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ECHIPA DINAMO A CUCERIT CEL DE-AL 25-LEA
TITLU LA LUPTE GRECO-ROMANE

Formația campioană, de la stingă (rindul de sus) : Dolipschi,
I. Păun, D. Cuc și I. Cernea (antrenori), I. Enache, Gh. Ciobotaru, 
P. Dicu ; rindul de jos : Gh. Panalte, I. Gibu, N. Horinceanu, N.

C. Vîrtosu.
cienilor federației posibilitatea 
să verifice gradul de pregătire 
a selecționabililor, în cinci me
ciuri consecutive. Ca și în alți 
ani, cel mai bine s-au com
portat componenții echipei Di
namo, care au acumulat un 
număr de 55 de puncte, cuce
rind, cu acest prilej, cel de-al 
25-lea titlu de campioană. For
mația dinamovistă (antrenori 
I. Cernea și D. Cuc) a fost al
cătuită din următorii sportivi, 
în ordinea categoriilor : I.

Gingă și
Sîmbătă șl duminică, sala 

Dinamo din Capitală a găzduit 
ultima fază a Diviziei de lupte 
greco-romane, la startul căreia 
s-au aliniat cele mai bune șase 
formații din țară : Dinamo și 
Steaua București, C.S.M. Pitești, 
Aluminiu Slatina, Farul Con
stanța și Crișul Oradea.

Disputată sistem turneu in
dividual, întrecerea i-a supus 
pe concurenți (cei mai valoroși 
luptători ai noștri) unor efor
turi susținute, dîndu-le tehni-

Gibu, N. Horinceanu, N. Gingă, 
I. Păun, C. Virtosu, Gh. Ciobo
taru, I. Enache, Gh. Panaite, 
P. Dicu și V. Dolipschi. Dintre 
aceștia s-au remarcat N. Gingă, 
I. Păun, Gh. Ciobotaru, I. E- 
nache, P. Dicu și V. Dolipschi, 
care s-au clasat pe primele 
locuri la categoriile lor, adu- 
cind echipei puncte prețioase. 
Absenta lui N. Martinescu (ac
cidentat) nu s-a făcut simțită 
datorită faptului că tînărul P. 
Dicu, deși trecut la o categorie 
superioară de greutate, a evo
luat excelent, printre învinșii 
săi numărîndu-se și Z. Szilak 
(Steaua) — principalul adver
sar al lui Martinescu.

Pe locul secund s-a clasat 
formația Steaua (antrenor Gh. 
Șuteu) care a ocupat locul I 
Ia patru categorii, prin Gh. 
Berceanu, C. Alexandru, Șt. 
Rusu și N. Neguț. Un merituos 
loc III au ocupat luptătorii de 
la C.S.M. Pitești (antrenori E. 
Bălăncscu și C. Petrescu), care 
s-au dovedit adversari reduta
bili pentru cei mai valoroși 
sportivi ai țării. Dar, iată cla
samentul primelor șase echipe, 
alcătuit pe baza punctelor cu
mulate de componenții lor în

I.

Mihai TRANCA

(Continuare în pag 2-3)

Campionatul balcanic de baschet feminin

CÎSTIGĂTOAREA, DECISĂ LA COȘAVERAJ
1. BULGARIA 2. ROMÂNIA 3. IUGOSLAVIA

Azi, la ora 17, la Palatul sporturilor

SPECTACOL ARTISTIC-SPORTIV
în cinstea celor mai

Așa cum am mai anun
țat, azi la ora 17, la Palatul 
sporturilor și culturii, va a- 
vea loc un spectacol artis- 
tic-sportiv dedicat celor mai 
buni performeri ai țării, 
medaliați ai Jocurilor Olim
pice, campioni mondiali și 
europeni, care prin măiestria 
și hărnicia lor au contribuit 
la ridicarea și consolidarea 
prestigiului sportiv al țării 
noastre. Spectacolul, intitu
lat sugestiv „Ștafeta meda
liilor olimpice", va evoca — 
în prezența a numeroși mari 
sportivi ai țării — momente 
de neuitat din competițiile 
supreme — J.O. de la Mel
bourne, Roma. Tokio, Ciu
dad de Mexico, MUnchen.

Spectacolul artistic-sportiv 
este organizat de Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, Comitetul O- 
iimpic Român și Consiliul

buni sportivi ai țârii
Municipal pentru Educație 
Fizică și Sport București, în 
colaborare cu Asociația oa
menilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale 
din țara noastră.

Pe scena mare a Palatului 
sporturilor și culturii vor 
evolua, în cadrul spectacolu
lui, Nadia Comăneci, Teo
dora Ungureanu și alte gim
naste din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. își vor da con
cursul, de asemenea, cu- 
noscuți actori și cîntăreți 
de muzică ușoară : Marina 
Voica, Mihal Constantinescu, 
Olimpia Panciu, Marcel 
Roșea, Marius Țeicu, Gionl 
Dimitriu, Ion Dolănescu, 
Iloria Căciulescu, Ciupi Ră
dulescu, Alexandru Lulescu, 
membrii ansamblului folclo
ric al U.T.C. și ai ansam
blului de gimnastică artistică 
al I.E.F.S.

I
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AU FOST DfSFMNAȚI CAMPIONII PE 1975
ARME AER COMPRIMAT

Mariana Feodot (Dinamo) a stabilit un nou record la pușcă
Ieri la prînz s-au încheiat pe 

poligonul Dinamo din Capitală 
întrecerile campionatelor națio
nale de tir în sală, arme cu 
aer comprimat, la care au par
ticipat peste 160 de trăgători 
din București și din alte orașe. 
Ediția din acest an a compe
tiției, deosebit de animată, s-a 
soldat cu o serie de rezultate 
valoroase și cu evidențierea u-

ea, cu aproape un an în urmă), 
în general, trăgătorii dinamo- 
viști au dominat în probele da 
pușcă senioare, pistol 
și seniori (individual) 
cinci titluri naționale 
vidual și pe echipe.

Dintre campionii de 
cut doar doi sportivi, 
cis două fete, au reușit să-și 
mențină supremația pe plan re-

senioare 
cîștigînd 
la indi-

anul tre- 
mai pre-

TIMIȘOARA, 21 (prin tele
fon). Ediția a XIII-a a Cam
pionatului balcanic de baschet 
feminin desfășurat timp de 3 
zile în sala Olimpia din loca
litate s-a încheiat cu un clasa
ment inedit : toate cele trei e- 
chipe au acumulat același nu
măr de puncte : 3. Locul 1 a 
fost ocupat de formația Bulga
riei, cu un coșaveraj superior 
(+14), medalia de argint a re
venit reprezentativei României 
(—2), iar cea de bronz selecțio
natei Iugoslaviei (—12).

Deosebit de captivant a fost 
Tneciul dintre formațiile Româ

niei și Iugoslaviei care avea să 
decidă configurația finală a cla
samentului competiției. Iugo
slavia avea nevoie de victorie 
pentru a ocupa locul I, Româ
nia de asemenea, dar la o di
ferență de minimum 8 puncte 
pentru a intra în posesia me
daliei de argint. Drept conse
cință, ambele formații au lup
tat cu toată energia, realizind o

întrecere pasionantă și specta
culoasă. Repriza intii a început 
în nota de superioritate a bas
chetbalistelor noastre care în 
min. 14 obținuseră 30—21. în 
continuare, însă, jucătoarele iu
goslave au profitat de o serie 
de ratări ale formației române, 
au refăcut handicapul și apoi 
au preluat conducerea pînă 
spre min. 30. A fost din nou 
rindul selecționatei țării noas
tre să domine și să cucerească 
victoria, datorită unui finiș ire
zistibil. Scor : 81—68 (36—38).
Apărarea atentă și agresivă, 
contraatacurile prompte și efi
ciente, combativitatea sub pa
nouri au fost argumentele ho- 
tărîtoare ale acestui succes la 
care și-au adus o 
deosebită Gugiu, 
Goian, Giurea și 
marcat : Gugiu 23, 
18, Goian 14, Pîrșu

contribuție 
Rădulescu, 
Pîrșu. Au 
Rădulescu 

12, Giurea

12, Tita 2 pentru România, res
pectiv Mijalkovici 19, Bosko- 
vici 17, Pekici 12, Demsar 11, 
Mitici 6, Vukmirovici 2, Taba- 
kovici 1. Au arbitrat : P. Tso- 
lakidis (Grecia) și Gh. Lazarov 
(Bulgaria).

în deschidere : Bulgaria — 
România (tineret) 81—55 (47—33).

Programul competițional de 
sîmbătă după-amiază a început 
cu disputarea partidei dintre 
reprezentativa Iugoslaviei și se
lecționata de tineret a țării noas
tre. Spre cinstea lor. tinerele 
noastre jucătoare nu s-au lăsat 
impresionate de faima reduta
bilelor lor partenere de între
cere, cărora le-au opus o re
zistență dîrză pînă spre fina
lul meciului, cînd baschetbalis-

D. STANCULESCU

(Continuare in pap. 4)

CUPA FEDERAȚIEI"
LA SCHI

BRAȘOV, 21 (prin telefon). „Cu
pa federației**, una dintre 
mai importante competiții 
ale iernii, după ce mult 
stat sub semnul Îndoielii 
subțire de zăpadă) a fost 
zată, totuși, duminică, la 
Brașov (fond — toate categoriile 
și un slalom special în Cristianul 
Mare) în condiții mai mult decît 
mulțumitoare. Acest prim test al 
noului sezon a evidențiat primele 
semne ale unul spor de calitate. 
De pildă, la slalom, învingător a 
fost Dan Cristea dar foarte bună 
ni s-a părut evoluția lui Dorin 
Munteanu, In manșa secundă (re
cord al pîrtiel) care l-a săltat de 
pe poziția a opta pe locul secund, 
la numai o zecime de secundă de 
lider.

In întrecerea fetelor, cîștigată de 
Minodora Munteanu, am reținut 
evoluția Junioarei Aurelia Nițu, 
posesoare a unei alunecări și a

eele 
de schi 
timp a 

(strat 
organi- 
Poiana

Mihai BARA

(Continuare in pag. 2-3)

Cei patru campioni la seniori (de la stingă la dreapta) t Lu
cian Giușcă, Mariana Feodot, Anișoara Matei (toți de 
și Ionel Trăscăveanu (Steaua).

nor țintași tineri cu reale pers
pective. Printre principalii per
formeri ai naționalelor se si
tuează, în primul rînd, sportiva 
dinamovistă Mariana Feodot, o 
țintașă cu o îndelungată expe
riență competițională, cîștigă- 
toare a numeroase titluri de 
campioană a țării la probele 
de glonț, in special, care acum 
a stabilii un nou și valoros re
cord republican la pușcă, 387 p 
(vechiul record era cu un punct 
inferior și a fost stabilit tot de

Finalele „individualelor44 la tenis de masă

MARIA ALEXANDRU DIN NOU CAMPIOANĂ A ȚĂRII
ARAD, 21 (prin telefon). 

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat în sala de sport a 
C.S. Arad probele de simplu 
și dublu feminin și masculin 
din cadrul finalelor campiona
telor republicane de tenis 
masă — senioare și seniori.

Proba de simplu fete (25 
concurente) a fost dominată 
Maria Alexandru, căreia 
adăugat în semifinale 
Căruceru, Liana Mihuț 
Arad) și Lidia Zaharia 
tac București). Maria a 
pe Căruceru, iar Mihuț, 
tind tactica activizării.

de

de 
de 

i s-au 
Livia 

(C. S. 
(Spar- 
învins 
adop- 
a în

trecut-o categoric (3—0) pe Za
haria. în finală, Maria Alexan
dru (Progresul București) a 
trecut ușor de Liana Mihuț — 
3—0 (14, 14, 12) și a cîștigat 
cd de-al 13-lea titlu de cam
pioană. Concursul de consolare 
a revenit Evel Ferenczi 
Arad).

La simplu băieți (40 de 
curenti) s-au Înregistrat,

(C.S.

con- 
!n

general, rezultate scontate. 
Singurele excepții au fost ofe
rite de tinerii Simion Crișan 
și Iosif Bohm (C.S.M. CIuj-Na- 
poca), care au evoluat curajos 
și au reușit să ajungă în „16“- 
imi, eliminînd pe Ardeleanu și, 
respectiv, Danielis (!). în „op- 
timi“, Romanescu a întrecut pe 
Firănescu, Doboși pe Luchian. 
Gheorghe pe Ancei, iar Ova- 
nez pe Giurgiucă. în semifi
nale, la capătul unui meci fru
mos, Ovanez învinge pe fostul 
campion, Gheorghe, iar 
l-a învins greu (3—2) 
manescu. în 
titlu, Șerban 
Cluj-Napoca) 
Aurel Ovanez 
rești) cu 3—0 
cursul de consolare a revenit 
Iul Z. Bohm (14 ani !).

La dublu fete (12 cupluri) 
Maria Alexandru — Viorica 
Moldovan (Progresul Buc.) s-a 
calificat fără probleme in fi
nală. Pe cealaltă parte a ta-

surprinzător

Foto : Dragoș
la Dinamo) 
NEAGU

respective.probele
de multipla cam-

Doboș! 
pe Ro- 
pentru 
(C.S.M. 

pe

meciul
Doboși
l-a întrecut 
(Progresul Bucu- 
(18, 15, 10). Con-

belului au venit 
mai tinerele Eva Ferenczi 
Livia Căruceru (C.S. 
eliminînd pe Zaharia - 
dicaru (Spartac Buc.) și 
colegele de club Lesai — Ma- 
tekovicz, în ambele partide 
3—0 ! ~ -
nantă, 
dovan 
pioane 
dence, 
ceru : 3—2 (16, —16, 13, —18, 13).

La dublu băieți (15 cupluri) 
s-au calificat pentru finală 
Doboși — Gheorghe și Bobo- 
,eică — Firănescu. Remarcabilă 
evoluția tinerilor Crișan — I. 
Bohm, care au eliminat pe 
Panait — Nicolae (3—0) și Lu- 
chian — Giurgiucă (3—0). în 
disputa decisivă, Doboși și 
Gheorghe au întrecut cu 3—0 
(6, 15, 16) pe Bobocică și Firă
nescu. Luni este programată fi
nala de dublu mixt.

Arad),
Con- 

pe

cu 
După o finală pasio- 
M. Alexandru și V. Mol
au cucerit titlul de căm

in fața tinerelor ară- 
E. Ferenczi și L. Căru-

publican în 
Este vorba 
pioană a țării la pistol Ani
șoara Matei (Dinamo) și de 
tinăra brașoveancă Eva Oiah 
— la pușcă junioare, probă pe 
care a ciștigat-o cu brio (382 
p) depășind cu două puncte și 
pe a doua clasată la senioare 1 
O foarte bună comportare a 
avut la pistol seniori dinamo- 
vistul Lucian Giușcă, care cu 
388 p (la două puncte de re
cord) și-a surclasat toți adver
sarii. De precizat că printre a- 
ceștia nu se aflau candidațil 
olimpici Dan Iuga și Corneliu 
Ion care n-au concurat, în pro
gramul lor de pregătire nefigu- 
rînd participarea la această 
întrecere. Recordmanul țării 
la pușcă, Ionel Trăscăveanu 
(Steaua) s-a clasat pe primul 
loc, depășind cu trei puncte 
pe fostul campion St. Caban și 
pe tinăra concurentă dinamo
vistă Dumitra Matei, care a 
luat parte la întrecerea băie
ților.

Dintre numeroșii juniori evi- 
dențiați la această finală la 
loc de cinste se situează ieșea
nul Silviu Grosaru, locul I la 
pușcă juniori cu o cifră foarte 
bună și Maria Ilaba (Mctrom 
Brașov), care cu un record per
sonal (370 p), a dominat cu au
toritate concursul junioarelor la 
pistol.

REZULTATE TEHNICE — pujcâ 40 
„diabolouri* — senioare: 1. MARIANA 
FEODOT 387 p — nou record națio
nal (».r. 388 p) — campioană națio
nală pe 1975, 2. Veronica Tripța 380 
p, 3. Melania Petrescu 375 p (toate 
de la Dinamo), 4. Mihaela Cernat

T. RABȘAN

Mircea COSTEA (Continuare în pag. 2-3)



BILANȚ SPORTIV
LA PALATUL CELOR MICI...

nu își 
sportive.

Pionierii Capitalei 
dezmint veleitățile 
Momentul bilanțier de dumini
că dimineața de la Palatul ce
lor mici — la care a fost pre
zent și tovarășul C. Boștină, 
președintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor 
— a readus în prim-plan fru
moasele succese care punctează 
anul 1975...

Premii, în primul rînd, pen
tru elevele gimnaste de la Li
ceul „Kosmodemianskaia", în
drumate cu o recunoscută com
petență și sensibilitate de prof. 
Maria Stăpînoiu, ca și pentru 
sportivele de la „modernă", re
prezentantele Școlii generale 
108, avînd și ele sprijinul teh
nic al unei profesoare cu ex
periență, Silvia Tcaciuc. în 
ambele cazuri, locuri pe podium 
în campionatele municipale și 
republicane.

Premii, după aceea, la bas
chet, Școlii generale 69, situa
tă pe locul I la Festivalul na-
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(Petrolul Ploiești) 375 p, 5. Mariana 
Tomescu (I.E.F.S.) 372 p, 6. Magda 
Borcea (I.E.F.S.) 369 p. Pe echipe: 1. 
Dinamo 1142 p, 2. I.E.F.S. 1102 p. Se
niori: 1. I. TRASCAVEANU (Steaua) 380 
p — campion național pe 1975, 2. 
St. Caban (Dinamo) 377 p, 3. Du
mitra Matei (Dinamo) 377 p, 4. Al. 
Belinschi (I.E.F.S.) 376 p, 5. P. Șan- 
dor (Steaua) 375 p, 6. Gh. Vasilescu 
(Olimpia Buc.) 373 p. Pe echipe:
1. Steaua 1498 p, 2. Dinamo 1492 p,
3. Petrolul Ploiești 1465 p. Junioare:
1. EVA OLAH (Activul Brașov) 382 p
— campioana naționala pe 1975, 2. 
Rodica Butnaru (Letea Bacâu) 369 p,
3. Tatiana llavici (Activul Brașov) 367 
p. Pe echipe: 1. Activul Brașov 1096 p,
2. Olimpia Buc. 1081 p, 3. Medicina 
Cluj-Napoca 1056 p. Juniori: 1. S. 
GROSARU (Universitatea lași) 380 p,
— campion național pe 1975), 2. T. 
Alberti (Dinamo) 374 p, 3. M. Dorian 
(Olimpia Buc.) 372 p. Pe echipe: 1. 
C.F.R. Arad 1108 p, 2. Olimpia I Buc.

Jucătoarea de tenis Virginia Ruzici inminind premii celor 
mai vrednici pionieri sportivi ai Capitalei... Foto : Vasile Bageac

CAMPIONATUL DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

24

cu 
Si 

de

turneul individual : 1. Dinamo 
55 p, 2. Steaua 47 p, 3. C.S.M. 
Pitești 34 p, 4. Aluminiu Slati
na 26 p, 5. Farul Constanța 
p, 6. Crișul Oradea 21 p.

Concursul a fost atractiv, 
multe meciuri echilibrate 
spectaculoase, dinamizate și 
corpul de arbitri din rîndul că
rora s-au distins prin compe
tență și autoritate : Gh. Mar
ton (Cluj-Napoca) Gh. Conciu, 
M. Strulovici, A. Sandragan 
(Galați), I. Oprea (Oradea), N. 
Baciu (Brașov) și Gh. Szabad 
(București).

0 INTERESANTĂ
COMPETIȚIE 

HANDBALISTICA
„CUPA BRAȘOV'4
Sala sporturilor din orașul 

de la poalele Tîmpei a găzduit 
sîmbătă și duminică un intere
sant „maraton" handbalistic do
tat cu „Cupa Brașov", în orga
nizarea comisiei județene de 
specialitate. La turneu, oare a 
fost bine organizat, au partici
pat cîte patru divizionare A și 
B, fete și băieți. în cele trei re
uniuni au avut loc partide spec
taculoase, de un nivel tehnic 
foarte bun. întrecerile echipelor 
masculine au fost cîștigate de 
H.C. Minaur Baia Mare, în timp 
oe la fete, echipa locală Rul
mentul — care a reușit în final 
să cîștige disputa cu Textila 
Buhuși — s-a clasat pe primul 
loc.

REZULTATE TEHNICE — 
BĂIEȚI : H.C. Baia Mare cu 
Politehnica Timișoara 20—19 
(9—11); cu C.S.M. Borzești 
33—25 (17—11), cu Dinamo Bra
șov 23—21 (10—10). CLASA
MENT: 1. H.C. Baia Mare 6 p, 
2. Dinamo Brașov 4 p, 3. Poli
tehnica Timișoara 2 p, 4. C.S.M. 
Borzești 0 p. LA FETE : Rul
mentul Brașov cu Nitramonia 
Făgăraș 17—15 (10—9), cu Voin
ța Odorhei 11—7 (4—6), cu Tex
tila Buhuși 12—8 (5—4). O sur
priză în întrecerea fetelor : în- 
frîngerea echipei Voința Odor
hei de către Nitramonia Făgăraș 
(17—18). CLASAMENT : 1. Rul
mentul Brașov 6 p, 2. Textila 
Buhuși 4 p, 3. Nitramonia Făgă
raș 2 p, 4. Voința Odorheiul Se
cuiesc 0 p.

C. GRUIA, coresp. 

țional de minibaschet de la 
Constanța, la handbal. Școlii 
generale 200, campioană a 
Bucureștiului. și la oină, Șco
lii generale 187 Mogoșoaia, pri
mul loc pe municipiu și locul 
5 pe țară.

Fruntașilor tenisului pionie
resc — Cosmina Popescu, An
drei Mîrza și Carmen Cazacliu, 
toți exponenți ai Școlii genera
le 150 — de asemenea o răs
plată binemeritată pentru ta
lent și rezultate. Au mai fost 
evidențiate și răsplătite școlile 
care s-au distins în mari ac
țiuni pionierești, ca „Marșul 
Victoriei", „Asaltul Carpaților", 
expedițiile „Cutezătorii" etc.

O notă de inedit : premierea 
a fost efectuată de doi foști 
pionieri, jucătoarea de tenis 
Virginia Ruzici de la Dinamo 
și caiacistul loan Irimie de la 
Steaua, fapt care a sporit gra
dul de interes (dar și de emo
ție) al micilor sportivi...

Tiberiu STAMA

două zile 
aceea, ne 
la citeva, 

în mod 
Pentru primul 

57 kg s-au

Numărul partidelor frumoase 
și viu disputate a fost foarte 
mare in cele 
concurs. De : 
referi numai 
ne-au reținut 
cial atenția, 
loc la cat. 57 kg s-au în- 
tilnit Nicu Gingă (Dinamo) și 
M. Boțilă (C.S.M. Pitești). Deși 
dinamovistul evolua la o cate
gorie superioară de greutate, 
el a fost cel care a pornit la 
ofensivă, obligîndu-1 pe Boțilă 
să se apere exagerat, motiv 
pentru care a primit avertis
ment. Imediat după aceasta, 
Gingă efectuează un rapid tur 
de braț, trece la spate și își 
mărește avantajul la 2—0. Cu 
aceeași execuție tehnică, Gingă 
mai realizează două puncte teh
nice și conduce cu 4—0. Boțilă 
reduce din diferență (4—1) rea- 
iizind o fixare, dar arbitrii a- 
preciază ca pasivă lupta piteș- 
teanului, motiv pentru care-1 
descalifică, cam pripit, după 
părerea noastră. Este adevărat 
însă că Boțilă a inițiat mult 
prea puține acțiuni față de 
partenerul său de întrecere și 
față de posibilitățile sale, dar 
nu mai puțin adevărat este și 
faptul că a părut surprins de 
decizia cu care a atacat N. 
Gingă.

Un alt meci urmărit cu mul
tă atenție a fost cel dintre P. 
Dicu (Dinamo) și Z. Szilak 
(Steaua), la cat. 100 kg. Dicu,

de 
vom 
care 
spe-

CAMPIONATUL DE
(Urmare din pag. 1)

13 RECORDURI NAȚIONALE 
ÎN CONCURSUL SPERANȚELOR LA ÎNOT
în concursul celor 100 de pro

be de la Ploiești, care a adunat 
la start toate speranțele înotu
lui românesc (mai puțin Carmen 
Bunaciu, campioană balcanică și 
Ligia Anastasescu) a început de 
sîmbătă dimineață o adevărată 
bătălie a recordurilor. Printre 
cele 13 modificări aduse tabelei, 
cea mai importantă pare a fi 
realizată de orădeanul Horațiu 
Neagrău. care a parcurs 100 m 
liber în 58,8, cu 0,7 s mai repede 
decit a făcut-o Zeno Oprițescu 
in 1963 (!). Alte rezultate foarte 
bune pentru virsta sa (14 ani) 
le-a obținut și clujeanul Al. 
Szabo, campion și recordman al 
curselor de bras. Mariana Marin 
și Brigitte Prass din Reșița, Va
leria Vlăsceanu, Stefan Nicolae 
din Ploiești, Dan Ținea, Ladiș- 
lau Szakadati din Oradea, Anca 
Cimpianu din Cluj-Napoca sau 
ștafetele Scolii sportive Brăila 
au completat lista performerilor 
din primele trei reuniuni.

O altă constatare plăcută — 
marea majoritate a participanți- 
lor, înscriși — datorită noului 
regulament — în mai multe 
probe, înoată corect în cele 4 
procedee tehnice. întrecerile 
continuă.

REZULTATE TEHNICE. CA
TEGORIA A — 50 m bras (b): 
Al. Szabo (CSM Cluj-Napoca) 
32,1 — record ; 50 m bras (f) : 
J. Huniady (Șc. Sp. Reș.) 37,5; 
50 m liber (b): H. Neagrău 
(Criș.) 26,8 — record; 50 m liber 
(f): M. Marin (Reș.) 31,0— re
cord; 4x50 m spate (b): Șc. 54 
Buc. 2:09,8; 4x50 m spate (f): 
Șc. sp. Reșița 2:21,0; 100 mbras: 
Al. Szabo 1:13,2 — record; 100 m 
bras (f): R. Lulay (Reș.) 1:25,5; 
100 m liber (b): H. Neagrău 
58,8 — record ; 100 m liber (f): 
M. Marin 67,8; 50 m spate (f): 
V. Vlăsceanu (Petr.) și M. Ma
rin 33,3 — record ; 50 m spate 
(b): L. Szakadati (Cr.) 31,6 — 
record; 200 m delfin (f): V.

pentru

care a realizat un evident salt 
valoric, în ultima vreme, ata
că de la început și cu un tur 
de cap își trece adversarul prin 
pod, luînd conducerea cu 2—0. 
Szilak îi trece la spate imediat 
și 2—1. Un nou tur de cap iz
butit de Dicu și acesta își mă
rește avantajul la 4—1. învin
gătorul de acum doi ani al lui 
N. Martinescu nu se poate o- 
bișnui cu gîndul înfrîngerii, 
reușește două fixări și face ca 
avantajul dinamovistului să 
scadă la 4—3. Urmează o peri
oadă de dominare a lui P. Dicu, 
care mai bine pregătit fizic 
îl determină pe Szilak la o a- 
părare exagerată, motiv 
care este descalificat.

Constantin Alexandru 
ua), campionul european 
48 kg, a evoluat de data 
ta la cat. 12 kg. Cel mai difi
cil adversar al său a fost ti- 
nărul N. Horinceanu (Dinamo), 
care i-a ținut piept cu multă 
ambiție, dar plusul de experi
ență al lui Alexandru și-a spus, 
in final, cuvîntul. Dintre cei
lalți concurenți care au ocupat 
locuri fruntașe se cuvine să-i 
amintim pe : I. Neagu, Gh. Pa
duraru, V. Mihai (Farul), Gh. 
Viman, M. Boțilă. I. Dulică, N. 
Lăcrățeanu (C.S.M. Pitești), I. 
Gydngyoși, AI. Szabo, A. Popo
vic! (Crișul Oradea), S. Botez, 
Gh. Petre, V. Prențiu (Steaua), 
N. Mareș, V. Gabor și M. Vlad 
(Aluminiu Slatina).

(Stea- 
al cat. 
aceas-

TIR LA ARME CU
p-
1.
p
2.
3.
P.
5.

1099 p, 3. Universitatea lași 1099 
Pistol 40 „diabolouri" — senioare: 
ANIȘOARA MATEI (Dinamo) 378 
— campioană națională pe 1975, 
Silvia Kaposztal (U.T.A.) 374 p, 
Olimpia Demetriade (Dinamo) 370 
4. Ana Ciobanii (Dinamo) 367 p,
Alina Jerca (Olimpia Buc.) 364 p, 6. 
Monica Șerban (Dinamo) 363 p. Pe 
echipe: 1. Dinamo 1115 p, 2. U.T.A. 
1071 p. Seniori: 1. L. GIUȘCA (Di
namo) 388 p — campion național pe 
1975, 2. L. Stan (Steaua) 377 p, 3. Al. 
Gered (Steaua) 376 p, 4. A. Cristeo

ras

De azi, la Brașov FINALELE LA TRINTA
De astăzi, orașul 

Tîmpei găzduiește 
mart competiții Inițiată de către 
C.C. al U.T.C. pentru tinerii din 
mediul rural: Campionatul națio
nal sătesc de trîntă.

întrecerea începe astăzi dimi
neață în sala Tractorul — frumos 
pavoazată pentru a cinsti această 
sărbătoare sportivă — și are ca 

de la poalele 
finala unei

Vlăsceanu 2:42,6; 200 m delfin 
(b): H. Neagrău 2:20,5.

CATEGORIA B — 200 m del
fin (b): Cr. Drăgan (Cr.) 2:44,1; 
200 m delfin (f): I. Pănulescu 
(Petr.) 2:45,3 ; 4x50 m spate (b); 
Lie. 4 Galați 2:24,1; 4x50 m spate 
(f): CSM Cluj-Napoca 2:26,8; 
100 m bras (b): O. Cocenescu 
(Șc. 54) 1:21,4; 100 m bras (f): 
B. Prass (Reș.) 1:24.7 — record; 
4x50 m delfin (b): Lie. 4 Galați 
2:18,2; 4x50 m delfin (f): 
namo 2:24,1; 800 m liber 
D. Ținea (Cr.) 10:01,6; 
delfin (b): L. Balint (Tg. 
33,2; 50 m delfin (f): A. 
pianu (CSM) 32,6 — record ; 
200 m spate (f): E. Kugliș (Cr.) 
2:47,3; 200 m spate (b): D. Ținea 
2:31,3 — record.

Di-
(b): 

50 m 
Mur.) 
Cim-

CATEGORIA C — 50 m liber 
(b): St. Nicolae (Șc. sp. PI.) 
31,8 — record; 50 m liber (f): 
E. Szoke (Tg. Mur.) 33,2; 4x50 
m liber (b): Sc. sp. Brăila 2:19,8 
— record ; 4x50 m liber (f) : 
CSM Cluj-Napoca 2:22,2 — re
cord; 4x50 m 
Reșița 3:03,8; 
Șc. sp. Brăila 
(f): M. Uieși 
bras (b): V.
1 C-ța) 39.9; 4x50 m spate (b): 
Șc. sp. Brăila 2:39.2; 4x50 m 
spate (f): CSM Cluj-Napoca 
2:39,0.

bras (b): Șc. sp. 
4x50 m bras (f): 
2:58,7; 50 m bras 
(Br.) 42,4; 50 m 

Mihalcea (Șc. sp.

El

Campionatul republican de baschet

RAPID, PERFORMERA ETAPEI
Campionatul republican de 

baschet masculin a continuat 
sîmbătă și duminică cu parti
dele etapei a X-a. Iată rezul
tatele și citeva amănunte :

RAPID — „U" CLUJ-NA
POCA 2—0 : 73—58 (36—28) și 
61—56 (34—37). Cele două vie- 
torii obținute de echipa Rapid 
nu sint totuși o surpriză, dat 
fiind faptul că feroviarii au fost 
superiori la toate capitolele, in 
special la acela al mobilizării 
in momentele decisive ale in- 
tîlnirilor. In primul meci, ra- 
pidiștii au avut în permanență 
avantaj, uneori și la 20 de 
puncte, datorită unor acțiuni va
riate de atac și unei apărări 
extrem de agresive. Studenții 
au căutat să echilibreze jocul, 
dar n-au reușit decît rareori să 
micșoreze handicapul. Cele mai 
multe puncte ; Vintilă 24, Ba
ciu și T. Stănescu cite 14, pen
tru Rapid, respectiv Roman 16. 
Au arbitrat A. Atanasescu 
(foarte bine) și V. Pruncu (a 
dat unele decizii neconforme 
cu realitatea care au creat o 
stare de 
clujeană, 
eliminat 
atitudine 
clujenii, 
lui Barna (ridieîndu-i-se carne
tul sîmbătă, nu a avut drept 
de joc), au izbutit să termine 
prima repriză în avantaj, dar 
n-au mai putut rezista, în con
tinuare, iureșului rapidist, ce- 
dind din nou. Cele mai multe 
puncte : Vintilă 16, Baciu 10 
pentru Rapid, respectiv Miha- 
lache 19, Roman 13. Corect ar
bitrajul cuplului A. Atanasescu 
— P. Pasere. (Ad. V.).

nervozitate în tabăra 
jucătorul Barna fiind 
de pe teren pentru 
nesportivă). Duminică, 
deși lipsiți de aportul

STEAUA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 2—0 : 105—55 (55— 
23) și 120—53 (57—21). Așa cum 
era de așteptat, baschetbaliștii 
de la Steaua au ciștigat cu ușu
rință, atit datorită jocului bun 
prestat, cit și replicii extrem 
de slabe a studenților (au ra-

AER COMPRIMAT
(Dinamo) 376 p, 5. M. Teodor (Stea
ua) 375 p, 6. N. Moisescu (I.E.F.S.) 
374 p. Pe echipe: 1. Steaua 1489 p,
2. Olimpia Buc. 1473 p. Junioare: 1. 
MARIA HASA 370 p — campioana na
ționala pe 1975, 2. Laura Timar 356 
(ambele de la Metrom Brașov), 3. 
Elena Gheroaie (Steaua) 356 p. Ju
niori: 1. I. LĂCĂTUȘ (U. T. Arad) 377 
p — campion național pe 1975, 2. Gh. 
Filip (Dinamo) 373 p, 3. N. Vinț (Stea
ua) 371 p. Pe echipe: 1. U. T. Arad 
1105 p, 2. Dinamo 1099 p, 3. Letea 
Bacâu 1082 p.

oaspeți sportivii calificați in eta
pa județeană a campionatului. 
Astăzi, intre 8,30—12 și 16,30—18,45, 
se desfășoară întrecerile prelimi
nare și cele din turul I și n, ele 
continuînd mline, intre aceleași 
ore, cu cele din turul m șl IV.

Finalele an loc miercuri dimi
neața.

Moment important in activitatea spoi

A LUAT FIIN
ȘCOALA SPORTIVA 99

Acum citeva zile, în viața 
sportivă a Capitalei a avut loc 
un eveniment important — în
ființarea Scolii sportive „Steaua".

Intr-un cadru festiv, la sediul 
clubului din Calea Plevnei — 
în prezența unor factori de răs
pundere din C.N.E.F.S., M.A.N. 
și M.E.I. — a prins viață ideea 
adoptării unei școli de profil de 
către un mare club. înființarea 
Școlii sportive „Steaua" îmbracă 
un caracter inedit din mai multe 
considerente. Primul — și cel 
mai important — este că noua 
unitate, de fapt, Școala sportivă 
3 București, va reprezenta atit 
M.E.I., cit și MAN (prin clu
bul Steaua), realizîndu-se în 
acest fel o legătură directă, con
cretă, între două departamente 
care au sarcini deosebit de im
portante în activitatea sportivă 
din tara noastră.

Odată cu schimbarea denumi
rii în Școala sportivă „Steaua", 
Șc. sp. 3 s-a mutat cu sediul în 
Calea Plevnei, la clubul tutelar, 
urmind. prin aceasta, să bene
ficieze de condiții mult îmbună
tățite pentru desfășurarea acti
vității sale. Este vorba, printre 
altele, de accesul pe toate ba
zele sportive, de folosirea tutu
ror materialelor și instalațiilor

Stra 
tre

clubului 
sibilități 
pe cele rezd 
cabinetului 
liștii lui, cai 
rile lor și îl 
noii școli s] 
nea, de am] 
secțiilor de | 
vor colabora 
proape cu n 
tîndu-se rec] 
descoperire, 
a talentelor, 
sportivă „Stq 
ra clubului I 
de elemente] 
primenire a 
riiori.

De altfel, 
mărul de 6 
sp. 3 îl avea 
treptat potril 
lui Steaua, 
condusă și îl 
tivitatea dupl 
Iilor sportiva 
sprijinii M.l 
râtul Școlar, I 
lui tutelar. I 

Așadar, în 
acum o not| 
ale cărei tei] 
chiar de la I 
foarte bune.|

BQ

tat foarte mult, uneori inexpli
cabil, chiar de sub coș). Varie
tatea și rapiditatea acțiunilor
1- au ajutat pe steliști să ob
țină victorii categorice. Au ar
bitrat bine C. Ncgulescu și C. 
Dîrjan, respectiv, V. Pruncu și 
C. Dirjan. (P. PEANA).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — FARUL CONSTANȚA
2— 0 : 75—65 (38—36) și 91—72 
(42—35). Primul meci a avut 
un aspect echilibrat, în schimb 
duminică, Universitatea s-a im
pus clar, conducînd in perma
nență, confirmînd astfel forma 
bună a elevilor antrenorului Gh. 
Ionescu. S-au remarcat Viciu, 
Mănăilă, Simion și Munteanu 
de la gazde, respectiv Pașca, 
R. Martinescu și Spinu. Corecte 
arbitrajele prestate de G. Chi- 
ralcu — M. Aldea, respectiv 
G. Chiraieu — I. Antonescu. 
(P. ARCAN, coresp. județean).

C.S.U. BRAȘOV — DINAMO 
0—2 : 55—86 (33—42) și 69—121 
(28—64). Conform așteptărilor, 
campionii au obținut victorii 
scontate. Dacă în primul meci, 
brașovenii au opus o oarecare 
rezistență. în schimb în jocul 
de duminică replica acestora a 
fost palidă. In aceste condiții, 
antrenorul Dan Niculescu a 
avut posibilitatea să ruleze în
treg lotul. S-au remarcat : Ni
culescu, Fluturaș și Uglai de la 
Dinamo, respectiv Moraru. Au 
arbitrat bine G. Dutka și G. 
Berekmeri. (V. SECĂREANU, 
coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — I.C.E.D. 
1—1 : 66—76 (33—43) și 64—57 
(37—30). Partide viu disputată^ 
învingătoarele fiind decise in 
ultima parte a întîlnirilor. S-au

xa

Dumitru 
cos pentru 
Politehnica

remarcat : S 
de la Poliței 
neș. Au ari 
roși și I.
NESCU, cor

Partidele 
’.E.FJ3. s-a 

<0bprcuri, in' 
toat*?ie res 
65—79.

„CUPA FEDERAȚIEI'4 I
(Urmare din pag I)

unei forțe în atac remarcabile. în 
cursele de fond s-au evidențiat 
Nicolae Dudu și Cornel Potran- 
chen.

Rezultatele tehnice: slalom spe
cial (2 X 48 porți) bărbați: 1. D.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL
DE TENIS DE LA BRAȘOV

Primul turneu de tenis pe te
ren acoperit din actualul sezon 
de iarnă s-a încheiat la Brașov 
cu victoria campionului național 
Toma Ovici. El și-a continuat și
rul victoriilor,' învlngind în ulti
ma partidă susținută cu fostul 
campion Dumitru Hărădău, la 
scorul de 7—5, 6—3. Ovici termi
nă, astfel, neînvins concursul. In
tr-o altă partidă, decisivă pentru 
stabilirea locului doi, Viorel So- 
tiriu l-a întrecut pe Viorel Marcu 
cu 6—1, 7—5.

Clasament final: 1. T. Ovici, 2. 
V. Sotiriu, 3. V. Marcu ,4. D. Hă
rădău.

In turneul secund, ultimele re
zultate înregistrate au fost urmă
toarele: Traian Marcu — Octavian 
Vîlcioiu 7—5. 6—3; Mihai Tăbăraș 
— Aurel 
sament : 
băraș, 7. 
cioiu.

Dărăban 7—6, 6—4. Cla-
5. T. Marcu, 6. M. Tă-
A. Dărăban, 8. O. Vîl-

C. GRUIA — coresp.

Crlstea (Din 
D. Muntean: 
3. C. Văid'H 
nioare: 1.
(I. P. Grade: 
(LES Prede: 
Munteanu (7 
seniori: 1. 5 
2. i. Tamaș 
Ciobanu (Di 
senioare : 
20:37,0, 2. L. 
20:42,0, 3. R.
10 km junio 
(C. S. Sinaia 
(St. roșu) 39 
(Din.) 39:52,1 
W. Todor (I 
titelu (LES 1 
Teposu (LES
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•POLITEHNICA IAȘI Șl SPORT CLUB BACĂU: DOUĂIIIIe, nu- 
te Șc. 
extins 
dubu- 
va fi 

ra ac- 
kl șco- 
uri de 
foecto-^r" 
plubu-

IIIlexistă 
prtivă, 
hunță,

nou 
lida cu

.GU
dsescu 
ir, Ha
il. Sa- 
[ACO-

II
ești - 
rți și 
urmă-

Absolut remarcabile locurile 
fruntașe (3—4) obținute la fi
nele turului de către Politeh
nica Iași și Sport Club Bacău, 
prima dintre ele o echipă sal
vată pe „potou" de la retrogra
dare în trecuta ediție a cam
pionatului, cea de a doua re
venind după un an pe scena 
Diviziei A cu efectivul slăbit 
de două absențe notabile : a- 
ceea a coordonatorului echipei, 
(Dembrovschi — plecat mai 
demult), precum și a golgete- 
rului ei (Botez — chemat să-și 
satisfacă stagiul militar). La 
cele 19 puncte, cite au acumu
lat 
au 
ce 
de 
Ilie Oană și Gheorghe 
stantin — unul 
altul tînăr, dar ambii „ 
de meserie" — care au 
tat pregătirea și, implicit, ideea 
de joc, în funcție de 1) va
loarea individuală a jucătorilor 
lor, precum și de 2) gradul de 
experiență competițională 
nivelul primului eșalon.

Comparate între ele. Politeh
nica Iași a fost formația deți
nătoare a celor două atu-uri 
de care vorbeam. Nu se rodase, 
oare, echipa 
în jumătatea 
dentei ediții, 
retur de 21 
crescuseră vizibil, de la o eta
pă la alta, Romilă II. Costea, 
Simionov, Ciocîrlan, alături de 
Simionaș (cu state mai 
de serviciu în Divizia A) 
noile achiziții. Stan și 
țeanu, doi fotbaliști fără 
sonore dar destul de i 
integrați în jocul echipei 7

„La sfirșitul campaniei de 
primăvară — ne spunea zilele 
trecute antrenorul Ilie Oană — 
realizasem mai mult decit sal
varea de la retrogradare. E- 
chipa obținuse rezultate bune 
în serie, nu în disperare de 
cauză, ci printr_un joc viguros, 
avîntat. Și, atunci, la ședința 
de analiză, antrenori și jucă
tori, am hotărit, împreună, că 
trebuie continuat în același spi
rit, în aceeași direcție orienta
tivă"... „Este adevărat, conclu
ziona apreciatul nostru tehni
cian, echipa mea — adoptînd 
o asemenea idee de joc, orien
tată pe ofensivă, cu grijă, în 
același timp, pentru siguranță 
în momentul de apărare — a 
primit în turul actualului cam
pionat goluri multe (25), dar a 
și marcat mai multe (27)".

Un bilanț egal cu... locul 3 
în clasamentul eficacității divi
zionarelor A, după Steaua și 
Dinamo, dar înaintea tuturor 
celorlalte formații, multe din
tre ele, în mod cert, benefi
ciare de efective mai bine do
tate valoric, cum este

fiecare, echipele moldovene 
ajuns pe căi diferite, ceea 
constituie reale certificate 
competentă ale antrenorilor 

Con- 
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Din totalul celor 27 
luri, 16 au fost opera 
oameni din linia întîi, 
(9) și Nemțcanu (7), prezența 
ultimului, pînă mai ieri junior, 
făcînd aproape uitată absența

de go- 
a doi 
Costea

După etapa a Vl-â, cind a pierdut in fata Sportului studențesc 
(fotografia ne prezintă o secvență din această partidă), Politehnica 
Iași (tricouri de culoare închisă) ocupa locul 11. Dar efectele jo
cului ei pe atac, evident și in partida cu studenții bucureșteni, 
aveau să se vadă in finalul returului, cind 
pe „podium"

echipa a reușit să urce

mult comentatului om de gol 
din echipa ieșeană, Dănilă.

Referindu-ne la Sport Club 
Bacău, prudența manifestată 
de această 
luțiile din 
încheiat a 
vadă de înțelepciune, 
norul Constantin îi cunoscuse, 
întrucîtva, în Divizia B, pe 
titularii echipei, Catargiu, Vol- 
mer, Margasoiu, Pană, Băluță, 
dar era dator să testeze și 
grupul tineretului, alcătuit din 
Lunca, Cărpuci, Soșu, Grosaru, 
Chitaru, Stoica, Panait, Drău" 
cean și Săvulea. Și, într-ade- 
văr, a încercat în diverse si
tuații, ajungînd la un total de 
22 de jucători folosiți. „Chiar 
și atunci cînd „ll"-le de bază 
a început să se contureze, ne-a 
spus Constantin, n-am putut 
să afirm că un anume compar
timent constituie punctul forte 
al formației. Forța lui de joc, 
sau, mai corect spus, randa
mentul mai bun l-a demonstrat 
cînd a acționat omogen, urcind, 
in ofensivă, sau rcpliindu-se, 
In apărare, cu liniile strinse, 
grupate". Așa este. Cind echi
pa „n-a jucat toată odată" s-a 
văzut. Ori n-a putut construi 
faze consistente de poartă, ori 
n-a reușit să stăvilească acțiu
nile ofensive ale partenerului 
de întrecere, jucătorii din ul
tima linie apărînd izolați în 
duelurile cu adversari mai stă- 
pîni pe mijloacele lor tehnico- 
tactice. Neposedînd, deci, 
lori în stare să ocrotească 
priul careu în condiții de 
de „om" contra „om", era 
mal ca — îndeosebi în parti
dele susținute în deplasare — 
S.C. Bacău să-și asigure supe
rioritatea numerică în momen
tul de apărare, închizînd cu
loarele, înlesnind întrajutora
rea înăuntrul și chiar în afara 
suprafeței de pedeapsă. Așa 
a procedat, deseori. în timpul 
unor meciuri disputate afară,

echipă 
sezonul 

însemnat

în evo- 
recent 

o do- 
Antre-

va- 
pro- 
1—1, 
nor-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• FIXAREA PROGRAMULUI 

JOCURILOR DIN PRELIMINĂRI. 
ILE C.M. 1978. Prlntr-o adresă tri- 
mLsă federației noastre, F.I.F.A. 
face cunoscut că definitivarea pro
gramului de jocuri din fiecare 
grupă a preliminariilor Campiona
tului mondial, ediția 1978, trebuie 
făcută plnă la data de 31 ianua
rie 1976. în consecință, forul nos
tru <le specialitate urmează să sta
bilească. împreună cu federațiile 
iugoslavă șl spaniolă, data unei 
reuniuni care va definitiva pro-
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I. Ascoli — Juventus
II. Cesena — Verona

III. Fiorentina — Milan
IV. Inter. — Napoli
V. Lazio — Cagliari

VI. Perugia — Roma 
VII. Sampdoria — Bologna 

VIII. Torino — Como
IX. Avellino — Genoa 
X. Brescia — Novara

XI. Brindisi — Ternana 
XII. Reggiana — Foggia 

XIII. Spal — Catanzaro
FOND DE CIȘTIG : 409.940 

REPORT I 23.731 lei.

gramul desfășurării meciurilor din 
grupa a VIII-a (europeană) a pre
liminariilor C.M. După toate pro
babilitățile, această reuniune va 
avea loc In prima jumătate a lu
nii ianuarie 1976.

• ARBITRII PARTIDELOR DIN
PRELIMINARIILE OLIMPICE.
F.I.F.A. a stabilit naționalitățile 
brigăzilor de arbitri care vor con
duce meciurile din grupa echipei 
noastre, în cadrul preliminariilor 
olimpice. Astfel, jocul Franța — 
Olanda va fi arbitrat de o bri
gadă din Ungaria, partida Româ
nia — Franța de arbitri greci. în- 
tîlnirea Olanda — România de o 
brigadă din Luxemburg, iar meciul 
România — Olanda de către arbi
tri din Malta.

• IN TRATAMENT, LA BĂILE 
FELIX. După desfășurarea ultimu
lui meci al echipei reprezentative, 
unii dintre componențli lotului 
(Dinu. Iordănescu, Anghelini, G. 
Sandu, Sătmăreanu II etc.) au 
plecat la Băile Felix pentru tra
tamente menite să le vindece trau
matismele suferite în ..stagiunea'* 
competițională 1975. Dintre jucă
torii accidentați în ultimele etape 
de campionat, Mustățea (căruia 1 
s-a pus piciorul în ghips după 
partida F. C. Argeș — Dinamo) 
urmează să plece șl el !ntr-o sta
țiune balneară pentru tratament.

să obțină două „vic- 
contraatac", la Oradea

reușind 
torii de 
și la Cluj-Napoca.

Separați, cum am văzut, de 
modalitățile de exprimare ale 
echipelor lor pe plan concep- 
tional, 
totuși, 
comun, 
cunzii" 
Mircea 
competentă și devotament, ne- 
precupetindu-și eforturile pen
tru instaurarea unui climat de 
disciplină 
procesului 
educație, 
privește 
căuani, < 
cei ai echipei 
mele periodice de control 
demonstrat o capacitate de e- 
fort îmbunătățită (raportată, 
desigur, la realizări similare 
anterioare), cifre superioare la 
toți factorii pregătirii. „Toate 
întreruperile de campionat, ne 
spunea, de exemplu, antrenorul 
Ilie Oană, le-am transformat în 
miniperioade de pregătire, echi
pa efectuînd, zilnic, două an
trenamente mai scurte, dar de 
lucru specific". Și consecințele 
pozitive ale acestui mod de 
a acționa s-au văzut. Mai mult 
decît punctul (1 în plus fată de 
A.S.A. Tg. Mureș) sau puncte
le (2 în plus față de Rapid) 
avans față de echipe mai bine 
dotate ca efectiv, diferența — 
mai mare — a creat-o jocul 
mai echilibrat, mai consistent, 
prestat de Politehnica Iași și 
Sport Club Bacău, cum ne-o 
confirmă, de pildă, și victoriile 
categorice obținute de ele 
(4—1) în dauna Rapidului 1

cei doi antrenori au, 
un punct de referință 
Amîndoi ajutați de „se- 

Leonid Antohi și 
Nedelcu, au muncit cu

deplină 
i de

Atît 
pe 

dar.

in 
instruire 

în ceea 
jucătorii 

mai ales, 
ieșene,

timpul 
și 

ce-i 
bă- 
pe 

nor- 
au

Gheorqhe NICOLAESCU

DISPUTE APRIGE, DAR CALITATEA 
JOCULUI SI SPORTIVITATEA

AU FOST ADESEORI ÎN SUFERINȚĂ »
facție deplină nici pentru echi
pele mai sus amintite. Dimpo
trivă, vedem că sub acest as
pect, disciplina a lăsat mult de 
dorit în turul campionatului, de 
vreme ce toate echipele au a- 
vut jucători cărora li s-au ară
tat cartonașul galben. La acest 
capitol, ’ ’ ‘ 
par ca _ _  ____ _
seria I — 223 de cartonașe, în 
seria a II-a — 232, în seria a 
III-a — 169, adică un total de 
624 de avertismente, în urma 
cărora au fost suspendați 36 de 
jucători (16 în seria I, 15 în 
seria a II-a, 5 în 
„Campioane" Ia 
Gloria Buzău (20 
Prahova Ploiești 
P. Neamț (18), ____
(17) din seria I, Metalul Mija 
și Minerul Motru (17), Autobu
zul București, Chimia Tr. Mă
gurele, Metrom și Steagul roșu 
Brașov, Voința București (cite 
15) în seria a II-a, Ind. sîrmei 
C. Turzii, Mureșul Deva si Vic
toria Călan (cite 14), F. C. Baia 
Mare,Minerul Moldova Nouă și 
Victoria Cărei (cite 11) în seria 
a III-a.

Sînt jucători care, după ce 
au efectuat cite o etapă de sus
pendare pentru primirea a trei 
cartonașe, au mai acumulat, ul
terior, altele, ceea ce arată că 
evoluția lor a continuat să fie 
de multe ori în afara limitelor 
regulamentului, că secțiile de 
foțbal și antrenorii lor nu au 
tras concluziile firești. In acest 
sens vom aminti pe jucătorii : 
’ .... _ Neamț),

După cum
tr-un 
rior
B a suscitat un interes deo
sebit. Un grup de formații, din
tre care multe ex-divizionare 
A, de forțe și valori apropiate, 
au dat întrecerii un plus de 
atractivitate față de 
campionat,

am arătat în- 
material publicat ante- 

întrecerea divizionarelor

trecutul 
exprimat cel mai 

bine prin marele aflux de spec
tatori înregistrat la majoritatea 
partidelor.

în aceste condiții, disputa a 
fost aprigă, echipele au luptat 
cu ardoare pentru dobîndirea 
victoriei. Din păcate însă, în 
multe cazuri, lupta pentru 
puncte a fost pusă pe primul 
plan, evident în detrimentul ca
lității fotbalului, jucătorii (mai 
ales cei cu un bagaj tehnico- 
tactic scăzut) apelînd la mij
loace neregulamentare, uneori 
recurgînd nu numai la durități 
ci și la fapte mai grave, cum 
ar fi intimidarea adversarului, 
sau protestele interminabile la 
deciziile arbitrilor. Și toate a- 
cestea, în primul rînd, de către 
fotbaliștii echipelor gazde.

Așa se face că în turul cam
pionatului sancțiunile dictate de 
Comisia centrală de competiții 
și disciplină au atins limite în
grijorătoare. în acest sens sînt 
grăitoare următoarele date : 
s-au dictat 82 de etape suspen
dare (40 în seria I, 15 în seria 
a Il-a, 27 în seria a III-a) și 
22 de mustrări (seria I — 12, 
seria a Il-a — 8, seria a III-a 
— 2). în plus, 5 secții de fot
bal — Victoria Tecuci (seria I), 
Sticla Turda, Metalurgistul Cu- 
gir, Victoria Cărei și Unirea 
Tomnatic (toate din seria a 
III-a) au fost avertizate pentru 
lipsuri manifestate în organiza
rea unor meciuri pe teren pro
priu, în luarea unor măsuri e- 
ducative sau pentru atitudini 
nesportive. Vorbind de etapele 
de suspendare, se cere a fi 
consemnată și sancțiunea, mult 
mai gravă, primită de jucăto
rul Mureșan (Gloria Buzău), 
care a stat în afara terenului 
de joc mai mult de două luni 
pentru atitudine reprobabilă 
față de arbitru.

Din situația cu suspendările 
dictate de către comisie reiese 
însă, că sînt și unele formații 
care n-au primit nici o sanc
țiune, deoarece jucătorii lor 
n-au fost eliminați și, deci, n-au 
apărut în fața forului discipli
nar al federației. Este cazul e- 
chipelor C.F.R. Pașcani, C.S.M. 
Suceava, C.S.M. Borzești (se
ria I), Automatica Alexandria, 
Progresul București, Tractorul 
Brașov (seria a II-a), C.F.R. Ti
mișoara, F. C. Corvinul Hune
doara, F. C. Șoimii Sibiu, U. M. 
Timișoara, Rapid Arad și Uni
rea Tomnatic (seria a III-a). E 
cu atit mai meritorie absența 
acestor echipe de pe lista sanc
țiunilor cu cit unele dintre ele 
sînt angajate în lupta pentru 
promovare, iar altele pentru e- 
vitarea zonei periculoase.

Dar, trecînd la un alt aspect 
al problemei, cartonașele gal
bene, se observă cu ușurință 
că nu există motiv de satis-

datele existente ne a- 
exagerat de mari : in

seria a III-a). 
acest capitol : 
de cartonașe), 
(19). Ceahlăul 
F.C.M. Galați

leneși (Ceahlăul P. TL__ ",
Hîrlab (Steagul roșu), Savan- 
cea (C. S. Botoșani), _
(F.C.M. Galați), Stan și Marin 
(Gloria Buzău), Moldoveanu și 
Dumitrescu (Prahova Ploiești), 
Filer (Viitorul Vaslui), Gheor
ghe (C. S. Tirgoviște), Manea 
(Dinamo Slatina), Lupu și Flo- 
rea (Metalul Mija), Ciutac (Ni- 
tramonia Făgăraș), Stoia (Mine
rul Moldova Nouă).

Aceste exemple negative pun 
în evidență necesitatea ca, în 
perioada care va urma după 
reluarea pregătirilor, munca 
educativă să-și ocupe locul cu
venit în procesul de instruire. 
Pe de altă parte, este de da
toria Comisiei centrale de com
petiții și disciplină să vegheze 
cu toată atenția și exigența a- 
supra disputării meciurilor din 
retur și să ia măsuri drastice 
față de jucătorii care nici după 
cinci cartonașe galbene nu în
țeleg să-și corecteze comporta
rea, să renunțe la mijloacele 
nesportive. Spunem aceasta pen
tru că, de curind, Comisia a 
arătat multă indulgență față de 
jucătorul Apostol (Progresul 
București), care a fost scos din 
cauză, fără să primească mă
car o mustrare, deși el fusese 
eliminat — in ultima etapă a 
turului campionatului — pentru 
lovirea adversarului fără ba
lon !! în sfîrșit. arbitrii trebuie 
să se dovedească la fel de exi- 
genți cu toți jucătorii, fie că 
aceștia evoluează pe teren pro
priu sau în deplasare.

Constantin ALEXE 
Pompiliu VINTILA

Haiduc

AȘA DA, FILIP!
în urmă cu aproape trei ani 

și jumătate, intr-un articol apă
rut în ziarul nostru și intitulat 
„Te-ai gindit bine, Filip ?“ re
latam cazul mai puțin obișnuit 
al fotbalistului Liviu Filip — 
pe atunci component al echipei 
Politehnica Timișoara — care, 
intr-un moment de neinspirată 
opțiune, renunța la facultate 
pentru un transfer pe linie spor
tivă la F.C.M. Reșița. „Mă în
torc acasă și totodată am posi
bilitatea să joc la o formație de 
Divizia A“, spunea Filip în au
gust 1972. (Menționăm că în 
acea vreme F.C.M. Reșița pro
mova în prima divizie. în timp 
ce Politehnica Timișoara conti
nua să rămînă încă în eșalonul 
secund). „Azi ești mulțumit, 
i-am răspuns, dar miine 1 Miine 
nu vei avea oare motive înte
meiate să regreți o hotărire pri
pită care te-a îndepărtat de 
adevăratul sens al realizării tale 
in viață ?“

...Au trecut de atunci 
ani, s-au consumat trei 
de campionat și, în tot 
timp, despre Filip 
trebuia să apere buturile echipei 
din Reșița — nu s-a mai auzit 
nimic. Pînă către sfîrșitul aces
tui sezon competițional. mai 
precis pînă în etapa a XV-a, la

cîtiva 
ediții 
acest 

cel care

meciul F.C.M. Reșița — Univer
sitatea Cluj-Napoca, disputat in 
ziua de 23 noiembrie, cînd, 
min. 46, a apărut din nou 
poarta formației antrenată 
I. Reinhardt... Liviu Filip, 
unde și cum 7 Mai bine zis 
s-a întîmplat în trei ani și ju
mătate cu jucătorul despre care, 
așa cum știam, renunțase la fa
cultate pentru fotbal 7

Răspunsul la o astfel de în
trebare am avut ocazia să-l 
aflăm, cîteva săptămîni mai tîr- 
ziu, într-o discuție purtată 
însuși personajul principal 
acestei interesante și foarte 
structive povestiri

„Am plecat, așa cum știți, la 
Reșița in vara anului 1972. Dar 
n-am rămas aici decit vreo 6 
luni, după care am revenit la 
Timișoara și m-am reinserts la 
facultate pentru a repeta anul 
III, pe care-l pierdusem, de 
fel, din cauza numeroaselor 
sențe. M-am apucat serios 
carte și, fără a renunța la 
bal — pasiune pe care mi-am 
satisfăcut-o opărind poarta e- 
chipei U.M.T. din Divizia B —. 
am reușit să termin cu bine fa
cultatea de Construcții, 
construcții hidrotehnice, 
susțin, in urmă cu citeva luni, 
examenul de diplomă și să ob-

în 
în 
de 
De
ce

cu 
ai 

in-

alt- 
ab- 
de 

fot-

secția 
să-mi

tin diploma de inginer. Am fos 
repartizat la Reșița la o intre 
prindere de construcții metalur
gice. m-am căsătorit și acum 
firesc aș spune, după ce m-an. 
împlinit pe plan profesional 
după ce m-am stabilit definiții 
in orașul meu natal, m-am re
întors la fotbalul de performan
tă, căruia i-am rămas dator șl 
pe care mă voi strădui, in con
tinuare, să nu-l dezamăgesc. 
Finalul acestui sezon mi-a ofe
rit prilejul să apăr poarta e- 
chipei F.C.M. Reșița. Reintilni- 
rea cu Divizia A mi-a dat multă 
încredere și, mai ales, speranțe 
pentru viitor. Iarna aceasta este 
hotăritoare pentru mine, pentru 
că mi-am pus in gind să ajung 
portar titular al echipei. Știu că 
nu va fi ușor, dar am de acum 
experiența examenelor grele, in 
fața cărora am invătat să nufata cărora am invătat 
mă dau bătut".

Așadar. Liviu Filip 
nuntat. în ciuda unui 
prelungit de ezitare, la 
care avea să-1 ducă drept către 
adevărata sa realizare în viață. 
Și bine a făcut ! Chiar dacă, un 
timp, a dispărut din prim-pla- 
nul fotbalului de performantă, 
la care se întoarce azi 
nu ca un fiu risipitor, 
prin ceea ce a realizat, 
tor în sine pentru ce 
încă de împlinit.

n-a re- 
moment 
drumul

din nou. 
ci demn 
încreză- 
mai are

Mihai IONESCU



GIMNASTELE ROMÂNCE AU DOMINAT
CAMPIONATELE BALCANICE DE JUNIORI

ANKARA, 21 (prin telefon). 
— Simbătă și duminică, s-a 
desfășurat aici prima ediție a 
Campionatelor balcanice de 
gimnastică pentru juniori, com
petiție care vine să întregeas
că tradiția acestui frumos sport 
în regiunea balcanică. S-au a- 
liniat la start cei mai tineri

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
• La Berna, întâlnirea amicală 

de hochei dintre selecționatele El
veției și R. D. Germane, s-a în
cheiat cu victoria oaspeților, la 
scorul de G—1 (1—0, 2—0, 3—1).

• Continuîndu-și turneul în 
Canada, echipa secundă a U.R.S^S. 
a întîlnit formația „Toronto Marl
boro Au cîștigat gazdele cu sco
rul de 5—3 (1—1, 3—2. 1—0).

• La Moscova au continuat în
trecerile turneului de hochei pen
tru Cupa ziarului „Izvestia". For
mația (J.R.S.S. a învins cu 5—3 
(1—o, 1—0, 3—3) echipa Suediei, iar 
selecționata Cehoslovaciei a între
cut cu 3—1 (2—1, 1—0, 0—0) echi
pa Finlandei.

• Schiorul suedez Thomas Mag
nusson, campion mondial la 30 
km, a cîștigat la Davos prima 
cursă internațională de schi fond 
a sezonului. Pe distanța de 15 km, 
Magnusson a realizat timpul de 
45:01,91, fiind urmat de Magne 
Myrmo (Norvegia) — 45:35,55, Sta
nislav Henych (Cehoslovacia) — 
45:47,96, Franz Renggli (Elveția) — 
45:53,61.

• In Cupa Mondială la schi, 
proba de slalom masculin de la 
Schladming (Austria), a fost cîș- 
tigată de Hans Hinterseer (Aus
tria), urmat de Ingemar Stenmark 
(Suedia) și Piero Gros (Italia). In 
clasamentul general conduce Sten
mark cu 66 p, urmat de Gros cu 
60 p.

• Sezonul de sărituri cu schiu- 
rile a fost inaugurat în Iu
goslavia. pe trambulina de 90 m 
de la Planica. Victoria a revenit 
lui Mlakar cu 237,2 p și sărituri 
de 92 m și 83 m.

CEI MAI BUNI SPORTIVI
AI AUSTRIEI PE 1915
Ziariștii austrieci au desem

nat pe schiorii Annemarie Mo- 
ser-Proell și Franz Klammer 
cei mai buni sportivi din Aus
tria pe anul 1975. Annemarie 
Moser-Proell a totalizat în cla
samentul feminin cele mai 
multe puncte, fiind urmată de 
Karolie Kaefer (atletism) și 
Monika Kaserer (schi). In cla
samentul masculin, Klammer a 
fost preferat campionului mon
dial de automobilism Niki Lauda, 
clasat pe locul doi.

REUNIUNE CONSACRATĂ
SPORTULUI DE

PARIS, 21 (Agerpres). — La 
Montpellier a avut loc o reu
niune consacrată integrării so
ciale a sportivilor de perfor
mantă. Au participat reprezen
tanți ai organizațiilor sportive 
din Franța și R.F. Germania. 
Conducătorul delegației vest- 
germane, Willi Weyer, a arătat

AUTO • Titlul de campion eu
ropean al raliurilor a fost cucerit 
în acest an de automobilistul ita
lian Maurizio Verini, care a tota
lizat ș90 puncte. L-au urmat In 
clasament compatriotul său Ba- 
chelll — 198 p, polonezul Jarose- 
wlcz — 171 p. Cunoscutul pilot fin
landez Simo Lampinen s-a situat 
pe locul șapte, cu 120 p.

BASCHET • în orașul ceho
slovac Litomerice a început un 
turneu internațional masculin. In 
prima zi. echipa Poloniei a învins 
cu 84—82 (34—35) echipa Ungariei, 
iar selecționata R. F. Germania a 
întrecut cu 82—76 (40—46) echipa 
secundă a Cehoslovaciei. In ziua 
a doua, prima reprezentativă a 
Cehoslovaciei a învins cu 88—74 
(50—33) echipa R. F. Germania, 
iar selecționata Bulgariei a dispus 
cu 83—68 (37—32) de cea a Unga
riei. • Continuîndu-și turneul în 
R. F. Germania, echipa masculină 
T.S.K.A. Moscova a evoluat la 
Koblenz în compania formației lo
cale A.D.B. Oaspeții au repurtat 
victoria cu 109—68. • In derbyul 
campionatului masculin ai Iugosla
viei, Partizan Belgrad a învins cu 
82—77 (38—39) formația Jugoplas- 
tika Split. Cel mai eficace jucă- 

reprezentanți ai gimnasticii din 
România, Bulgaria, Iugoslavia 
și Turcia. In ciuda lipsei de 
experiență, gazdele au tăcut 
considerabile eforturi pentru a 
asigura întrecerii o desfășurare 
normală. Un public numeros a 
urmărit, simbătă și duminică, 
un concurs interesant, de bun 
nivel tehnic, mărturie a nu
meroaselor talente pe care le 
posedă țările balcanice.

La feminin, concursul a 
fost dominat de sportivele ro
mânce, clasate pe primul loc 
pe echipe și victorioase la trei 
din cele patru aparate : sări
turi (Dumitrița Turner), pa
ralele (Dumitrița Turner) și 
sol (Gabi Gheorghiu și Iu- 
dita Marko). La individual com
pus prima s-a clasat Galea 
Veselinova (Bulgaria) cu 36,90 
p, urmată de Iudita Marko cu 
36,65 p. întrecerea masculină a 
fost dominată net de tinerii 
gimnaști bulgari, care au ob
ținut victoria atît pe echipe, 
cit și la toate cele șase apara
te! La individual compus a 
terminat victorios Stoian Den- 
cev. Rezultate pe echipe : fe
minin — România 179,65, Bul
garia 177,50, Iugoslavia 173,90; 
masculin — Bulgaria 272,05, 
România 251,05, Iugoslavia 
246,50.

BALCANIADA DE
(Urmare din pag. 1) 

tele iugoslave s-au desprins și 
au cîștigat cu 79—61 (39—31).

Așteptată cu interes, partida 
România — Bulgaria, a dat 
susținătorilor formației țării 
noastre speranța obținerii unui 
succes. Dar aceasta numai timp 
de 15 minute, perioadă in care 
„5“-ul aflat în teren (Gugiu, 
Radulescu, Giurea, Goian, Mi- 
halic) s-a impus prin cîteva 
contraatacuri, prin aruncări la 
coș de la semidistanță și com
bativitate în lupta sub panou. 
A intervenit însă înlocuirea 
Ștefaniei Giurea cu Angelica 
Tita, fapt care a produs slă
birea angrenajului echipei noas
tre. Acesta nu și-a mai re
venit decît spre sfîrșitul me
ciului, deși pe parcurs au fost 
operate mai multe modificări, 
inclusiv reintroducerea Ștefa
niei Giurea. Cert este că între 
min. 12 (scor 29—25 pentru 
România) și 25 (scor 46—31 
pentru Bulgaria), România a 
înscris doar 6 puncte, față de

PERFORMANȚĂ
că în condițiile actuale, cînd 
societatea este tot mai exigen
tă față de performanțele rea
lizate de sportivi, trebuie să 
existe o preocupare mai mare 
pentru educația sportivilor, pen
tru integrarea socială și profe
sională a celor ce practică 
sportul de mare performanță.

tor de pe teren a fost Kicanovicl 
(38 puncte)

BOX • Campionul mondial și 
olimpic la categoria grea, cuba
nezul Teofilo Stevenson, a obținut 
cea de a 100-a victorie din cariera 
sa de pugilist amator, învingînd 
prin k.o. tehnic, în rundul doi, pe

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

David Villa, într-o gală desfășu
rată la Havana. "• Boxerul pana
mez Roberto Duran și-a păstrat 
titlul de campion mondial la ca
tegoria ușoară (WBA), învingînd 
prin k.o. în rundul 15 pe mexica
nul Leoncio Ortiz, în meciul dis
putat la San Juan (Porto Rico).

CĂLĂRIE • Campionul brazilian 
Nelson Pessoa a obținut două 
victorii în cadrul concursului' de 
la Londra. Concurînd pe calul 
,,Camelote“, Pessoa a cîștigat pro
ba de viteză, întrecîndu-1 (la ba
raj) pe vest-germanul A. Scho- 
kemoehle, după ce învinsese pe

RECORD MONDIAL 
LA HALTERE

Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Sofia, cunoscutul haltero
fil bulgar Hristo Placikov a stabi
lit un nou record mondial la cate
goria supergrea — stilul „smuls* 
— cu performanța de 197,5 kg. 
Vechiul record era de 195 kg.

LOTUL CEHOSLOVAC 
PENTRU J.O. DE IARNĂ

Comitetul olimpic al Ceho
slovaciei a definitivat lotul de 
sportivi care vor participa la apro
piatele Jocuri Olimpice de iarnă, 
programate anul viitor. între 4 și 
15 februarie, la Innsbruck. Din lot 
fac parte, printre alții, biatloniștii 
Pavlicek, Malinsky. Krlz, săritorii 
cu schiurile Kodejska și Hdhnl, 
schiorii de fond Beran, Fajstvar, 
Alena Bartosova și Maria Jaskovs- 
ka, precum și echipa de hochei pe 
gheață.

ÎNTÎLNIRI DE HANDBAL
ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICE
La Paris s-a disputat sîm- 

bătă meciul dintre selecționate
le masculine de handbal ale 
Franței și U.R.S.S. contind 
pentru grupa a IV-a a prelimi
nariilor turneului olimpic. 
Handbaliștii sovietici au termi-

BASCHET FEMININ
21 ale oaspetelor. care între 
timp au trecut de la apărarea 
„om la om" la cea în „zonă", 
ceea ce a stînjenit vădit atacu
rile baschetbalistelor noastre.

Ziua a doua a Campiona
tului balcanic de baschet fe
minin a marcat ca eveniment 
important desfășurarea în 
cursul dimineții de simbătă 
a Conferinței federațiilor de 
specialitate ale țărilor partici
pante. Cu acest prilej a fost 
ales secretarul Campionatului 
balcanic pentru următorii trei 
ani în persoana Iul Radomir 
Saper, secretar general al Fe
derației de baschet a Iugosla
viei. Totodată, au fost stabi
lite datele și locurile de des
fășurare ale Campionatelor 
balcanice de anul viitor : se
niori — în luna decembrie, la 
Burgas; senioare — tot In lu
na decembrie, la Pernik; ju
niori — între 29 aprilie și 1 
mal, la Bursa; junioare — în
tre 3 și 5 august, la Haskovo.

In plus, nici potențialul defen
siv al acestora nu a fost la 
înălțime, iar precizia aruncări
lor la coș a lăsat cu totul de 
dorit, ratările (chiar și de sub 
coș) abundînd. De altfel, pro
centajul aruncărilor libere este 
semnificativ: 30 la sută (din 
26 de aruncări, doar 8 trans
formate). în aceste condiții, re
prezentativa Bulgariei și-a ad
judecat victoria cu scorul de 
73—58 (33—29). Au marcat : Go
ian 13, Rădulescu 13, Gugiu 10, 
Giurea 9, Mihalic 6, Pîrșu 5, 
Tita 2 pentru România, res
pectiv, Stoianova 22, Bogdano
va 11, Metodieva 10. Mihailova 
10, Nikolova 9, Makaveeva 8, 
Gurova 2, Petrova 1. Au arbi
trat: P. Tsolakidis (Grecia) și 
M. Konica (Iugoslavia).

englezul D. Broome în proba pre
cedentă.

NAT AȚI E • Campionatul femi
nin de sărituri in apă (trambuli
nă) al U.R.S.S. a fost cîștigat de 
Irina Kalinina. Anul acesta. Iri
na Kalinina (16 ani) și-a îmbogă
țit palmaresul cu numeroase vic

torii culminînd cu o medalie de 
aur (trambulină) și una de argint 
(turn) cucerite la C.M. de la Caii.

RUGBY • La Madrid, intr-un 
meci contind pentru Campionatul 
european — „Cupa F.I.R.A.", se
lecționata Italiei a întrecut cu sco
rul de 19—6 (9—0) echipa Spaniei. 
• Disputat la Cardiff, meciul Tara 
Galilor — Australia s-a terminat 
cu scorul de 28—3 (9—0) in favoa
rea gazdelor.

ȘAH • In campionatul mascu
lin al U.R.S.S., după 14 runde,

Înlrecînd cu 3-2 reprezentativa Cehoslovaciei

ECHIPA SUEDIEI A CÎȘTIGAT
„CUPA DAVIS '-1975

A 64-a ediție a „Cupei Da
vis" s-a încheiat, ieri la Stock
holm, cu victoria echipei Sue
diei. în finala, disputată timp 
de trei zile în capitala suede
ză, noii deținători ai „Salatie- 
rei de argint" au obținut vic
toria cu 3—2 în fața reprezenta
tivei Cehoslovaciei. Astfel, Sue
dia devine a șasea țară care 
intră în posesia celui mai pre
țios trofeu al tenisului mon
dial, alături de S.U.A., Austra
lia, Franța, Anglia și R.S.A.

In ultimele partide ale fina
lei gazdele au obținut 2 vic
torii. Simbătă, în întîlnirea de 
dublu, perechea suedeză forma
tă din Bjorn Borg și Ove 
Bengtsson s-a impus in trei 
seturi perfect simetrice : 6—4, 
6—4, 6—4 în fața cuplului ce
hoslovac Jan Kodes-Vladimir 
Zednik. Ultima zi de întrecere

nat învingători cu scorul de 
31—16 (15—4). In clasamentul
grupei conduce U.R.S.S., cu 4 
puncte (din 2 jocuri), urmată 
de Franța — 2 p și Austria — 
0 P-

Echipele masculine ale R. F. 
Germania și R. D. Germane 
s-au întîlnit la Miinchen, în 
primul lor meci pentru califi
carea la J.O. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 17—14 (9—6) 
în favoarea jucătorilor vest- 
germani. Returul va avea loc 
la 6 martie, în R. D. Germană.

După cum se știe, pentru 
turneul final de la Montreal 
sînt calificate direct două echi
pe : selecționata României, de
ținătoarea titlului mondial, și 
formația Canadei, ca țară gaz
dă a Jocurilor Olimpice. Pen
tru celelalte 10 locuri se 
dispută turnee de calificare.

CAMPIONATUL EUROPEAN

In grupa a 8-a a campiona
tului european de fotbal s-a 
desfășurat ieri, la La Valetta, 
penultimul meci al competiției. 
Echipa Bulgariei a dispus de 
Malta cu 2—0 (0—0), prin go
lurile marcate de Panov (min. 
69) și Iordanov (min. 83). Iată 
clasamentul înaintea ultimului 
joc (R. F. Germania — Malta, 
20 februarie 1976) :
1. Grecia 6 2 3 1 12— 9 7
2. R. F. Germania 5 2 3 0 6—4 7
3. Bulgaria 6 2 2 2 12— 7 6
4. Malta 5 1 0 4 2—12 2

IN MECI AMICAL :
TURCIA — R.F.G. 0—5 !

Intr-un meci amical, dispu
tat la Istanbul, reprezentativa 
R. F. Germania a învins cu 
5—0 (2—0) echipa Turciei. Au 
marcat Heynckes (2), Worm (2) 
și Beer.
CAMPIONATE... CAMPIONATE...

ITALIA (etapa a 10-a). Din 
nou numeroase surprize : As- 
coli — Juventus 0—3 (Damiani, 
Gori, Bettega), Cesena — Ve
rona 3—0 (Frustalupi din 11 m. 
Urban, Zucceri), Fiorentina —

conduc Gulko și Romanișln cu 
cite 9 puncte (1). urmați de Va- 
ganlan — 9 p. Petrosian și Tal — 
8V2 p (1), Gheller și Balașov — 
8 p.

TENIS • Finala turneului de la 
Sydney va opune pe australienii 
John Marks și Ross Case. In se
mifinale Marks l-a eliminat cu 
3—6, 7—6 13—11 pe neozeelande
zul Brian Fairlie, in timp ce Case 
l-a învins cu 7—5, 6—3 pe David 
Carter. In semifinalele probei de 
simplu femei, Evonne Goolagong- 
Cawley a cîștigat cu 7—6. 4—6. 6—2 
în fața jucătoarei vest-germane 
Helga Masthoff. • In semifinalele 
competiției internaționale rezerva
tă echipelor de juniori pentru 
trofeul „Sunshine". care are loc 
la Miami Beach (Florida), se vor 
întilnl S.U.A. cu Argentina și 
R. F. Germania cu R.S.A. Ulti
mele rezultate înregistrate în sfer
turile de finală: Argentina — spa
nia 2—1; S.U.A. — Elveția 2—1.

TENIS DE MASA • La Sofia s-a 
disputat meciul dintre echipele 
feminine Olympia Koblenz și A- 
kademik Sofia, contind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei o- 
rașelor tirguri". Jucătoarele vest- 
germane au obținut victoria cu 
scorul de 5—3. 

nu mai lăsa decit puține spe
ranțe oaspeților. Ele au fost 
curînd spulberate, cînd — u 
penultima partidă de simplu — 
campionul suedez Bjorn Borg 
s-a dovedit net superior omori.- 
mului său din echipa ceho
slovacă, Jan Kodes. Intr-un meci 
fără istoric. Borg a cîștigat cu 
6—4, 6—2. 6—2. Rezultatul de
finitiv a fost completat de par
tida Ove Bengtsson-Jiri Hre- 
bec, în care victoria a revenit 
tenismanului cehoslovac, cu 
1—6. 6—3, 6—1, 6—4.

în comentariile agențiilor 
internaționale de presă se re
marcă din nou faptul că în a- 
cest an finala competiției a 
fost disputată între două echi
pe europene, ceea ce nu s-a 
mai întîmplat din 1933, cînd 
finaliști au fost tenismanii en
glezi și francezi. Decisive pen
tru stabilirea rezultatului actu
alei finale a fost revenirea in 
formă a primului jucător sue
dez, Bjorn Borg, ca și avanta
jul terenului propriu, contind 
și faptul că tenismanii ceho
slovaci nu sînt specialiști ai jo
cului în sală.

MECIURI PENTRU EDIȚIA 1976

Echipa S.U.A. este condusă, 
la Ciudad de Mexico, de for
mația Mexicului (1—2). după 
două zile de joc. Jimmy Con
nors a deschis scorul, învin- 
gîndu-1 greu pe Marcelo Lara, 
cu 6—2. 6—1, 3—6, 4—6. 7—5. 
dar apoi mexicanii au înscris 
două puncte consecutiv : Râul 
Ramirez — Brian Gottfried 6—1, 
6—4, 6—2 ; Ramirez, Lara — 
Stockton, Van Dillen 6—4, 8—6,
3—6. 6—3.

învingînd formația Peru cu 
3—0, echipa Braziliei s-a cali
ficat pentru semifinalele grupei 
zonale sud-americane, în care 
va întîlni Argentina. Meciul 
Indla-Filipine de la Manila (zo
na asiatică) a fost amînat din 
cauza ploilor torențiale.

Milan 0—1 (Chiarugi), Inter — 
Napoli 2—1 (Boninsegna și 
Facchetti, respectiv Juliano), 
Lazio — Cagliari 3—0 (Gar- 
laschelli. Chinaglia, D’Amico), 
Perugia — Roma 0—1 (Cor
dova), Sampdoria — Bologna 
0—1 (Nani), Torino — Como 
1—0 (Graziani). In clasament : 
Juventus 16 p, Torino 15 p, Na
poli 14 p, Cesena 13 p, Bologna 
12 p etc.

ANGLIA. — După 22 de e- 
tape, conduc Liverpool, Man
chester United și Derby County 
cu cite 30 p. Rezultate tehnice : 
Liverpool — Rangers 2—0 ; 
Manchester United — Wol
verhampton 1—0 ; Leeds — 
Aston Villa 1—0 ; Arsenal — 
Burnley 1—0 ; W’est Ham — 
Stoke 3—1; Newcastle — Ipswich
1— 1 ; Derby — Sheffield 3—2.
în meci restanță : Coventry 
Everton 1—2. 6P

DE PRETUTINDENI

ECHIPA Șahtior, din U.R.S.S., 
care se află în turneu in Ita
lia, a jucat în timpul săptămi- 
nii la Bologna cu formația lo
cală A. C. Bologna. Jocul s-a 
încheiat la egalitate : 1—1.

In turneul pe care îl în
treprinde in Hong Kong, echipa 
iugoslavă Hajduk Split a dis
pus de selecționata țării cu
2— 0 (1—0).

PESTE doi ani, în Australia 
se va desfășura în mod oficial 
campionatul național de fotbal.

PORTARUL echipei repre
zentative de fotbal a Poloniei, 
Jan Tomaszewski, a fost sus
pendat pe patru etape pentru 
atitudine injurioasă față de ar
bitru, in timpul unui meci de 
campionat. Un alt jucător in
ternațional, Miroslaw Bulzacki, 
a fost suspendat pe opt etape.

UN TURNEU de mini-fotbal 
se va desfășura începînd de la 
10 ianuarie în orașele Moscova, 
Kiev, Tbilisi, Leningrad și Tas- 
kent. La acest campionat ae 
sală vor lua parte echipele din 
prima categorie, iar la turneul 
final, vor participa și trei for
mații de peste hotare.

IN URMA anchetei ziarului 
„Mlada Fronta", titlul de cel 
mai bun fotbalist cehoslovac pe 
anul 1975 a fost acordat jucă
torului Nehoda (Dukla Praga), 
urmat de Vesely (Slavia Praga) 
și Masny (Slovan Bratislava).
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