acceptînd 
“ sarcinile

atît de onorabilă. Acest meci 
de închidere a anului competi
tions] 1975, privit ca un punct 
de plecare spre pregătirea par
ticipării noastre la viitoarele 
preliminarii ale C.M., a dat 
unele repere de luat în seamă
pentru noul drum. Au fost
sugestive, în acest sens, re
nașterea ambițiilor lui Răduca- 
nu, într-un moment în care
„senatoriatul său de drept" se

RI DESPRE JOC
tor ol C.N.E.F.S., conducătorul delegației române) : 
obținut prin mobilizare lucidă ți dăruire, printr-o 

ru joc în deplasare, cu un puternic spirit colectiv, 
nostru are resurse, ca oameni ți idei. Pe viitor, 

ii cit ți conducătorii cluburilor trebuie să indepor- 
atea, să mărească cantitatea ți intensitatea lucru*  
rezistenței, forței ți vitezei corespunzătoare proce- 
ipecifice fotbalului modern".

I : „Sint mulțumit de felul cum jucătorii ou aplicat 
itică stabilită pentru acest meci in deplasare ți de 
ată in condițiile finalului de sezon. Le mulțumesc 
rilor. secunzi Nicuțor ți Jenei, medicului Tomescu, 
lontribuit la pregătirea acestui meci oficial".

ntrenorui echipei Scoției) : „După ce-am marcat, 
a, dar românii s-au apărat foarte bine. Jocul a 
M-au decepționat jucătorii mei de atac, Gray ți 
ut in schimb Gemmil ți Rioch. De la români, mi-au 
ți Crițan".

srvator al Federației franceze) r ,Meci bun, plăcut 
fepus în teren. Scoțienii au presat, dar atacurile 
ztanie stilistică. De la români mi-au plăcut Radu- 
mtrali ți lordănescu".

-include- 
Koi sau 
atribuții, 

meciul cu 
e înnoirea 
male, în- 
ită lumea 
ist lucru), 
3 înfăptui 
jtat, evo- 
:u grijă 
iloros din 
iotului re- 
a. alături 
să se că- 
a prelua 

dificilă pe

clătina, adaptabilitatea lui Dinu 
la un rol nou, acela de mij
locaș lateral, plusul de randa
ment dat de lordănescu ca ju
cător de atac și nu de cons
tructor la mijlocul terenului, 
capacitatea lui Anghelini de 
a-și înfrîna jocul aventuros, 
consacrarea lui Crișan ca jucă
tor de explozie și nu de regu
laritate, ca și posibilitățile lui 
Bolbni și Romilă" de a fi prin
tre primii care să se înscrie 
pe lista viitorilor membri ai 
„clubului tricolorilor", printr-o 
integrare plenară în jocul și 
în spiritul echipei. Am spus la

ultimii doi că au șansa de a 
fi „printre primii" apți de a fi 
considerați ca „tricolori" de 
nădejde, pentru că nu ignorăm 
perspectiva altor promovări. 
Din acest punct de vedere, me
ciul de Ia Falkirk, al echipelor 
de tineret, nu ne-a spus însă 
prea mult. Trebuie, totuși, să 
recunoaștem condițiile precare 
in care a abordat echipa noas
tră de tineret meciul cu Scoția 
și, în această privință, nu ca o 
scuză, ci doar ca o circumstan
ță atenuantă, vom reține amă
nuntul că, față de formația 
care cu două săptămâni înainte 
învingea cu 2—0, la Galați, 
echipa similară a U.R.S.S., la 
Falkirk au lipsit 6 titluri (lo- 
niță, FI. Marin, Romilă. Boloni, 
Manea, Florescu), patru dintre 
aceștia trecuți la iotul A, iar 
doi accidentați, ca și alții con- 
voeați, dar deveniți între timp 
indisponibili (Bălăci, Agiu). 
Desigur, un singur joc, cel de 
marți seara, nu este un exa
men definitiv, dar pentru că 
ne permitem să abordăm ches
tiunea unor promovări la lo
tul A notăm buna comportare 
a lui Gligore, a lui Ștefan, Do- 
brău (care a jucat bine, deși 
golul prim s-a marcat din gre
șeala sa) și Troi, care nu poa
te fi scos din discuții.

în orice caz, recentele pro
movări de la lotul de tineret 
la cel reprezentativ probează 
utilitatea, necesitatea acestei 
„anticamere", care trebuie să 
constituie pentru F.R.F. o preo
cupare permanentă, ca selecție, 
pregătire, program de verifi
cări. Iar aspecte ca cel recent, 
cînd „tineretul" s-a deplasat cu 
un total de... 13 jucători, dintre 
care unul (Vrînceanu) chemat 
urgent de la... Băile Felix, iar 
altul (Atodiresei) nerefăcut du
pă o accidentare, sperăm să nu 
mai înregistrăm !

Radu URZICEANU

• Disproporția valorică între 
competitoare (în fiecare serie, 
priviți clasamentele, există cite 
un grup de 3—4, maximum 5 
formații — aceleași an de an 
— între care desfășoară dispu
ta pentru primele locuri. în 
fiecare serie am reîntîlnit și în 
toamna lui ’75 scoruri-fluvii în 
meciurile dintre aceste echipe 
fruntașe și cele aflate în a do
ua jumătate a clasamentelor : 
Liceul de fotbal Bacău — Rul
mentul Bîrlad 9—0, Liceul Mi
hai Viteazul — Șc. sp. Alexan
dria 15—0. Universitatea. Cra
iova — Șc. sp. Curtea de Argeș 
7—1, Șc. sp. Gloria Arad — 
Dierna Orșova 11—0, F. C. Ba
ia Mare — C.I.L. Sighet 13—0, 
„U“ Cluj-Napoca — Mine
rul Cavnic 13—0, Șc. sp. Gheor- 
ghieni — A.S.A. Tg, Mureș 0—9 
și încă multe altele) ;

• Numeroase abateri de la 
disciplina întrecerii (parcă mai 
multe ca oricînd : 70 de jucă
tori sancționați cu peste 160 de 
etape suspendare, pentru loviri, 
injurii, proteste repetate) ;

• Condiții improprii de des
fășurare a meciurilor unei com
petiții cu caracter republican 
(terenuri mărginașe, desfunda
te, arbitraje extrem de... ori
ginale, despre care ne-au vor
bit nu puțini dintre antrenorii 
echipelor) ;

• Bagatelizarea întrecerii de 
către conducerile unor cluburi 
și asociații, chiar de unele echi
pe participante (neprezentări la 
meciuri programate pe... teren 
propriu : Electroputcre Craiova. 
Chimia Tr. Măgurele. Unirea 
Focșani) etc. etc. etc.

Toate aceste CONSTATARI, 
FĂCUTE LA ÎNCHEIEREA 
TURULUI, NU SINT PROPRII 
DOAR ACTUALEI EDIȚII a 
campionatului de juniori. Le-am 
întîlnit și anul trecut, și 
acum doi ani, și cu trei 
campionate în urmă. Sint de
ficiențe care persistă și per- 
sistînd, COMPETIȚIA NU-ȘI 
ATINGE SCOPUL : acela de a 
contribui efectiv la formarea și 
lansarea unor tineri jucători de 
valoare în circuitul fotbalului 
nostru divizionar.

Ce trebuie făcut ?

„Este absolut necesar să se 
treacă la măsuri organizatorice 
concrete, care să aducă între
cerea juniorilor republicani în 
atenția generală a tuturor fac
torilor, care s-o scoală din ano
nimatul în care se desfășoară — 
consideră Ion MiJiiilescu, an
trenorul echipei Rapid, campi
oana ediției trecute. Formula 
existentă nu s-a dovedit via
bilă decît într-o foarte mică 
măsură și nu văd ce anume ne 
împiedică să căutăm alta mai 
bună". „Intr-un sezon competi- 
țional de circa trei luni și ju
mătate, o bună echipă de juni
ori nu susține mai mult de 3-4 
meciuri tari, echilibrate — a- 
tirma. cu pufin timp in urmă, 
Vasile Băluțiu (,.U“ Cluj-Na
poca). Faptul acesta are re
percusiuni dintre cele mai mari 
asupra pregătirii juniorilor pen
tru fotbalul de performanță".

Așadar, opinii argumentate 
in favoarea unei schimbări. O 
schimbare de fond, singura în 
măsură să rezolve PROBLE
MA.

Laurențiu DUMITRESCU
Iată cum arată cele opt cla

samente după disputarea pri
mei jumătăți a campionatului :

SERIA 1
1. Lie. fot. Bacău 13 12 0 1 54- 5 24
2. Sport c. Bacău 13 10 1 2 31- 7 21
3. Ceahlăul P. N. 13 8 2 3 24-17 18
4. Politehnica lași 13 7 2 4 36-13 16
5. Liceul 2 lași 13 7 1 5 27-20 15
6. Rulm. Bîrlad 13 5 3 5 17-29 13
7. Șc. sp. Gh. Dej 13 5 2 6 23-33 12
a. Unirea Focșani 12 4 3 5 17-20 11
9. Gloria Buzău 13 4 3 6 12-20 11

10. Șc. sp. Tecuci 13 4 2 7 14-17 10
11. C. S. Botoșani 13 4 2 7 17-27 10
12. C.S.M. Suceava 12 4 1 7 28-37 9
13. Lie. .Al. 1. Cuza" Focșani

13 2 3 8 8-20 7
14. C.F.R. Pașcani 13 1 1 11 5-48 3

SERIA A ll-A
1. Sp. stud. Buc. 13 11 1 1 25- 6 23
2. F. C. Const. 13 8 3 2 32- 7 19
3. Șc. sp. 2 Buc. 13 7 4 2 28-13 18
4. Rapid Buc. 13 7 3 3 22-13 17
5. Metalul Buc. 13 7 3 3 19-13 17
6. Steaua „23 Aug" 13 6 2 5 22-17 14
7. S. C. Tulcea 13 5 4 4 20-22 14
8. C.S.U. Galati 13 4 5 4 23-17 13
9. F. C. Brăila 13 6 0 7 20-21 12
10. F.C.M. Galați 13 4 4 5 19-24 12

11. Autobuzul Buc. 13 2 4 7 8-18 8
12. Șc.sp. Călărași 13 2 3 8 8-26 7
13. Flacăra r. Buc. 13 1 4 8 11-31 6
14. Azotul Slobozia 13 0 2 11 4-33 2

REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV DE JUNIORI
S-a reunit din nou lotul re

prezentativ de juniori care, 
pînă la 24 decembrie, va 
efectua, la Snagov. un sta
diu de pregătire în vederea 
viitoarelor întîlniri internațio
nale. Antrenorii Constantin 
Ardeleanu și Ion Mihăilescu 
au convocat următorul lot de 
jucători : Speriatu (F. C 
Argeș), Ene (Liceul „Mi- 
hai Viteazul" București), Aron 
și Stelian Popa (Șoimii Sibiu), 
Toader (F. C. Constanța), Șun- 
da (Politehnica Timișoara), Uțiu 
și Urziceanu (F.C.M. Reșița), I.

Popa (Rapid), Balaban (F.C.M. 
Galați), Turbatu (Progresul 
București), Șt. Popa (Steaua), 
Dumitreasa și Radu (Mureșul 
Deva), Lupău (F. C. Baia Ma
re), Pașcaiău și Cojocaru („U“ 
Cluj-Napoca), Emandi și Groza 
(Metalurgistul Cugir), Toma și 
Boghici (C.S.U. Galați), Vig și 
Aldea (Chimica Tîrnăveni), Mi
hail (Steagul roșu Brașov), Ti- 
mofi (Victoria Tecuci). Varga 
(F. C. Olimpia Satu Mare), Vesa 
(Ind. sîrmei Cîmpia Turzii), 
Brașoveanu și Irimescu (Uni
versitatea Craiova).

SERIA A III-A
1. Dinamo uuc. 13 11 2 0 48- 1 24
2. Steaua Buc. 13 111 1 40- 6 23
3. Progresul Buc. 13 11 0 2 37- 8 22
4. Lie. „M. Viteazul" Buc.

13 9 2 2 38- 9 20
5. C. S. Tîrgoviște 13 9 0 4 33-20 18
6. F.C.M. Giurgiu 13 5 3 5 21-17 13
7. Poiana Cîmp. 13 436 15-26 11
8. Voința Buc. 13 4 2 7 30-18 10
9. Ș. N. Oltenița 13 4 2 7 11-21 10

10. Petrolul Ploiești 13 3 2 8 9-19 8
11. T. M. Buc. 13 328 17-32 8
12. Șc. sp. Alex. 13 409 8-64 8
13. Chim. Tr. Măg. 13 2011 13-47 4
14. Flacăra Moreni 13 1 1 11 6-38 3

SER. A A IV-A
1. Dinamo Slatina 13 11 0 2 35-16 22
2. F. C. Argeș 13 10 1 2 34-11 21
3. Univ. Craiova 13 10 0 3 35-10 20
4. Șc. sp. Craiova 13 8 2 3 31-12 18
5. Șc.sp. C.de Arg 13 8 2 3 22—22 18
6. Șc. sp. Șt. Petr. 13- 6 1 6 20-22 13
7. Chim. Rm. V. 13 4 4 5 17-17 12
8. Min. Lupeni 13 5 2 6 12-20 12
9. Electroputere 13 4 2 7 27-18 10

10. Lie. 1 Caracal 13 4 1 8 18-34 9
11. Jiul Petroșani 13 2 4 7 16-28 8
12. Șc. sp. Drăgăș. 13 2 3 8 14-33 7
13. Cimentul Tg. Jiu 13 2 3 8 12-32 7
14. Min Motru 13 2 1 10 11-29 5

SERIA A V-A
1. U. M. Timișoara 13 9 3 1 21- 6 21
2. U. T. Arad 13 8 2 3 20-10 18
3. Șc. sp. Gl. Arad 13 7 3 3 24- 6 17
4. Strungul Arad 13l 7 2 4 17-16 16
5. C.F.R. Timișoara 13 6 2 5 19-12 14
6. F.C.M. Reșița 13 7 0 6 17-12 14
7. Șc. sp. Viit. Tim. 13 5 4 4 11-10 14
8. Met. Dr. T. Sev. 13 5 3 5 17-13 13
9. Șc. sp. Carans . 13 6 0 7 21-19 12

10. Polit. Tirn. 13 5 1 7 16—16 11
11. Rapid Arad 13 3 4 6 9-14 10
12. Șc. sp. Lugoj 13 5 0 8 20-26 10
13. Șc. sp Jimbolia 13 3 2 8 9-23 8
14. Dierna Orșova 13 1 2 10 11-49 4

SERIA A VI-A
1. ,UM Cj.-Napoca 13 12 0 1 52- 5 24
2. F. C. B. Mare 13 11 1 1 58- 7 23
3. F. C. Bihor 13 11 0 2 41- 6|22
4. Ind. s. C. Turzii 13 7 3 3 33-16 T7
5. Șc. sp. B. Mare 13 7 2 4 30-21 16
6. CFR Cj.-Napoca 13 6 2 5 29-17 14
7. Șc. sp. Oradea 13 5 1 7 15-21 11
8. Olimpia S M. 13 4 2 7 36-27 10
9. Șc. sp. Vict. Cărei

13 4 2 7 22-22 10
10. C.I.L. Sighet 13 4 2 7 9-54 10
11. Sticla Turda 13 3 2 8 19-22 8
12. Minerul Cavnic 13 4 0 9 20-77 8
13. Gloria Bistrița 13 2 2 9 10-38 6
14. Armătura Zalău 13 1 1 11 8-49 3

SERIA A VII-A
1. A.S.A. Tg. M. 13 12 1 0 38- 1 25
2. St. r. Brașov 13 'I0 2 1 24- 5 22
3. Gaz m. Mediaș 13 8 3 2 26-12 19
4. Șc. sp. Mediaș 13 7 4 2 26-10 18
5. Tract. Brașov 13 6 4 3 16- 8 16
6. Șc. sp. Brașov 13 5 4 4 16-14 14
7. Oltul Sf. Gh. 13 4 5 4 15-12 13
8. Șc sp. Tg. M. 13 5 1 7 21-24 11
9. Șc. sp. M. Ciuc 13 355 14-21 111

10. Sc. sp. „Brașovia
13 3 4 6 11-24 ’I0'

11. Metal. Sighiș. 13 4 1 8 22-18 9
12. Șc. sp. Odorhei 13 2 5 6 15-24 9
13. Șc sp. Tq. Sec. 13 2 1 10 15-33 5
14. Șc. sp. Gheorghieni

13 0 0 13 6-59 0
SERIA A VIII-A

1. Chim. Tîrnăveni 13 10 2 1 29-11 :22
2. Metal. Cugir 13 8 3 2 39-24 19
3. Șc. sp. Ș. Sibiu 13 8 2 3 21-12 18
4. Corv Huned. 13 8 1 4 38- 9 117
5. Șc. sp. Sibiu 13 7 3 3 23-13 ■17
6. Liceul 2 Deva 13 6 4 3 23—12 16
7. F. C. Ș. Sibiu 13* 4 7 2 21-15 15
8. Metalul Aîud 13 6 0 7 19-21 12
9. Nitram. Făgăr. 13 5 1 7 18-21 ‘11

10. Șc. sp Huned. 13 4 1 8 19-34 9
11. C.F.R. Simeria 13 3 2 8 10—19 8
12. Mureșul Deva 13 3 2 8 14-24 8
13. Unirea A. lulia 13 3 2 8 10-31 8

14. Inter Sibiu 13 1 0 12 6-44 2
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Dfflt GRUPA A Vlll-a
IMINARIILE C.M. '78

ETAPĂ CALMĂ ÎN CAMPIONA T

din Iugo- 
iienteze, în 

au hotă- 
•iile C.M. 
JB6-și dis- 
>e binecu- 
lomânia și 
>ate că e- 
reușit, cu 
ia și Spa- 
B califice 
finală ale 
ii, unde 
ve se vor 
ață, dacă 
!1.
cat că a- 
isei, cît și 
>r. echipa 
•ată drept 
prezenta- 
eme mai 
i Spaniei, 

spune în 
trnje no- 
i cunoaș
te ori cu 
ursa pen- 
și, dest

insa. Dar 
ivem un 
macitatea 
> ne-ain- 
ntilnirilor 

Același 
ul selec- 
t și Ivici, 
imnioane.

;e bine

cunoscut pe plan mondial pen
tru valoarea sa. Prezent la nu
meroase turnee finale ale C.M.. 
finalist în două ediții ale cam
pionatului continentului nostru, 
s-a calificat și de această dată 
printre cele mai bune opt echi
pe ale Europei și așteaptă tra
gerea Ia sorți, de la 14 ianuarie 
1976, care va stabili jocurile din 
sferturile de finală ale C. E.

Este aproape sigur că selec
ționerul Ante Mladinici va a- 
pela în continuare la același lot 
cu care a reușit calificarea. A- 
dică, printre alții, și la Geaici 
Katalinski și Oblak. jucători 
care activează în străinătate. 
Dar tot selecționerul a declarat, 
la o conferință de presă, că 
pentru „mondialele" din Argen
tina va trebui să se treacă la 
întinerirea echinei. pentru că 
Geaici. Oblak și alții din lotul 
actual se apropie de vîrsta de 
30 de ani.

Este cunoscut că fotbalul iu
goslav n-a dus niciodată lipsă 
de talente. Tjneri ca Petrovici, 
Savici. Mulahasanovici. Hagiab- 
dici, Svilar etc sint de pe acum 
în vederile selecționerului. Bine
înțeles. jocurile din sferturile de 
finală ale C E vor edifica pe 
Mladinici asupra lotului cu care 
Iugoslavia va „ataca" prelimi
nariile C. M

Echipele României și Iugosla
viei s-au întîlnit pînă acum de 
32 de ori. De 15 ori au cîștigai

românii, 12 partide au revenit 
iugoslavilor și cind meciuri 
s-au încheiat la egalitate. Gol
averajul este egal : 49—49. Cele 
două reprezentative s-au întîl
nit în preliminariile C. M. din 
1934. cînd s-au calificat românii
(victorie cu 2—1 la București) și 
1958. cînd s-au calificat iugo
slavii (1—1 la București și 2—0 
la Belgrad).

Deocamdată, comentariile în 
urma sorților prevăd o luptă 
acerbă în grupa a VIII-a eu
ropeană. cu șanse egale pentru 
fiecare echipă, așa cum, de alt
fel, spune și A. Mladinici în 
ziarul de specialitate „Sport" 
din Belgrad

DUȘAN BUGARIN

Unui dintre cei mai buni jucă
tori ai echipei Iugoslaviei, Had- 
giabdici (tricou de culoare închi
să), in luptă cu un apărător suedez 
in meciul disputat în cadrul cam

pionatului european

DE PRETUTINDENI
ÎNTR-O RECEN

TA declarație făcu
tă presei, președin
tele F.I.F.A.. Joao 
Havelange. a decla
rat că la turneul final 
al campionatului mon
dial de fotbal din 
1978 vor participa 16 
echipe, menținîndu-se

După „aprinsele" etape pre
cedente ale campionatului ita
lian de fotbal, cea de duminică 
poate fi definită drept liniști
tă, în sensul că nu cuprinde 
întilniri de mare răsunet. Este 
drept că Juventus se deplasea
ză la Ascoli spre a evolua pe 
un teren care începe să devină 
tot mai dificil pentru echipele 
valoroase. Totuși, nu e prea 
greu să ne imaginăm o victorie 
a campionilor, care vor avea 
din nou în centrul liniei de atac 
pe Anastasi,

Alte două întîlniri pot să re
tină întrucîtva atenția publi
cului : cele de la Florența și 
Milano. Fiorentina, care a 
marcat în ultima vreme o oa
recare revenire, primește re
plica lui Milan, iar pe San Siro, 
pentru a întîlni pe Inter, va 
descinde Napoli, lipsită de a- 
portul lui Savoldi, care se află 
cu piciorul în ghips. Prin for
ma ri tuală a echipelor și prin 

formula de pînă a- 
cum. în schimb, la 
campionatul din anul 
1982 se va putea a- 
dopta o formulă cu 20 
sau chiar 24 de echi
pe, Europa avînd re
zervate 12 locuri în 
turneul final

CONTINUÎNDU-SI 
turneul în Indonezia, 
echipa austriacă Voest 
Linz a evoluat la 
Djakarta în compania 
reprezentativei țării 
gazdă, pe care a în
vins-o cu 1—0 (0—0). 
Au asistat 25 000 de 
spectatori.

SUEDEZUL Thor- 
stensson, care acti

unele indisponibilități, este de 
presupus că aceste două me
ciuri mai importante ale etapei 
se vor desfășura într-o notă de 
echilibru.

Nimic senzațional în ceea ce 
privește celelalte întîlniri. De 
pildă, Lazio, deși lipsită de 
fundașul Ghedian (singurul 
suspendat pentru etapa aceas
ta), nu va putea fi tulburată 
de un Cagliari, care nu-și mai 
revine. La fel Cesena, care 
primește vizita Veronei, sau 
dezlănțuitul Torino, în fața lui 
Como. în celelalte două me
ciuri, Perugia — Roma (aceas
ta, cu Morini reintegrat, dar 
fără omul său de gol, Prati) și 
Sampdoria — Bologna, se pre
figurează succesul echipelor 
gazdă...

CESARE TRENTINI

Bologna, 19 decembrie.

vează la Bayern Mun- 
chen, este în tratative 
de a se transfera la 
clubul elvețian Young 
Boys din Berna.

Â SCĂZUT în mod 
considerabil numărul 
spectatorilor din ac
tualul campionat al 
Austriei. Cifra medie 
de joc se ridică la 
3300 de spectatori.

C.de


La „Unirea" Cluj-Napoca

RADIOAMATORII ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
De curînd, ta Grupul școlar 

al întreprinderii „Unirea" din 
Cluj-Napoca s-a deschis un. 
curs de pregătire și perfecțio
nare în domeniul radioamato
rismului, curs condus de către 
inimosul director Sever Șerban, 
ajutat de un colectiv de specia
liști în electronică și trafic ra
dio. După cum era de așteptat, 
evenimentul a trezit viu interes 
în rîndurile tineretului îndră
gostit de tehnică. Cîteva gru
pe de viitori radioamatori ur
măresc, în prezent, demonstrații 
de radio emisie-recepție, pă
trund tainele undelor, își însu
șesc cunoștințele necesare tre
cerii la construcțiile de amatori. 
De fapt, cursul inițiat vine să 
întregească activitatea în cadrul 
acestui sport la „Unirea". Du
pă cum ne informează Lauren- 
țiu Iancu, președintele secției 
de radioamatorism, sportivii de 
performanță de aici nu numai 
că au constituit o prezență ac
tivă, cu bune rezultate în con
cursurile de radio emisie-re
cepție organizate de fede
rația de specialitate, dar au 
și Inițiat trei concursuri cu 
caracter interjudețean, orga
nizate de asociația „Unirea", 
în cadrul cărora ei au cîș- 
tigat mai multe trofee și

titluri. Pe lingă acestea, în 1975 
au participat și la două con
cursuri de radiogoniometrie 
(„vînătoare de vulpi"), pe dea
lul Feleacului.

Care sînt preocupările actua
le ale secției de radioamato
rism, pe lingă activitatea din 
cadrul cursurilor de inițiere și 
perfecționare ? „In anul 1976 
intenționăm să participăm la 
cîteva concursuri internaționale 
— ne spune tov. Laurențiu 
Iancu. Pentru acestea facem 
pregătiri de pe acum. Secția de 
radioamatorism și-a propus, în
să, ca pe lingă activitatea spor
tivă, să-și aducă contribuția și 
Ia buna organizare a producției 
în întreprindere. Astfel, prin 
munca voluntară a radioamato
rilor s-au introdus interfoane în 
serviciile și secțiile de bază, 
cpea ce contribuie la buna func
ționare a dispeceratului și in
formarea operativă privind 
pulsul productiv al întreprinde
rii. In anul care vine vom con
tribui și ia introducerea televi
ziunii in circuitul uzinal".

Iată, așadar, realizări pe pla
nul sportiv dar și al activității 
de producție cu care secția de 
radioamatorism de la „Unirea" 
Cluj-Napoca se poate mîndri, 
pe bună dreptate.

REFUGIUL
DIN „ȘEAUA VLAHULUI"

Iubitorii drumeției montane pe 
timp de iarnă, ca și alpiniștii care 
vor lua cu asalt masivii plini de 
neasemuit farmec ai Făgărașului, 
vor întilni cîteva plăcute surprize, 
oferite prin eforturile echipei Sal- 
vamont din Zărnești, al sportivilor 
alplniștl de la Clubul sportiv Di
namo Brașov, precum și ale stu
denților din Brașov și Cluj-Napoca, 
prezenți în tabăra montană orqa- 
nizată in vară de U.A.S.C.R. Este 
vorba de noua casă de adăpost 
„Diana" (versantul vestic al Pie
trei Craiului), casa de adăpost 
„Spîrlea" (la poalele Pietrei Craiu
lui) și, mal ales, refugiul meta
lic izoterm din „Șeaua Vladului", 
la 2300 rn altitudine, cu o capaci
tate de 30 locuri.

Refugiul din „Șeaua Vladului" — 
in imaginea alăturată — oferă a- 
dăpost, rezerve de lemne, siguran
ță deplină turiștilor și alpiniști- 
lor care parcurg creasta Făgărașu
lui, de la cabanele Plaiul Foii, Ru- 
dărița, spre cabanele Urlea sau 
Simbăta. După cum sintem infor-

Noul refugiu alpin construit de tinerii iubitori ai sporturilor 
montane în „Șeaua Vladului" din Făgăraș

mâți, salvam ontîștii din Brașov, 
conduși de inimosul șef de echipă 
Mircea Naghiu, maestru al spor
tului, cei din Zărnești, precum și 
sportivii alpiniști din orașul de

sub Timpa au în obiectiv amena
jarea și a altor refugii care sd 
asigure iubitorilor de mișcare ;n 
decorul de iarnă al munților con
diții bune și sigure de drumețe.

ANUL AVIATIC 1975

S-A LĂRGIT BAZA DE MASĂ, DAR
Bilanțul cu care s-a încheiat 

activitatea de aerodrom din 
acest an în aviația sportivă ri
dică cîteva probleme asupra 
cărora este necesar să ne 
oprim, cu atît mai mult cu cît, 
odată cu sporirea sarcinilor 
puse în fața federației de spe-

La Hunedoara, non-stop (8-22) in sala „Constructorul"
(Urmare din pag. 1)

întrebat noi. „Este mică dacă o 
raportăm la populația orașului 
și la nevoia de mișcare a unei 
generații care, în întreaga lume, 
este pîndită de doi inamici : 
sedentarismul și poluarea. Dar 
este mare dacă o raportăm la 
bazele sportive existente, ne- 
funcționînd, deocamdată, decît o 
sală de sport și două stadioane. 
Vă văd că ridicați din sprînce- 
ne și știu că veți pregăti o nouă 
întrebare : „Dar sportul de 
masă Aici vă voi răspunde 
că doar 4 întreprinderi, din 11, 
au preocupări în acest sens : 
Combinatul siderurgic, înglobînd 
și Grupul său școlar, I.C.S.H., 
E. M. Ghelar, E. M. Teliuc. 
Dacă factorii cu atribuții pe a- 
ceastă linie, conform Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe- 
bruarie-martie 1973, ar activa 
mai intens, explozia sportului 
hunedorean ar fi cu adevărat 
spectaculoasă".

★
loan Mătăsaru este tînăr, 

scund, oacheș, și cu ochi de vie
zure. Este, probabil, cel mai 
respectat antrenor din oraș (pe 
Ilie Savu, care a catapultat e- 
chipa de fotbal F. C. Corvinul 
pe locul I in serie, la 4 puncte 
de urmăritori, îl considerăm 
„hors concours"). In anul 1970 
a organizat o selecție pentru 
handbal fete în școlile generale 
și la cea sanitară, din oraș. Pe 
un teren viran, fără tradiție, a 
încropit, din 50 de candidate, 
un lot de 12 mici sportive care 
nu depășeau' 14 ani. Echipa a 
învățat handbalul, din" mers, în 
meciuri amicale. în 1971, Școala 
sportivă Hunedoara a intrat în 
competiție, pentru ca în vara a- 
cestui an, la Călărași, să încu
nuneze strălucit abnegația și pa
siunea antrenorului ei : campi
oană națională de junioare I și

campioană națională de_ juni
oare III. Astăzi, Ion Mătăsaru 
și-a înscris echipa în prelimi
nariile Diviziei B. „Dacă toate 
lucrurile merg cum trebuie, spu
ne, cel tîrziu în 1977 vom avea 
echipă în Divizia A“. Cruda for
mație de handbal fete Școala 
sportivă Hunedoara dă echipei 
naționale de junioare trei com
ponente, și pe Melania Cornea, 
lidera ei, lotului de tineret.

★
Școala generală nr. 7. Direc

torul ei, loan Franțiu, a trans
format-o intr-un mic bastion 
sportiv (imitat, lăudabil, de ce
lelalte școli). în curte, două te
renuri de handbal, unul de vo
lei, unul de minifotbal, pistă de 
alergări terminată cu o groapă 
de sărituri, portic de gimnastică. 
Iar într-o sală cit o coajă de 
nucă, profesoara Mia Focht, 
după ce a obținut un loc secund 
în campionatul național școlar 
de gimnastică artistică, coace o 
nouă echipă, luînd-o de la cap, 
cu fetițele dintr-a IlI-a.

★
Ziua se lăsa răpusă de noap

te, cînd urcam panta la capătul 
căreia se află Liceul nr. 2. A- 
leargă la vale ca două năluci, 
doi băieți imbrăcați în trenin
gul lui „Metalul". îndrăznim 
să-i stopăm ca să le notăm nu
mele, părindu-ni-se la ora a- 
ceea, cînd al ți tineri de vîrsta 
lor apăsau pe butonul televizoa
relor, rezemați în fotoliu, două 
simboluri ale sportului hunedo
rean, care-și cere dreptul la 
viață : „loan Burciu și Ion An- 
ghelina, fondiști !“, glăsuiesc ei, 
și se desprind alergînd mai de
parte, pierzîndu-se în întuneric, 
ghicindu-i o clipă după norii 
de aburi ai răsuflării lor grele. 
La liceu, unde activează Școala 
sportivă de atletism, i-am întîl- 
nit pe soții Mihai și Mariana 
Niculescu. Nu au o sală destul 
de mare și nici teren. Dar, în

trei ani de zile au „scos" un 
campion de juniori la marș 
(Dorel Firică), unul la 1 500 m 
(Ion Aloman) și două echipe 
(băieți și fete) campioane pe țară 
La „tetratlonul școlilor generale".

★
Popas în curtea Combinatului 

siderurgic, acolo unde în cerul 
Hunedoarei stau înfipte opt fur
nale. La asociația sportivă Me
talul, vicepreședintele Florian 
Duță scoate la vedere statistici 
minuțioase, din care extragem : 
peste 1 000 de angajați practică 
organizat fotbalul (36 de echipe), 
handbalul, voleiul, tenisul de 
masă, atletismul, gimnastica, in 
campionatele de casă.

★
Raid prin bazele sportive : 

stadionul „Corvinul" — 3 tere- 
ruri de fotbal, unul în con
strucție. în tot orașul există 4 
terenuri gazonate, unul de iar
bă și unul de zgură, solicitate 
fiind de 34 de formații în ac
tivitate competițională ; sala 
„Constructorul", cu program 
non-stop, intre orele 8—22, pen
tru 7 secții de performanță. Cînd 
am vizitat-o noi, intr-un colț se 
pregăteau luptătorii, în altul ju
cătorii ' de tenis de masă, in
tr-adevăr, puștime multă. Cei 
mai mari, să aibă vreo 20 de 
ani, cei mai mici, n-au pus încă 
mina pe condei. Afară, terenuri 
pentru handbal și tenis ; alături, 
o sală încă nereoepționată și un 
bac pentru caiac-canoe. în altă 
latură a orașului, bazinul aco
perit, cu dimensiunile 25/15 m, 
nedat încă în funcțiune. La 12 
km de oraș, lacul de acumulare 
Cinciș, pare o piatră uriașă de 
smarald, scăpată din înălțimi, 
sfărîmată între dealuri împădu
rite. In 11 ani s-a amenajat aici 
doar un ștrand plutitor și un 
debarcader cu numai 6 bărci. 
Avea dreptate tovarășul Deac, 
vicepreședintele C.M.E.F.S. : 
„Dacă toți factorii.

'i Pionierii din Capi- 
11 tală îi vor sărbători, 
'! miine, ia sala de tea- 
!' tru a Casei pionieri- 

||,! lor a municipiului, pe 
! j aceia dintre 
][ în acest an 

marcat prin 
deosebite în 
tea sportivă.

Acțiunea, 
sugestivul 
„Aplauze pentru pio
nierii sportivi fruntași 
ai anului 1975", va 
cuprinde, după cum 
ne spunea Lucian 
Vasiliu, șeful comisiei 
sport-turism a Con
siliului municipal al 
pionierilor, o inte
resantă expoziție in- 
fățișînd 
depusă

DE ONOARE

PERFORMANTELE...

ei care 
s-au re- 
rezultate 
activi ta-

purtînd 
generic

activitatea 
tinerele

vlăstare in cadrul 
„Expedițiilor Cuteză
torii", precum și ima
gini foto relief i nd
prezența micilor spor
tivi pe terenuri și în 
săli. Punctul central 
îl va constitui, 
premierea 
lor sportivi care 
avut o activitate 
rodnice rezultate : 
chipajele reprezenta
tive ale municipiului 
București, pentru par
ticiparea 
„Asaltul 
(compus

însă, 
pionieri- 

au 
cu 
e-

Sportul

la acțiunile 
Carpaților" 

pionieri 
la Șc.

42, 60

din 
de 
gen.
82 și clubul

Cutezătorii) și „Mar
șul Victoriei" (pionieri 
de la Șc. 60, 158,130) ; 
echipa șc. gen. 15 pen
tru cîștigarea con
cursului „Cea mai bu
nă patrulă școlară de 
circulație" ; echipa de 
gimnastică sportivă a 
Lie. „Zoia 
mianskaia": 
ininină 
chet a 
școala 
pentru 
handbalistică;
de tenis de cimp a 
școlii generale 152 și 
a Casei pionierilor 
sector 7; echipa de

Kosmode- 
echipa fe- 
minibas- 

gen. 69 ; 
generală 200, 

activitatea 
echipa

de 
șc.

gimnastică modernă a 
șc. gen. 108 ; echipa de 
oină a șc. gen. 187 
Mogoșoaia și pionie
rele Cosmîna Popes- 

Carmen Cazacliu, 
Mirza (șc. 

campioni 
de tenis

cu, 
Andrei 
gen. 150), 
republicani 
copii.

Adăugăm 
cest prilej, 
loc și o întîlnire cu 
sportivi fruntași 
la marile 
bucureștene 
final, formații pionie
rești vor susține un 
bogat spectacol.

Așadar, mîinc, la 
ora 9,30, la Casa pio
nierilor a municipiu
lui București, pionie
rii sportivi fruntași, 
pe podiumul de o- 
noare I

că, cu a- 
va avea

de 
cluburi 

și. în

cialitate șl a aerocluburilor 
județene prin documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie — martie 1973 și ale 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive din februarie anul a- 
cesta au fost însoțite de o do
tare tehnică deosebită șî alte 
condiții materiale și organizato
rice dintre cele mai bune.

Cît privește lărgirea bazei 
materiale, s-au înregistrat re
zultate bune, prin realizarea u- 
nei colaborări fructuoase între 
Federația Aeronautică Română 
și Comitetul Central U.T.C., 
concretizată în organizarea ta
berelor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, ta
bere cu profil aviatic. In acest 
an peste 3 500 de tineri, băieți 
și fete, și-au petrecut vacanța și 
timpul liber pe aerodrom sau 
la turnurile de parașutism, pre- 
gătindu-se să devină zburători.

Toate acestea au cerut 
mult efort și responsabilitate, în 
primul rînd din partea colecti
velor aerocluburilor, a instruc
torilor de zbor, a comandanți
lor, care au trebuit să facă 
față unei avalanșe de proble
me. Trebuie să evidențiem aero
cluburile „Gheorghe Bănciules- 
cu" din Ploiești (comandant 
Nicolae I’ătrașcu), „Mircea Zo- 
rileanu44 — Brașov (ing. Nicolae 
Conțu), „Mureșul4* — Tg. Mureș 
(Zoltan Demeter), „Maramure
șul" — Baia Mare (Vas.Eu Bo
cii iș).

în domeniul sportului aviatic 
de performanță însă, rezultate
le sînt departe de așteptări, sub 
nivelul condițiilor create și a 
posibilităților existente. Iată, de 
pildă, planorismul i numărul 
zborurilor de distanță, de per
formanță este sub nivelul ani
lor precedenți, iar cele cîteva 
recorduri naționale stabilite 
sînt minore ca valoare. Faptul 
că la Campionatul republican 
cu invitați străini piloții noștri

s-au clasat abia pe locul III nu 
poate fi mulțumitor. Nici la 
parașutism lucrurile nu stau cu 
mult mai bine.

Doar zborul cu motor ne-» 
adus unele satisfacții: formarea 
unei grupe de acrobați din rîn- 
durile instructorilor tineri, care 
s-a pregătit cu seriozitate (sub 
îndrumarea antrenorului Enciu- 
lescu Bănică, fost as al acro
bației aeriene), afirmîndu-se 
prin cîștigarea locului 1 și II 
la balcaniada de aviație (Mihai 
Albu și Cezar Rusu).

Care sînt cauzele acestor ne- 
Impliniri ? Cităm doar cîteva, 
din darea de seamă, realistă și 
autocritică, prezentată la o re
centă ședință a comitetului fe
deral : „...nu a existat preocu
pare din partea federației și în 
principal a comisiilor centrale 
de specialitate pentru creare» 
unor colective lărgite de antre
nori... care să organizeze, pa 
baze științifice, pregătirea spor
tivilor din lotur.le naționale"™ 
„organizarea competițiilor s-a 
făcut în pripă"... „n-a fost pre
gătit d'n timp un lot de arbitri 
care să conducă cu autoritate 
competițiile"...... nu s-au realizai
o seamă de obiective din calen
darul intern și internațional". 
Aceasta pentru că majoritatea 
comisiilor centrale pe ramuri de 
sport au existat doar în scri
ptele federației, iar cele mai 
„active" s-au întilnit o singură 
dată, la alegeri.

Față de această situație au 
fost luate o seamă de măsuri, 
cum era și firesc, începînd cu 
reorganizarea comitetului și bi
roului federal, cu stabilirea 
unui amplu program de mă
suri. Sperăm că acesta va ti 
tradus în viață întocmai, pen
tru a ridica sportul aviatic de 
performanță la nivelul cerut da 
aeronautica modernă.

Viorel TONCEANU

UN GRUP DE ANGAJAȚI AI 
INSTITUTULUI DE GEOLOGIE, 
BUCUREȘTI. Credeam că lucrurile 
sînt clare pentru orice iubitor al 
fotbalului, mai ales că am mal răs
puns la această întrebare : într-un 
meci oficial de fotbal, intern sau 
internațional, nu pot fi schimbați 
decît doi jucători, indiferent de 
posturi. în această direcție, n-a in
tervenit nici o altă reglementare.

GHEORGHE DORU, FAGARAȘ. 
Ne întrebați dacă portarul Albu, 
de la F. C. Bihor, este una și ace
eași persoană cu portarul Albu, 
de la Universitatea Cluj-Napoca, 
cel care a fost selecționat în pe
rioada 1974—75 în reprezentativa de 
juniori. Deși mai există o simili
tudine — pe amîndoi îi cheamă 
Mircea — fiecare dintre ei are o 
Identitate proprie. Primul are 25 
de ani șl este angajat la I.A.M.T. 
Oradea. Fostul junior de la Uni
versitatea Cluj-Napoca, după ce a 
reușit la examenul de admitere la 
Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, și-a început stagiul 
militar. Evident, n-a uitat nici de 
fotbal, nici de fosta (și viitoarea !) 
sa echipă.

MARIANA TOMES, GIURGIU. O 
iubitoare a tenisului care nu cu
noaște ziua de naștere a lui Ilie 
Năstase ? Dacă ați uitat-o, îmi per
mit să vi-o reamintesc : 19 iulie 
1946. în vara viitoare va împlini, 
deci, 30 de ani. Dar, și pînă atunci, 
sperăm că ne va oferi destule mo
tive de a-1 felicita. Deocamdată. îl 
vom transmite felicitările dv. pen
tru cea de a patra sa victorie în 
Turneul campionilor !

IOSIF SUTH, CLUJ-NAPOCA. La 
ora actuală, cartonașele galbene, 
Inaugurate cu prilejul C.M. din 
Mexic, sînt folosite în țoale țările

In care se joacă fotbal. Dar. re
glementările privind suspendarea 
jucătorilor care au primit carto
nașe galbene diferă de la o fe
derație ia alta. In unele țări, etapa 
de suspendare urmează după două 
cartonașe. în ceea ce privește va
labilitatea lor. aceasta nu expiră 
odată cu încheierea turului. La 
primirea unui nou cartonaș, în re
tur, jucătorul care a avut două 
cartonașe în tur va sta o etapă 
pe tușă. Cartonașele se „șterg* 4 de 
la un campionat la altul.

N. V., BURILA MICA. Unde e 
poanta ? V-ați grăbit și ați uitat 
s-o trimiteți ?

DOI IUBITORI AI FOTBALULUI 
DIN BRAȘOV. Radu Troi are 26 
de ani. Prima legitimare. în Di
vizia A, a avut-o — puțini știu — 
la... Dinamo. Aici, însă, el n-a sus
ținut decît două meciuri în echipa 
de tlneret-speranțe. El a plecat în 
1971 la Metalul București, de unde, 
în 1972, avea să treacă la F. C. 
Argeș, devenind unul din elemen
tele de bază ale acestei echipe, 
în vara acestui an s-a transferat 
la Steaua.

MAGDA RUCAREANU, SLATI
NA. Floyd Patterson are acum 41 
de ani. Avea 18 ani la J.O. de la 
Helsinki, cînd a cucerit medalia 
de aur la categoria mijlocie, învin- 
gîndu-1 prin k.o. în finală pe... Va- 
sile Tiță. Evident, nu mai boxează.

FLORENTIN DIAC, SATU FRU
MOASA. Probabil că la J.O. de la 
Montreal vor participa și sportivi 
sub vîrsta de 15 ani, care ar fi 
deci de un leat cu dv. Nu sînt cu- 
noscuți, însă, de pe acum, care 
vor fi acești sportivi, pe care dv. 
dintr-o solidaritate de vîrstă, vreți 
să le scrieți, pentru a-i încuraja.



La C.M. de handbal feminin

PREGĂTIREA ATLETICĂ A JUCAT UN ROL PRIMORDIAL
BIATLONIȘTII - ÎN CURSĂ

PE PÎRTIA OLIMPICĂ
© 5 echipe de forțe sensibil egale și-au disputat titlul mondial 
și calificarea pentru Montreal 9 Maniera de arbitraj, o problemă 

dificilă a I. H. F. • Și acum, Jocurile Olimpice!
A Vl-a ediție a campionatu

lui mondial de handabl femi
nin. desfășurată intre 2 și 13 
decembrie la Vilnius, Rostov pe 
Don și Kiev, a fost cea mai a- 
gitată din istoria competiției. 
Caracteristicile sale principale : 
echilibrul de forțe dintre pri
mele 5 clasate (R. D. Germană, 
U.R.S.S., Ungaria, România și 
Iugoslavia) și dîrzenia extra
ordinară cu care s-a jucat in 
fiecare dintre cele 30 de partide 
ale întrecerilor finale.

La aceste concluzii au sub
scris atît președintele F.I.H., 
Paul Hogberg și tehnicienii ce
lor 12 reprezentative naționale 
calificate în faza finală, cit și

Clasamentul turneului fi
nal al C.M. (în paranteze — 
locurile ocupate la ediția an
terioară) : 1 (IX) R. O. Ger
mană ; 2 (III) Uniunea Sovie
tică : 3 (IV) Ungaria ; 4 (II) 
România ; 5 (I) Iugoslavia ; fi 
(VI) Cehoslovacia.

cei peste 200 de ziariști, crai
nici de radio și televiziune pre
zent! la campionat. Cauzele 
care au determinat această atît 
de aprigă dispută sînt multi
ple Ar trebui să relevăm ex
tinderea rapidă a handbalului, 
eforturile ce se fac pentru ri
dicarea permanentă a nivelului 
tuturOT factorilor pregătirii 
masa de sportive în permanen
tă creștere (ceea ce facilitează 
selecția), și atîtea altele. Vom 
vota însă un argument care a 
fost adesea repetat : primul 
turneu olimpic de handbal fe
minin (Montreal, ’76) a ampli
ficat ambițiile federațiilor, teh
nicienilor și sportivelor, a ge
nerat o sporire încă neîntîlnită 
a energiilor.

înainte de a dezbate proble
mele legate de clasament și 
comportarea formațiilor oferim 
cititorilor și cîteva detalii pri
vind condițiile de desfășurare. 
Cu un regulameni schimbat, 
can ' obligat echipele să sus
ții,> 7 partide în loc de 5. ac
iuata. campionat a însemnat nu 
numai o întrecere pe plan teh
nic și tactic, ci și una — poate 
cea mai importantă — pe plan 
fizic. Rezistenta generală a ju
cat un rol primordial. mai_ ales 
pentru echipele României, 
S.U.A., Tunisiei, Norvegiei, Un
gariei și Poloniei care, din cau-

TOMA OVICI COLEGE VICTORII ÎN INBOOIÎ UE DE TENIS
BRAȘOV, 19 (prin telefon). 

— în Sala sporturilor din lo
calitate au continuat întreceri
le primului turneu „indoor" de 
tenis, din actualul nostru se
zon. Partidele au oferit un 
spectacol frumos, mult aplau
dat de public.

în ultimele partide ale sfer
turilor de finală, campionul 
național Toma Ovici l-a învins 
pe A. Dărăban cu 6—2, 6—3 în

0 GALĂ ATRACTIVĂ
Duminică dimineața de la 

ora 10,00 pe ringul montat în 
sala de festivități a Casei de 
Cultură a sectorului IV (str. 
Turturele) se vor desfășura me
ciurile tradiționalei competiții 
de box „Memorialul Mielu Do- 
culescu" Programul cuprinde 
12 întîlniri remareîndu-se în 
mod specia’ partidele : C. Du- 
mitr -u (Metalul) — I. Gyorfi 
(Dinamo). N Constantin (Ra
pid) — M Imre (Olimpia) și 
Gh. Ilie (Metalul) — I. Grigore 
(Rapid). La această gală, care 
este organizată de clubul spor
tiv Olimpia mai participă pugi- 
liști fruntași de la Steaua, Pro
gresul. Constructorul etc. 

S-A REDESCHIS BIBLIOTECA C.N.E.F.S.
Celoi care doresc să se documenteze sau să aprofundeze 

probleme in domeniul educației fizice și sportului, le facem 
cunoscut că s-o redeschis biblioteca Consiliului Național 
pentru Educație Fizico și Sport din str. V. Conta nr. 16 et. 
VIII, cu următorul program: luni, marți, miercuri, joi, vineri 
orele 10,00—15,06. marți și vineri orele 18,00—21,00, simbătă 
orele 10,00—12,00

ze cunoscute de cititori, au ju
cat în 10 zile 7 partide, obligate 
fiind să renunțe și la una din 
zilele de odihnă. Sălile, publi
cul, organizatorii au fost, in 
totalitate, Ia înălțimea așteptă
rilor, a exigențelor impuse de 
o competiție de acest nivel. în 
privința arbitrajelor sînt însă 
multe de spus. Desigur. în ju
decarea lor intervine subiecti
vismul fiecăruia, dar a existat 
și o problemă de consens ge
neral : cuplurile de arbitri au 
avut, fiecare, o manieră aparte, 
diferențele înscriindu-se uneori 
chiar la extreme. Această lipsă 
de uniformitate în judecarea 
acelorași faze, în sancționarea 
acelorași infracțiuni, a creat de 
multe ori nedumeriri, confuzii 
chiar, echipele fiind obligate să 
joace nu conform regulilor ge
nerale sau pregătirii efectuate 
anterior, ci conform manierei 
de a conduce partidele a fie
cărui cuplu în parte. Cine s-a 
adaptat mai repede acestui co
mandament a avut de cîștigat. 
Cine nu... Firește, nu acesta 
este Insă rostul arbitrajului. 
Motiv pentru care membriloi 
comisiei de arbitri a I.H.F. li 
s-au adresat numeroase între
bări de către ziariști (în cadrul 
conferințelor de presă ce aveau 
loc după fiecare reuniune), u- 
nele cu evidentă tentă de re
proș Am fost asigurați că o 
comisie specială are ca misiu
ne analiza arbitrajelor și că se 
va face totul pentru ca la Mon
treal arbitrii să se înscrie pe o 
linie unitară, dorită de sportivi 
și forul responsabil.

în aceste condiții de mare 
dificultate, echipa R. D. Ger
mane a cucerit titlul suprem. 
Handbalistele pregătite de Pe
ter Kretzschmar au meritat me
daliile de aur. Din lotul celor 
5 echipe de valori sensibil e- 
gale, ele s-au detașat grație u- 
oei pregătiri atletice de nivel 
superior. Acesta a fost atu-ul 
principal al formației R. D. 
Germane, cel care a ajutat-o să 
revină (după o ediție de „pe
nitență" — locul IX în Iugo
slavia) în fruntea ierarhiei, să 
repete succesul de la Arnheim 
11971). Desigur, in realizarea 
performanței de a fi singura e- 
chipă care a cucerit de două 
>ri titlul mondial au fost și alte 
argumente care au cîntărit 
greu. Organizarea jocului cam
pioanei (deși lipsit de fante- 

timp ce Viorel Marcu a dispus 
de O. Vilcioiu cu 6—i, 6—4. Au 
început jocurile turneului final, 
în care neînvins — pînă la ora 
cind transmitem această croni
că — este Toma Ovici : 6—4, 
6—4 cu V. Marcu și 6—0, 6—3 
cu V. Sotiriu. în cea mai dis
putată partidă, D. Hărădău l-a 
întrecut pe V. Sotiriu în trei 
seturi, cu 3—6, 6—3, 6—3, Apoi, 
însă, D. Hărădău a trebuit să 
cedeze în fața lui V. Marcu, la 
scorul de 2—6, 5—7.

Rezultate din turneul pentru 
locurile 5—8 ale clasamentului : 
A. Dărăban — O. Vilcioiu 6—4, 
2—6. 6—3 ; M Tăbăraș — O. 
Vilcioiu 7—6, 6—3 ; T. Marcu — 
M. Tăbăraș 3—6, 6—2, 6—4 ; T. 
Marcu — A. Dărăban 4—6, 6—1, 
6—1.

C. GRUIA — coresp.

De azi, la Ploiești CONCURSUL CELOR 100 DE PROBE LA ÎNOT!
„Maratonul* * celor mai tineri 

înotători ai țării — iată la ce 
vor asista, timp de patru zile, 
iubitorii sportului din Ploiești 
ce vor urca în tribunele pisci
nei acoperite din localitate. A- 
proximativ 350 de „delfini" în
tre 8 și 14 ani se vor alinia 
de-a lungul a 8 reuniuni la

dublu a fost extrem de dispu
tat, victoria revenind cu 2—1 
tot bucureștenilor, care au 
știut să se calmeze în clipele 
dificile. In plus, este de notat 
faptul că antrenorul N. Ange- 
lescu a dispus de un cuplu mai 
omogen (Moraru — Ovanez) 
decit colegul său craiovean — 
V. Bălan (Teodor — Firănescu).

Trecînd în revistă celelalte 
meciuri, trebuie să subliniem 
comportarea lui Sergiu Lu- 
chian care, la 33 de ani, prac
ticed un joc bine gîndit, in
tr-un tempo variat, cu dese ru
peri^ de ritm, a reușit să aducă 
Progresului două victorii ex
trem de prețioase : 2—0 cu 
Teodor și Danielis. Lui i s-a a- 
lăturat Ovanez, tot cu două 

men Bnnacîu, ultimele laureate 
în acest an cu titluri de cam
pioane balcanice de... senioare!

Prima reuniune a competiției 
este programată astăzi dimi
neața, de la ora 9. Toate pro
bele se vor desfășura în serii 
contratimp. La sfîrșitul între
cerilor va fi alcătuit și un cla
sament pe echipe.

• Intre 27 și 29 decembrie, 
la Cluj-Napoca. sînt programa
te campionatele naționale de 
juniori, competiție care va a- 
trage la start pe majoritatea 
performerilor noștri. Cu acest 
prilej au fost invitați și cei 
mai buni înotători seniori din 
tară, care vor avea posibilita
tea să concureze în probe se
parate. Această măsură a fost 
luată în ideea supunerii aces
tor sportivi unei verificări, la 
finele unui ciclu de pregătire.

Cu prilejul C.M. ontrenorîl 
și ziariștii au alcătuit, pe 
baza voturilor, o echipă o 
lumii, de fapt o selecționată 
a celor mai bune jucătoare 
din turneul final. Ea arată 
astfel :

BU1DOSO (Ungaria) — 
FURCOI (România). ILES 
(Iugoslavia), RiCHTER (ROG), 
BOBRUSI (U.R.S.S.), KRETZS
CHMAR (R.D.G.), LITO- 
SENKO (U.R.S.S.).

zie) a fost foarte exactă, lucru
rile învățate și exersate fiind 
aplicate ad literam. Ferma dis
ciplină de joc a permis repre
zentativei R.D.G. să învingă 
cele mai grele momente. Cal
mul și stăpînirea de sine au 
constituit suportul pe care s-a 
putut sprijini echipa în tenta
tiva de a obține titlul suprem. 
Ar mai trebui adăugat și fap
tul că antrenorul Peter Kret
zschmar a dispus, de-a lungul 
competiției, de întregul lot, a- 
flat într-o perfectă stare de 
sănătate.

Celelalte 4 echipe — U.R.S.S., 
Ungaria, România și Iugoslavia 
— aflate la același nivel valo
ric — au fost departajate toc
mai de unele minusuri la ca
pitolele în care formația R. D. 
Germane a excelat. Pregătirea 
atletică, calmul, disciplina de 
joc, accidentările, emotivitatea 
exagerată, inadaptabilitatea la 
maniere diferite de arbitraj — 
iată doar cîteva dintre dome
niile la care tehnicienii trebuie 
să reflecteze și, mai ales, să ia 
măsuri. Chiar dacă este vorba 
de mici scăderi, ele se cumu
lează și reduc evident din po
tențialul de joc al lotului, di
minuează șansele de victorie ale 
echipei. La reprezentativa 
României, asupra căreia vom 
reveni, a mai fost vorba și de 
incapacitatea de a susține fina- 
luri decisive, în care o acțiune 
bine gîndită poate însemna vic
toria sau un egal.

Obiectiv de maximă impor
tanță. calificarea la Jocurile 
Olimpice de Ia Montreal a fost 
cucerită de reprezentativele 
R. O. GERMANE, UNIUNII 
SOVIETICE, UNGARIEI și 
ROMÂNIEI. între aceste for
mații se va decide fără îndoia
lă primul titlu olimpic la hand
bal feminin. Vă imaginați, desi
gur. că perioada care urmează 
va fi afectată. în toate taberele, 
unei intense pregătiri. Vor fi 
căutate soluții noi. îndeosebi 
tactice, vor fi revăzute filmele 
partidelor de la C. M„ pentru 
a se găsi antidot tuturor sche
melor de joc puse în valoare 
la Kiev. Totul va folosi îndeo
sebi handbalului, care-și cuce
rește cu pași siguri universali
zarea.

Hristache NAUM

CAMPIONATUL MASCULIN 
DE BASCHET

LA ETAPA A 10-a
Și etapa a 10-a (penultima a 

primului tur) a campionatului repu
blican de baschet masculin progra
mează cîteva partide deosebit de a- 
tractive, ale câror rezultate vor a- 
vea mare însemnătate în stabilirea 
ierarhiei finale a participantelor la 
Divizia fo. Ne referim la meciurile 
Politehnica lași (locul 10 în clasa
ment) — I.C.E.D. (5), Rapid (7) — 
Universitatea Cluj-Napoca (3) și Uni
versitatea Timișoara (4) — Farul (6). 
Celelalte întîlniri sînt : Steaua (1) — 
Politehnica București (11) și C.S.U. 
Brașov (8) — Dinamo (2). Al șaselea 
joc al etapei a avut loc marți și 
miercuri între A.S.A. București și 
I.E.F.S. (73—68 și 65—79).

startul celor 100 de probe, în- 
tr-un concurs de o amploare 
neobișnuită pentru competițiile 
noastre interne.

Pe listele de înscrieri figu
rează reprezentanți a 23 de 
cluburi și asociații din mai 
multe orașe ale țării. Lipsesc, 
în mod surprinzător, înotătorii 
de la Școala sportivă din Cluj- 
Napoca. Motivul ? Conducerea 
școlii a trimis înscrierile după 
termenul limită fixat de F.R.N.. 
iar regulamentul întrecerii a 
fost strict respectat din acest 
punct de vedere. Principalii 
favoriți ai concursului : sporti
vii de la Crișul Oradea. Șc. sp. 
Reșița. Șc. sp. Brăila, Șc. 54 
București și, firește, cei ai sec
țiilor ploieștene. Petrolul și 
Școala sportivă. Printre aceștia, 
Horațiu Neagrău, Alexandru 
Szabo, Valeria Vlăsceanu, Car-

Biatloniștii au început pregă
tirile mai devreme ca în alți 
ani. Experiența le arătase că 
din sfera întregului antrena
ment o mai mare proporție de 
lucru specific pe zăpadă trebuie 
rezervată mai ales la începutul 
sezonului. Ceea ce au și făcut. 
Cu curiozitate și interes ne-am 
deplasat la Poiana Brașov spre 
a-i vizita și observa după o pe
rioadă mai îndelungată de pre
gătire. Am regăsit seriozitatea 
și preocuparea sportivilor pen
tru pregătire și rezultat. Olim
piada bate la ușă și nu se poate 
face nici un rabat. Nu-i vorbă 
că nici în alte împrejurări a- 
cești sportivi conștiincioși nu 
s-ar fi dat cu un pas înapoi 
de la „porțiile" masive (și judi
cios administrate) de efort pla
nificate de antrenorii Constan
tin Tiron și Marcel Stuparu. Am 
ajuns la Poiană tocmai cînd se 
participa la o normă de control, 
adică o alergare de 20 km inter
calată cu patru trageri.

Din capul locului ne-a sur
prins prezența exclusivă a com- 
ponenților lotului, deși în ime
diata vecinătate se aflau spor
tivi valoroși, cu care selecțio
nații s-ar fi putut compara, 
unii dintre ei constituind reale 
puncte de referință și (de ce 
nu ?) de selecție. Cităm cîteva 
nume spre exemplificare : N. 
Veștea. campion republican de 
biatlon în 1975. V. Fontana, V. 
Dihoi, I. Mirza, I. Teposu, Gh. 
Drăghici și alții. Ni s-a expli
cat (ca și în alte rînduri) că 
aceste teste comune nu sînt 
prea concludente pentru mem
brii lotului. întrucît cei „din a- 
fară" se pregătesc anume pentru 
aceste teste urmărind (doar) 
să-i învingă pe selecționați cu 
acest prilej. Dar oare nu tocmai 
in această rivalitate sportivă 
constă emulația și principiul se
lecției care înlătură „senatoris-

ÎNCEP „INDIVIDUALELE"
LA TENIS DE MASĂ

peana și naționala, Lidia Zaharia, 
Gheorghe Teodor — campionul ,,en 
titre". Ștefan Dobeși Cornel Macovei 
și Stclian Nicoiae.

ARAD 19 (prin telefon) Incepînd de 
astăzi, in sala de sport din loca
litate vor avea ioc finalele campio
natelor republicane Individuale de 
tenii de masă pentru seniori și se
nioare. întrecerile se vor disputa la 
5 mese, urmind să desemneze cam
pionii pe anul 1975 la simplu și 
dublu masculin și feminin și la du
blu mixt. Comisia de organizare a 
primit înscrieri pentru 58 de băieți 
șl 30 de fete din 17 asociații și clu
buri sportive.

Printre candidații la tricourile de 
campioni se remarcă maestro emeri
tă a sportului Maria Alexandru — 
multiplă campioană*  mondială, euro- 

ECHIPA DE TENIS DE MASĂ PROGRESUL
(Urmare din pag I)

mul", corectînd și evetualele 
greșeli de selecție sau de ina- 
daptare ale unor sportivi ini
țial selecționați ?

Pîrtia, ni s-a spus, a fost grea, 
mai grea ca de obicei, trasată 
anume după un profil asemănă
tor întrecerii olimpice, tocmai 
spre a solicita pregătirea în 
preajma sezonului competițio- 
nal. Aceasta explică timpul de 
alergare (1 h 17 min 41 ș) reali
zat de Gh. Voicu (Gh. Gîrniță 
nu a participat, fiind răcit) mai 
slab decît cel obținut tot de 
Voicu. de pildă, la C.M. de la 
Anterselva (lh 15:29). E drept 
că ne aflăm, abia la începutul 
sezonului, că pînă ia J.O. mai 
e o lună și jumătate, dar nici 
nu trebuie uitat că în anii o- 
limpici forța concurenților creș
te considerabil în raport cu cei
lalți ani și mai ales că la ulti
mul campionat mondial sporti
vii și antrenorii români au ră
mas datori. în ziua testului de 
la Poiana, tragerea tuturor a 
fost mai slabă ca de obicei (8— 
10—12 minute de penalizare), 
influențată (mai mult ca sigur) 
și de dificultatea traseului din 
ziua aceea. Sînt totuși indici 
că acest capitol de pregătire 
merge bine, sportivii dovedind 
constanță la un înalt nivel de 
precizie, ceea ce e un lucru 
îmbucurător De bun augur ni 
s-a părut și creșterea valorică 
realizată în acest an de Cornel 
Mândruț, cu care ștafeta pro
babilă (Gh. Gîrniță, Gh. Voicu, 
N. Cristoloveanu) f^pătă nota 
dorită de valoare și omogenita
te. Acestea sînt datele antrena
mentului. Fără îndoială că a- 
propiatele verificări internațio
nale contractate de biatloniștii 
români ne vor spune mai multe 
despre realitatea și concepția 
pregătirii.

Mihai BARA

Organizatorii — C.J.E.F.S. Arad, 
eu sprijinul F.R. Tenis de masă — 
au pus la punct toate amănuntele 
necesare desfășurării competiției in 
bune condiții. Simbătă se vor des
fășura întrecerile de dublu masculin 
și feminin, duminică probele de sim
plu, iar luni la prinz urmează să 
cunoaștem și pe campionii la dublu 
mixt.

Mircea COSTEA

victorii, destul de inspirat în 
atacuri, dar cam pripit în mo
mentele cînd conducea clar (a 
pierdut un set in care conduse
se cu 11—4 !). în fine, pentru 
încheia considerațiile legate de 
echipa învingătoare, trebuie să 
remarcăm încă o dată progre
sul tînărului Ștefan Moraru, 
jucător cu largi disponibilități 
(de la care așteptăm și confir
mări pe plan internațional), 
precum și inconstanța lui Cauri. 
Acest al doilea titlu cucerit de 
Progresul (9—8 în acest meci) 
se cere a fi remarcat, dovedind 
încă o dată preocupările seri
oase existente în secția bucu- 
reșteană.

ANUNȚ
Universitatea populară 

București, in colaborare cu 
Centrul de cercetări pentru 
educație fizică și sport al 
C.N.E.F.S. și Consiliul mu
nicipal pentru educație fi
zică și sport București, a- 
nunță ținerea cursului de 
reciclare cu tema: „MODEL 
DE PRELUCRARE ȘI IN
TERPRETARE A INFOR
MAȚIEI DATA DE LECȚIA 
DE ANTRENAMENT". Pre
legerea, care va fi ținută de 
prof. Cornel Răduț, va avea 
loc în sala Dalles. luni 22 
decembrie 1975, orele 12,30. 
Va urma un film artistic.

SportuljPagjjZ



SPDRTULO IN LUME
„CURSA PĂCII" - 1976

Cea de a 29-a ediție a com
petiției cicliste „Cursa Păcii" se 
va desfășura anul viitor, intre 
8 și 24 mai, pe un traseu în 
lungime de circa 2 000 km, în 
14 etape, urmînd ruta Praga — 
Varșovia — Berlin.

întrecerea va debuta cu o 
probă contracronometru pe dis
tanța de 7 km. Alte două eta
pe contracronometru, dintre ca

re una pe echipe, sînt induse 
în program. Cea mai lungă e- 
tapă este ultima (Magdeburg — 
Berlin: 170 km). Sînt prevă
zute două zile de repaus, la 13 
mai (Poprad) și la 19 mai 
(Poznan).

Se contează pe participarea 
a 18 echipe, alcătuite flecare 
din cîte 6 rutieri.

DE PE TERENURILE DE GHEAȚĂ
Marile competiții amicale de 

hochei sînt din ce în ce mai 
des prezentate pe agenda dis
putelor sportive, vestind prin 
aceasta apropierea tradiționa
lelor întreceri pentru titlurile 
mondial, european și, anul 
acesta, olimpic. Iată cîteva din 
ultimele noutăți.

• Numeroase nume noi apar 
in cele mai puternice selecțio
nate europene. De pildă, antrer 
norul Ronald Peterson a pro
movat in echipa Suediei trei 
tineri jucători, dintre care se 
remarcă noua vedetă a hoche
iului scandinav Jan Eriksson, 
golgeterul campionatului. în re
prezentativa Uniunii Sovietice, 
de asemenea, unele modificări. 
Cea mai interesantă ar fi re
venirea în lot a portarului 
Viktor Singer (Spartak Mosco
va) care este în prezent rezer
va lui Tretiak. Vom mai amin
ti pe Kotov, Gulkov, Alexan
drov, Repnev și Korotkov.

• Unul dintre cei mai buni 
hocheiști din lume, este vorba 
de atacantul Aleksandr Malțev 
de la Dinamo Moscova este de 
cîtva timp accidentat și nu va 
reintra decît după J.O. și C.M.

• Intense pregătiri fac și 
echipele din grupa B a C.M., 
alături de care vor evolua și 
jucătorii români. în acest sens 
este de subliniat activitatea in
ternațională a Elveției și Italiei, 
ultima fiind în mare progres 
față de anii trecuți (a pierdut 
pe teren propriu cu R. D. Ger
mană : 2—5 și 3—7 !).

• Echipele fruntașe ale cam
pionatului sovietic intreprind 
turnee în Statele Unite și Ca
nada, unde au programate par
tide cu formații din liga profe

sionistă NHE. De pildă TSKA 
Moscova va evolua in compa
nia echipelor New-York Ran
gers. Montreal Canadiens. Bos
ton Bruins și Philadelphia Fly
ers, iar Aripile Sovietelor cu 
Pittsburgh Penguins, Buffalo 
Sabres, Chicago Black Hawks 
și New-York Islanders. Este 
un nou pas pe calea revenirii 
hocheiului canadian in arena 
marilor dispute internaționale.

• Printre arbitrii care au 
tost invitați la Jocurile Olim
pice se numără și un cavaler 
al fluierului din România. Ur
mează ca federația noastră de 
specialitate să facă desemna
rea celui ce va arbitra la tur
neul olimpic.

• în continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în Cana
da, selecționata secundă a 
U.R.S.S. a jucat la Montreal 
cu formația de tineret a clu
bului profesionist „Montreal 
canadiens". Partida s-a înche
iat cu scorul de 6—4 în favoa
rea sportivilor sovietici.

FLORETA Șl CEI 50 DE CANDIDAȚI
LA MEDALII!

în clasamentele mondiale al
cătuite de Federația Interna
țională de Scrimă pentru anul 
ce se va încheia în curind fi
gurează 25 de floretiste și 26 
de floretiști. Sint scrimere și 
scrimeri care au punctat în e- 
tapele semifinale și finale ale 
ultimelor două ediții ale cam
pionatelor mondiale (1974 și 
1975), ale competițiilor inter
naționale de categoria A 
(Jeanty, Martini, Goppingen, 
Minsk și Como, la floretă fe
minin, Martini, Rommel, Bonn, 
și Giovannini, la floretă mas
culin). Deci, aproximativ 50 de 
candidați olimpici, adversari po
tențiali ai reprezentanților 
României pe planșele de la 
Montreal. Să nu uităm, însă, că 
spre deosebire de C.M. și cele
lalte mari competiții indivi
duale, la J.O. fiecare țară are 
dreptul să înscrie numai cîte 
trei concurenți de fiecare probă, 
în loc de cinci...

Lidera clasamentului scrime- 
relor este sovietica Olga Knea- 
zeva (21 de ani) harnică colec
ționară de locuri II în acest 
an (C.M., Goppingen, Minsk și 
Como). împreună cu coechipiera 
sa, Valentina Sidorova (21 de 
ani), dublă campioană mon
dială de tineret în 1973 și 1974, 
locul IV la C.M. seniori (1975), 
ea alcătuiește tandemul de vi
goare și ofensivă al „noului 
val". Bazate pe evidente cali
tăți fizice, șlefuite cu price
pere, ele se anunță candidate 
autorizate la medaliile olim
pice în proba individuală și, 
totodată, elemente de bază ale 
echipei Uniunii Sovietice, cam
pioană olimpică la Miinchen ’72

și mondială la Gr-enoble ’74 și 
Budapesta ’75.

Celor două tinere floretiste, 
aflate în plină ascensiune, li 
s-au opus, în prim-planul celei 
mai mari competiții a anului, 
două scrimere complete, cu 
mare experiență internațională. 
Este vorba de românca Ecate- 
rina Stahl (29 de ani), cam

pioană mondială „en-titre“ și 
maghiara Ildiko Bobis (30 de 
ani), vicecampioană olimpică în 
1972, campioană mondială în 
1974, locul III la Budapesta. 
Ele sînt și principalele „pur
tătoare de cuvint" ale echipelor 
reprezentative ale României și, 
respectiv, Ungariei, formații ce 
domină de ani de zile floreta 
feminină mondială (In ciclul 
1972—1975 numai echipele 
U.R.S.S., Ungariei și României,

au fost pe podium la C.M. 
și J.O. !). ★

Floreta masculină a avut în 
mușchetarii francezi liderii au
toritari ai anului, ei dominînd 
„mondialele" de la Budapesta, 
atit la echipe, cît și la indivi
dual. îngemănînd experiența și 
echilibrul (Christian Noel, ac
tualul campion mondial are 30 
de ani și a mai fost campion 
al lumii în 1973 și medaliat cu 
bronz la J.O. 1972) cu tinerețea 
și vivacitatea (Frederic Pie- 
truszka are 21 de ani și a fost 
medaliat cu argint la C.M. de 
tineret și cu bronz la C.M. de 
seniori în 1974, locul V la Buda
pesta) pe același fundament al 
tehnicii, reprezentanții reputa
tei școli franceze de scrimă se 
anunță protagoniști ai întrece
rilor de la Montreal. Cu șanse 
apreciabile se prezintă și flore- 
tiștii sovietici (campioni mon
diali în 1973, 1974 și locul II Ia 
Budapesta), avînd o echipă o- 
mogenă din care nu poți ști care 
trăgător este cel mai redutabil 
(anul trecut, la Grenoble, necu
noscutul Romankov a devenit 
campion mondial, iar în acest 
an Denisov și Stankovici, care 
au ocupat locurile III și IV la 
C.M., au dominat „Trofeul 
Martini").

Paul SLAVESCU

SUEDIA Șl CEHOSLOVACIA EA EGALITATE (11) 
IN FINALA „CUPEI DAVIS*

—Hocheistii cehoslovaci 
învingători la scor
MOSCOVA, 19 (Agerpres). — 

Competiția internațională de 
hochei pe gheață pentru pre
miul ziarului „Izvestia" a pro
gramat la MosGova întîlnirea 
dintre echipele Cehoslovaciei 
și Suediei. Hocheiștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
scorul de 8—2 (3—1. 1—0, 4—1).

Partidele dintre selecționatele Cehoslovaciei și Uniunii Sovietice 
furnizează, de fiecare dată, intilniri echilibrate și de un foarte bun 
nivel tehnic și spectacular. Nu de mult, cele două formații au dis
putat două meciuri la Praga, încheiate cu victoria hocheiștilor sovie
tici : 5—3 și 4—2. In fotografia noastră, portarul selecționatei sovie

tice, Aleksandr Sidelnikov in plin efort

SCULPTORUL 
CAMPION

Konstantin Sorok 
Minsk, maestru al sportu
lui din U.R.S.S. și campion 
unional de tir, este și un 
foarte apreciat sculptor. 
Pe porțile atelierului său 
au ieșit o serîe întreagă 
de frumoase statui și ba
soreliefuri, care s-au bu
curat de succes în expozi
ții și au primit aprecierea 
iubitorilor de artă. Ultima 
sa lucrare are o temă cu 
totul deosebită, fiind de
dicată zborului cosmic 
„Soiuz—Apollo". O splen
didă statuetă de 
care va fi prezentată 
apropiata expoziție „< 
tura fizică și sportul 
artă" de la Moscova.

din

bronz, 
la 

.Cul
ta

PE MAKALU

sâ 
mai 
Re

zl al centralei electrice 
le-a confiscat băieților... 
mingea.

fost campion produs de 
Marea Britanie îi va suc
ceda, în fruntea acestui 
organism creat pe lîngă 
UNESCO, cu importantă 
pondere în lumea sportivă. 
Este vorba de dr. Roger 
Bannister, primul atlet care 
□ alergat proba de 1 milă 
in mai 
(exact

puțin de 4 minute 
3 : 59,4).

ea MAI „SCUMP*  
GOL

ci fost marcat în 
derby de campionat

FOTBALIST 
CONTRA CAL

de vărsare a rîurilor. De 
fapt, nu greutățile fizice 
i-au stat în calea recordu
lui, ci starea de maxima 
poluare a apelor din ju
rul insulei newyorkeze. Ve
chiul record era cu aproa
pe o oră inferior (8h 58 
min) 
bărbat 
son.

și aparținea unui 
— Brian Sommer-

UN PELE ANONIM

STOCKHOLM, 19. — In ca
pitala Suediei se desfășoară, în 
aceste zile, ultimul act al ce
lei mai importante competiții 
internaționale de tenis pe echi
pe, finala „Cupei Davis“. Ul
timele două adversare răma
se in cursă, la această a 64-a 
ediție a întrecerii, sînt repre
zentativele Suediei și Ceho
slovaciei, care-și dispută preți
osul trofeu.

în ziua inaugurală a finalei, 
3 000 de spectatori au asistat la 
primele două partide de sim
plu. Gazdele au luat condu
cerea prin Bjorn Borg, care a 
obținut o victorie rapidă în fa
ta celui de al doilea jucător 
cehoslovac, Jirl Hrebec. După 
numai o oră și 28 de minute 
de joc, tînărul campion sue
dez termina învingător la scor 
categoric : 6—1, 6—3. 6—0.

A doua partidă, cea dintre

BOXERII SUD-AFRICANI 
EXCLUȘI DIN W.B.C

TUNIS, 19 (Agerpres). — Cu 
prilejul Congresului Consiliului 
mondial al boxului (WBC), ți
nut la Tunis, reprezentanții ță
rilor din Africa, America Cen
trală și America de Sud, au 
adoptat o hotărîre prin care 
boxerii profesioniști din Repu
blica Sud Africană nu vor mai 
fi recunoscuți de acest orga
nism mondial al boxului atîta 
timp cît apartheidul și discri
minarea rasială vor continua 
să fie practicate în această 
țară. Ca urmare a acestei ho- 
tărîri, boxerii din Republica 
Sud Africană nu vor mai fi 
menționați în clasamentele 
mondiale stabilite în fiecare 
lună de WBC.

Jan Kodes și Ove Bengtsson, 
a fost mai dîrz disputată. Ju
cătorul suedez a reușit, în pri
mul set, să-și pună în valoare 
forța loviturilor de serviciu, do- 
vedindu-se din nou foarte bun 
pe teren acoperit. El a luat 
conducerea (6—4), dar în con
tinuare campionul cehoslovac 
se arată din ce în ce mai bine 
acomodat și acumulează puncte. 
Următoarele seturi revin Iui 
Kodes, care cîștigă la scorul 
final de 4—6, 6—2, 7—5, 6—4.

Sîmbătă (n.r. azi) se dispută 
partida de dublu, în care vor 
apare, probabil, perechile Borg 
— Bengtsson și Kodes — Zed- 
nik. Duminică, ultimele două 
simpluri, în care Kodes întîl— 
nește pe Borg, iar Hrebec pe 
Bengtsson.

CONTROL ANTIDOPING 
ÎN ÎNTREC» ATLL1ICE

PARIS, 19 (Agerpres). — Co
misia medicală a Asociației eu
ropene de atletism a dat pu
blicității un comunicat în care 
se arată că în anul 1975, la di
ferite campionate și concursuri, 
160 atleți și atlete au fost su
puși controlului antidoping. 
Nici un test nu a fost pozitiv, 
in cazul medicamentelor sti
mulatoare clasice. în schimb 
utilizarea steroizilor anaboli- 
zanți a fost confirmată In trei 
cazuri. Numele atleților respec
tivi nu au fost făcute cunos
cute, rămînînd ca o hotărîre în 
priv-ința acestora să se ia la 
viitoarea reuniune de la In
nsbruck.

în vederea Jocurilor Olimpi
ce de la Montreal, se preconi
zează introducerea .unui sistem 
de control care să asigure ' o 
testare cît mal eficientă.

Noi temerari reușesc 
urce pe crestele celor 
înalți munți din lume, 
cent, o expediție de alpi- 
niști iugoslavi, 
din Stane Belak, 
Manfred și Neic 
a reușit să urce 
Makalu (8 481 m) 
ții Himalaya, 
a ' '
sântul sudic, considerat 
fiind cel mai dificil.

compusă 
Marian 

Zapotnik, 
pe vîrful 
din mun- 

Ascensiunea 
fost efectuată pe ver- 

ca

SUCCESIUNE

în
mandatul de președinte al 
Consiliului internațional 
pentru educație fizică și 
sport (CIEPS), deținut de 
Philip Noel Baker, perso
nalitate a vieții sportive 
britanice, fost medaliat o- 
limp.c. Se pore că tot un

iulie viitor expiră

Nu 
vreun 
și nici măcar pe un sta
dion adevărat. Autorul său 
este un elev în vîrstă de 
14 ani — Klaus Peters — 
din orașul Augsburg (R.F. 
Germania). Prinzînd o 
minge la semi-înălțime, pe 
terenul improvizat din 
curtea școlii, el a trimis 
un șut ,,dintr-o bucată", 
care a străbătut atît poarta 
adversă cît și două gea
muri de la subsolul centra
lei electrice locale din ve
cinătate. Mingea a nime
rit direct în tabloul unui 
sistem de repartiție a e- 
nergiei electrice, provocînd 
o serie de scurt-circuite în 
lanf și scoțînd din func
țiune pentru mai multe ore 
toate rețelele de iluminat, 
aflate în sectorul de vest 
al orașului.

Pagubele rezultate 
ridică la mai multe mii 
mărci vest-germane. 
micuțul golgeter a trebuit 
să suporte o pagubă în
semnată, căci portarul de

se 
de 
Și

Repetînd experiența 
lebrului sprinter american 
Jesse Owens, fotbalistul 
vest-geman Gunther Kar- 
bowiak s-a luat la între
cere cu un cal — trăpaș 
de performanță — într-o 
cursă pe 200 m. Victoria 
a revenit fotbalistului, care 
a încheiat parcursul cu 
avans de 1,5 m.

MISTERUL 
RECORDULUI

ce

un

Diana Nyadh, o tînără 
studentă a Universității 
Columbia din New York, 
în vîrstă de 23 ani, a rea
lizat recent un record cu 
adevărat uimitor. Ea a în
conjurat înot insula Man
hattan, străbătînd 45 km 
în timpul de 7 h 57 min. 
Făcînd calculul mediei ob
ținute s-a observat că îno- 
tătoarea a dezvoltat o vi
teză apropiată celei de la 
probele de 100 m bărbați I

Secretul performanței 
constă în faptul că rapida 
Diană a evaluat precis 
perioadele de flux și re
flux ale celor trei rîurî ce 
scaldă insula : Fast-River, 
Harlem-River șl Hudson. 
Aceasta i-a permis să 
înoate cu mare viteză, 
dusă de curent, în zona

Presa sportivă din lumea 
întreagă a evocat în dese 
rînduri cele 1 000 de go
luri marcate de Pele, care 
și-a încununat cariera de 
as al fotbalului cu această 
mențiune. Ei bine, mult 
mai puțină publicitate o 
avut Kurt Langenbein, fost 
jucător al clubului vest- 
german VFR Mannheim, 
care de curînd a împlinit 
65 de ani și care timp de 
două decenii (începînd din 
1926) a jucat sub culorile 
clubului său nu mai puțin 
de 1 200 de meciuri oficia
le, în cursul cărora a mar
cat — de pe postul de ex
tremă dreapta — peste 
1 400 de goluri.

CAMPIOANE LA JUDO

Sportivele franceze au 
repurtat un remarcabil 
succes în cadrul campiona
telor europene de judo, 
care au avut loc în aceas
tă săptămînă la Munchen. 
in ultima zi a compe
tiției, Christiane Herzog și 
Catherine Pierre au com
pletat la cinci numărul 
victoriilor obținute de e- 
chipa Franței la această 
primă ediție a campiona
telor feminine continentale.
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PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • „Cupa campioni

lor europeni" (m) a programat 
partidele retur din cadrul grupe
lor sferturilor de finală : grupa A: 
Akademik Sofia — Mobilgirgi Va
rese 85—84 (în primul joc 58—103); 
Villeurbanne — Zadar (Iugosla
via) 70—65 (primul joc 70—73) ; 
Turku (Finlanda) — Racing Mali
nes (Belgia) 87—81 (primul joc 
75—124) ; grupa B : Real Madrid 
— Forst Cantu 105—98 (primul 
Joc 88—93) ; Sefra Viena — B. C. 
Lugano (Elveția) 78—66 (primul 
joc 89—75).

HANDBAL • La Reykjavik, în 
preliminariile turneului olimpic, 
s-a disputat meciul dintre selec
ționatele masculine ale Islandei 
și Iugoslaviei. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 24—18 (12—8).

PATINAJ • Restabilit de pe 
urma unul accident, fostul cam
pion de patinaj artistic, Jan 
Hoffman, și-a făcut reintrarea 
cucerind titlul de campion al 
R. D. Germane. El a realizat 
150.50 p în cadrul finalelor des
fășurate la Karl Marx Stadt. La 
feminin, pe primul loc s-a clasat 
Anett Poetxscn. Cunoscuta cam
pioană Christine Errath, acciden
tată, nu a participat.

SCHI • Proba masculină de 
slalom special din cadrul concur
sului internațional de la Parpan

(Elveția), a fost cîștigată de 
Andreas Wenzel (Lichtenstein).

ȘAH • La Vîrșeț s-a disputat 
întîlnirea amicală dintre echipa 
orașului Reșița și formația clu
bului local „Bora Kostici". Gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 71/a—2V3 aDupă 13 runde, în 
campionatul U.R.S.S. continuă 
?ă conducă Boris Gulko cu 9 
puncte, urmat pe Petrosian — 
8V2 p, Romanișin — 8 p (1).

TENIS • în turneul do la 
Sydney (turul trei) : Rosewall — 
Gehring 6—4, 6—3 ; Fairlie — 
Kukla 3—6, 6—4, 6—4 ; Lloyd — 
Soares 1—6. 7—5, 14—12 ; Ruffels — 
Pasarell 7—6, 6—3 : Carter — Moore 
6—1, 3—6, 6—3 ; Case — Ball 6—3, 

3—6, 6—2 ; Roche — Kakulia 6—2, 
6—3. e In sferturile de finală 
ale competiției internaționale pen
tru juniori „Sunshine Cup“, La 
Miami Beach (Florida), echipa 
R. F. Germania a întrecut cu 
scorul de 2—1 formația Suediei, 
iar selecționata R.S.A. a obținut 
o surprinzătoare victorie, cu 2—1, 
în fața echipei Franței. • Cla
samentul celor mai buni jucători 
din S.U.A., alcătuit prin inter
mediul unui calculator electronic : 
Ashe 12 477 p, J. Connors 11 084 p. 
Tanner 7 999 p. V. Gerulaitis
7 485 p. E. Dibbs 6 905 p. B. Gott
fried 6 814-p. H. Solomon 6 317 p, 

B. Lutz fi 232 p, C. Richey 5 914 
o, D. Stockton 5 9Oo p.
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