
GINDURI ȘI ANGAJAMENTE
PENTRU NOUL AN

în numărul nostru de astăzi publicăm, 
duri și angajamente ale sportivilor fruntași 
ai federațiilor pentru noul an — 1976, anul

în continuare, 
și ale unor activiști 
Jocurilor Olimpice.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VA I

RESPONSABILITĂȚI DEOSEBITE
fixate de federație.

port
In „portul olimpic nr. 1

Secretarul general al Fede
rației române de atletism, Vic
tor Firea : „Doresc, in primul 
rină, ca . atletismul nostru să 
confirme la Jocurile Olimpice 
ascensiunea evidentă din ulti
mele sezoane Confirmarea în
seamnă medalii și puncte cit 
mai multe. Va fi greu, desigur. 
Atletismul, sportul cu cea mai 
mare pondere, intr-un bilanț o- 
limpic. sport universal totodată, 
cunoaște azi o adevărată explo
zie a performantelor pe toate 
meridianele. Atleții noștri sint 
conștlenți de responsabilitatea 
reprezentării intr-o disciplină in 
care satisfacțiile, chiar cele ma
xime. nu au lipsit. Știu că se 
pregătesc cu toată pasiunea, cu 
multă atenție și am încredere 
în fruntașii noștri. Mariana Su
man. Natalia Andrei-Mărăsescu. 
Argentina Menis, Ioana Pecec. 
Virginia Ioan, Dorina Cătinea- 
nu. Alina Gheorghiu. Carol 
Corbu. Gheorghe Cefan. Ilie 
Floroiu. Gheorghe Megelea și 
ceilalți sint hotărîți să se afir
me in concursul olimpic Sper ca 
alături de ei, de celelalte valori 
certe pe care le avem la ora 
actuală, alți sportivi, cu perfor
mante apropiate de normele de

participare 
să facă totul pentru obținerea 
unor rezultate care să le aducă 
selecționarea in delegația olim
pică.

In sfîrșit. deși Jocurile Olim
pice constituie marele examen 
al anului, vom acționa cu ener
gie pentru 
nesc să-și 
pe toate 
numărului 
a nivelului 
solidarea si formarea unor noi 
centre pe harta atletică a tării 
etc".

ca atletismul romă- 
continue ascensiunea 
planurile : creșterea 
de atleti de valoare, 
performantelor, con-

.DORESC SĂ-MI PĂSTREZ POZIȚIA

Alec Năstac - 
mondial la box : 
trecut a fost mai sărac în per
formante pentru mine.
venția chirurgicală care mi s-a 
făcut la arcadă m-a obligat să 
stau departe de ring o bună 
perioadă de timp. Mi-am făcut 
reintrarea abia toamna, la cam
pionatele naționale. Dar, pau
za aceasta competitională . mi-a 
și folosit. Acum mă simt odih
nit și. firește, cu mare poftă de 
lucru. Imediat voi începe pre-

vicecampion 
.Anul care a

Inter-

SPRE MONTREAL

(Continuare in pag. 2—3)

Atletismul se află în scurta 
pauză dintre momentul bilan
țurilor, al retrospectivelor, și 
începutul indoor-ului. Să recu
noaștem, al unui sezon de sală 
mai important decît cele obiș
nuite, dominat de apropierea 
Montrealului

De fapt, pauza este numai 
competițională. Atleții nu se 
odihnesc. Se poate spune chiar 
că in această perioadă de va
cantă pentru mulți, atleții se 
apropie, în pregătire, de cotele 
maxime de volum și intensi
tate. Sezonul oficial intern de 
sală debutează în acest an cu 
o competiție de tradiție, „Cupa 
de cristal1. 
București în primele zile ale 
lui februarie. F 
mină, la 8—9 ‘ 
vea loc campionatele naționale, 
iar la 22—23 februarie, la Miin- 
chen o parte dintre fruntașii 
atletismului nostru vor fi pre- 
zenți 
ne

Ce 
lună 
lui sezon 
dinaintea J.6.?

După o „cură" de altitudine, 
la Piatra Arsă sau Predeal, 
majoritatea — excepție fac 
semifondiștii și fondiștii, ră- 
mai la Predeal — au intrat în 
săli. La sala „23 August" se 
pregătesc cei mai mulți com
ponent! ai lotului, cei de la 
probele de sărituri și sprint. 
Carol Corbu încearcă podiumul 
construit (special pentru el) 
pentru a apropia condițiile pri
mei săli a țării de cele întîl- 
nite pe mai toate stadioanele 
atletice de iarnă de pe conti
nent. V'irginia Ioan a reluat, 
mai ambițioasă ca oricînd, lup
ta cu ștacheta. Sare curent 
1.85 m la antrenamente și spe
ră să mai adauge cîțiva centi
metri, pînă la o altă înălțime

Virginia Ioan știe că 
tă o relație direct 
fională intre greutatea hal
terei și înălțimea ștachetei...

Foto Dragoș NEAGU

exis- 
propor-

programată la

După o săptă- 
februarie vor a-

la campionatele europe-

fac atleții acum, cu o 
înaintea startului ultimu- 

pe teren acoperit

VI. M.

(Continuare in pag. 2—3)
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CAMPIOANELE LUMII ALEXANDRU Șl TAKAHASHI
VOR EVOLUA IN SALA FLOREASCA

SHOKO TAKAHASHIMARIA ALEXANDRU

Iubitorii sportului cu mingea 
de celuloid de la noi așteaptă 
cu un vădit interes tradiționa
lele campionate internaționale 
de tenis de masă ale României, 
programate peste trei săp- 
tămîni (23—24—25 ianuarie), în 
sala Floreasca. De fiecare dată 
(desfășurată din doi în doi ani) 
competiția a reunit valori cu 
rezonanță pe plan continental 
și mondial. Și, acum, publicul 
român va avea prilejul să ur
mărească evoluțiile unor spor
tive și sportivi aflați în ierar
hiile superioare internaționale.

Astfel, pe cele nouă mese, 
timp de trei zile și în cadrul 
celor șapte probe, vor fi pre
zente „palete" reputate cum 
sint campioanele lumii la du
blu, românca Maria Alexandru 
și japoneza Shoko Takahashi, 
Lian Ko-Lian (R. P. Chineză), 
titular în reprezentativa țării 
sale, deținătoare a titlului su
prem de la Calcutta, ceho
slovacul Orlowski — campionul 
Europei —, iugoslavul Șurbek, 
francezul Secretin, Wicbke 
Hendriksen, Leiss, Licck (R. F. 
Germania) etc. Și am citat doar 
pe cei mai cunoscuți, pentru 
că altfel vor lua startul un nu
măr de 30 de jucători români 
și vreo 60 de sportivi de peste 
hotare (Bulgaria, R. P Chi-

neză, R. D. Germană, Japonia, 
Ungaria, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Franța, R. F. Germania, 
Polonia, Grecia și Nigeria).

Dar, interesul pentru între
ceri este sporit și pentru că în- 
tîlnirile din sala Floreasca (a- 
menajată după toate regulile) 
au loc cu două luni înaintea 
campionatelor europene ce se 
vor desfășura la Praga, între 27 
martie și 4 aprilie. Totodată, 
ținînd seama de importanța a- 
cordată competiției de la Bucu-

rești, Uniunea europeană 
tenis de masă a delegat pe 
Lakatoș (Ungaria), membru 
Comitetul de direcție al acestui 
organism să asiste la ședința 
tehnică de tragere la sorți (pro
gramată azi), cînd va sosi și 
oaspetele nostru, de la ora 15, 
la sediul C.N.E.F.S.

Și în timp ce oficialitățile 
federației române de speciali
tate împreună cu alte foruri pun 
la punct ultimele amănunte or
ganizatorice, membrii loturilor 
republicane printre care Maria 
Alexandru, Lidia Zaharia, Lia
na Mihuț, Șerban Doboși, Teo
dor Gheorghe, Ștefan Moraru 
etc. se pregătesc intens (la sala 
de la stadionul Republicii) sub 
conducerea antrenorilor 
Constantinescu 
gelescu.

Iată, așadar, 
care se fac pe 
au un singur țel : o cit 
reușită ediție a campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale României din acest an. Să 
sperăm că marele volum de 
activitate cheltuit în vederea 
slujirii acestui scop va avea 
finalizarea dorită, adică asigu
rarea succesului acestei com
petiții internaționale de anver
gură găzduită în Capitală, în 
prima lună a noului an.

de 
G. 
în

Ella
și Nicolae An-

că eforturile 
multiple planuri 

mai

PRIMUL TURNEU AL CIRCUITULUI
INTERNAȚIONAL DE TENIS

BRAȘOV, 5 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). — 
Din după-amiaza zilei de luni 
(n.r. ieri). Sala sporturilor din 
localitate cunoaște animația 
dinaintea unor mari întreceri. 
Se antrenează participanții la 
turneul internațional de tenis 
„indoor", 
prevăzut

Vor fi 
cei mai

al cărui start este 
pentru marți la ora 15. 
prezenti cîțiva dintre 

buni tenismani ai ță-

ROMÂNIA-PE PRIMUL LOC
ÎN COMPETIȚIILE BALCANICE 75

In anul trecut peste 2400 de sportivi la startul întrecerilor in 23 de discipline sportive • Reprezentanții 
țării noastre pe locul I in clasamentul general pe medalii și in cel al sporturilor individuale

De la an la an competițiile 
balcanice cunosc o 
mare dezvoltare.
1975 sportivii din
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia s-au întrecut la 23 de 
discipline (18 olimpice). Tot
odată au fost organizate alte 8 
campionate balcanice pentru 
juniori. în total au fost decer
nate 322 de titluri (la Olimpia
dă se decern 198).

Ca și în anii trecuți, sportivii 
români au dominat destul 
net în ansamblu aceste 
ceri, cucerind un număr 
de medalii (326). într-un 
ment general cuprinzînd 
medaliile atribuite în competi-

tot mai 
Numai in 

Bulgaria,

de 
între- 

record 
clasa- 
toate

73—57—59 ; 3. IUGOSLAVIA
40—49—56 ; 4. GRECIA 18—23— 
34 ; 5. TURCIA 6—11—26 :

JUNIORI : 1. ROMÂNIA
31—32—26 ; 2. BULGARIA 30— 
27—28 ; 3. IUGOSLAVIA 22— 
24—33 ; 4. GRECIA 12—9—16 ; 
5. TURCIA 3—6—6.

Alte clasamente ce se mai 
pot alcătui la finele întreceri
lor balcanice din 1975 vizează 
sporturile individuale, pe de-o 
parte, și cele pe echipe, pe de 
altă parte. în prima categorie 
— lideră incontestabilă este tot 
țara noastră ; în cea secundă, 
continuă să domine Iugoslavia, 
învingătoare în 9 din cele 15 
turnee.

competițiile anului 1975. Cele 
mai multe titluri cucerite de 
reprezentanții unei singure țări

Adrian VASILIU

rii noastre, în 
pionul național 
fostul campion 
dău, alături de . 
ai lotului de seniori. Maestrul 
emerit al sportului Ion Tiriac 
va participa la proba de dublu. 
Din rîndul oaspeților se re
marcă prezența unor „rachete" 
cu bună reputație ca Th. 
Emmrich (R. D. Germană), K. 
Pugaev și I. Borisov (U.R.S.S.), 
S. Barany, R. Machan și P. 
Szoke (Ungaria), J. Prucha și 
J. Granat (Cehoslovacia).

Proba de simplu se deschide 
cu cinci partide preliminare, 
dintre care se disting cele care 
opun pe D. Hărădău lui I. Bo
risov, V. Sotiriu — M. Tăbă
raș, Tr. Marcu — C. Dumitres
cu. Miercuri, programul începe 
dimineața la ora 9, cu întîlni- 
rile din primul tur, continuînd 
apoi in tot cursul zilei.

Reamintim că turneul de la 
Brașov este prima etapă a Cir
cuitului internațional de tenis, 
care se inaugurează cu acest 
prilej.

frunte cu cam- 
Toma Ovici și 
Dumitru Hără- 
alți componenți

C. GRUIA

țiile de seniori și juniori, 
hia celor 5 țări balcanice

ierar- 
este Sporturi individuale

următoarea : ROMANIA 116—106—90
BULGARIA 100— 79—81

ROMANIA 118 114 94 IUGOSLAVIA 53— 73—88
BULGARIA 103 84 87 GRECIA 29— 31—46
IUGOSLAVIA 62 73 89 TURCIA 9— 16—32
GRECIA 30 32 50
TURCIA 9 17 32 Sporturi de echipă

Și în clasamentele separate, 
reprezentanții României s-au 
aflat în 1975 pe locuri de frunte:

SENIORI : 1. ROMANIA
87—82—68 ; 2. BULGARIA

IUGOSLAVIA, 9 — 0 — 1
BULGARIA 3 — 5 — 6
ROMANIA 2 — 8 — 4
GRECIA 1—1 — 4
TURCIA

Cîteva amănunte
0 — 1 — 0 

legate de
lnotătoarea Anca Groza, o recordmană a balcaniadelor din 1975 *

6 titluri la Salonic l

(Continuare în pag. 2-3)



Handbalul reintră în actualitate .,Turneul celor 6 națiuni14 
ia hochei pentru juniori O UTILA REPETIȚIE

IN IANUARIE, APROAPE 100 
DE MECIURI DE CAMPIONAT!

După pauza competițională 
Internă — determinată de an
gajarea formațiilor noastre re
prezentative în diferitele între
ceri ale sezonului internațional 
— handbalul va reintra în ac
tualitate, oferind iubitorilor săi 
din mai multe orașe ale țării 
prilejul reîntîlnirii cu echipele 
din Divizia A. Așadar, se reiau 
campionatele naționale.

începînd din ziua de 10 ia
nuarie, divizionarele A se pre
zintă la reluarea celei mai im
portante competiții interne, ur-

întîlni cu Steaua și Dinamo 
București — în rîndul cărora 
evoluează aproape toți compo- 
nenții lotului olimpic, ne vom 
reîntîlni cu Știința Bacău și 
Minaur Baia Mare, cu Politeh
nica Timișoara și „U“ CJuj-Na- 
poca, ne vom reîntîlni cu toa
te formațiile și cu toți jucăto
rii fruntași ai handbalului nos
tru masculin. Printre primele 
întîlniri de atracție ale_anului 
se numără Știința Bacău — 
„U“ Cluj-Napoca, „U“ București

Minaur, Politehnica Timi-

yiru?icd la poartă Gabriel Kicsid 
campioane cu

(Steaua), intr-un joc al echipei
C.S.U. Galati

pînă la sfîr-
100 de

tnînd a ne oferi 
situl lunii aproape
Jocuri ! La 10 ianuarie, în Sala 
Victoria din Ploiești începe cel 
de-al V-lea turneu al campio
natului masculin. Ne vom re-

MIȘCARE
ÎN PLINĂ 

VACANTĂ 
■i

întregul tineret școlar se află 
în vacanta de iarnă, o perioadă 
binevenită de refacere după un 
prim trimestru rodnic de învăță
tură. Odihnă activă, însă, așa 
cum recomandă medicii, cercetă
torii. Aceasta vrea să însemne 
exercițiu fizic zilnic, combinat cu 
activități cultural-educative.

Este ceea ce și fac cei mai 
riulti dintre tinerii noștri. Avem 
în vedere, de pildă, pe cei care 
paralel cu pregătirea pentru 
viată, practică rugbyul, elevi din 
scoli generale, licee sau scoli 
profesionale. într-o comună gă- 
lăteană. la Firtănesti. un tînăr 
profesor de sport conduce în a- 
ceastă vacantă pregătirile unor 
echipe de minirugby formate din 
Pionieri. Sîntem în plină vacantă, 
dar nimeni nu înțelege să absen
teze. Este un interes acordat 
sportului, poate mai abitir ca în 
perioadele obișnuite de 
rient.

Fenomenul nu este 
Pe litoral, deși vremea ___ .
pră — închisă si rece — terenu
rile școlilor sportive sau ale aso- 
cLatiilor si cluburilor au foarte 
adesea ca oaspeți pe elevii rug- 
byști. S-a creat acolo, pe litoral, 
ceea ce se cheamă tradiție în 
sportul cu balonul oval si aceasta 
obligă la o continuă perfecționa
re. De aici setea de mișcare a 
elevilor rugbysti constănteni chiar 
ți în perioada deplinei vacante.

Da Buzău, un fenomen similar. 
Copiii si elevii adunați în jurul 
nucleului rugbystic ai speranțelor 
de pe lingă asociația sportivă 
Constructorul participă cu plăce
re la antrenamentele organizate 
îh aceste zile ale vacantei, sdo- 
rindu-sl rezistenta fizică îndeo
sebi. Buzăul tinde să aibă din 
nou o echipă în primul eșalon al 
rugbyului nostru și acest lucru 
nu îl va putea realiza decît 
prin promovarea în echipă a cît 
mai multor elemente locale.

Si de la Iași, vesti asemănătoa
re. Orașul de pe Bahlui si-a 
creat o bună reputație în sportul 
cu balonul oval, chiar si în rîn
dul școlarilor (care au în pre
zent nu mai puțin de 4 echine 
cuprinse într-un sistem competi- 
tional) astfel că afluența micilor 
sportivi ieșeni este justificată, 
rîvna lor tinteste to<t mai sus.

Așadar, mișcare în plină va
cantă, perioadă de odihnă dar și 
de acumulări care își va spune 
cuvîntul mîine, adică In noul an, 
odata cu reluarea activității. 
Credem cu toată sinceritatea în 
spiritul de abnegație și de dăru
ire al elevilor sportivi (nu numai 
al foarte tinerilor rugbyști) care 
vor fi chemați, mai devreme sau 
mai tirziu. să împrospăteze lotu
rile reprezentative. Pentru că 
sportul nostru are nevoie de o 
permanentă tinerețe. .

VASILE PENESCU

antrena-

singular, 
este as

șoara — „U“ București, Poli
tehnica Timișoara — „U“ Cluj- 
Napoca și Politehnica Timișoa
ra — Știința Bacău. Deci, nu 
mai puțin de patru meciuri în
tre formații studențești, 
meciuri care — sperăm 
vor ridica la rangul de 
by-uri.

La 14 ianuarie se vor 
și întrecerile formațiilor 
nine. Timp de trei zile, 
sporturilor din Brașov 
găzdui partide interesante, din
tre care putem aminti întîlnirile 
I.E.F.S. — „U“ București, „U“ 
Timișoara — I.E.F.S., Voința
Odorhei — Textila Buhuși și 
tradiționalul derby „U“ Bucu
rești — „U“ Timișoara.

De aici înainte turneele 
vor ține... lanț: 18—20 ianuarie 
la Baia Mare (masculin), 25—28 
ianuarie la București (feminin), 
29—31 ianuarie la București 
(masculin). Ultimele două tur
nee ale campionatului feminin 
sînt programate 
lunii februarie, 
și Timișoara.

Vom avea o 
handbal, un handbal pe care-1 
dorim cît mai bun, cît mai a- 
proape de posibilitățile recunos
cute ale jucătorilor noștri. Spe
răm că în toate orașele publi
cul va fi prezent la întîlniri. 
că organizatorii vor face fotul 
pentru buna desfășurare a în
trecerilor. In sfîrșit, sperăm că 
și arbitrii își vor aduce con
tribuția la reușita reuniunilor...

patru
— se

der-

relua 
femi- 

sala 
va

se

ia începutul 
la Baia Mare

lună plină de

ÎNAINTEA CAMPIONATULUI EUROPEAN
Terminat cu victoria netă (3 

puncte avans) a selecționatei 
României, „Turneul celor 6 na
țiuni" Ia hochei a constituit o 
interesantă avanpremieră a 
apropiatului campionat euro
pean de juniori, grupa B, pro
gramat în luna martie la Bucu
rești, și în cadrul căruia se vor 
reintilni 4 din cele 6 partici
pante la competiția recent în
cheiată. In acest sens, reprezen
tativa țării noastre a manifes
tat o evidentă superioritate, din 
rîndurile ei detașîndu-se, mai 
ales pe plan tehnic, portarul 
Fekete, fundașul Teodoriu și a- 
tacanții Hălăucă, Cazacu, Pra- 
kab, Erdss și Daniel, care au 
alcătuit un nucleu solid, aflat 
la baza majorității acțiunilor de 
atac ca și a momentelor de 
apărare. Mărturie în sprijinul 
acestei afirmații stă faptul că 
echipa română a primit doar 12 
goluri în 5 meciuri, ceea ce în
seamnă o medie de 2,4. Un co
eficient mulțumitor se înscrie 
și în dreptul eficacității forma
ției noastre, care a marcat 37 
de puncte, adică o medie 
7,4 goluri pe meci. Totul 
putea să fie considerat, 
spuneam, mulțumitor, dacă nu 
am lua în considerație și faptul 
că La baza acestor medii stau 
mai mult eforturile și valoarea 
individuală a unor tineri jucă
tori și mai puțin 
lectivă a echipei, 
va trebui lucrat 
care a mai rămas 
pionatul european.

Iată, acum, cîteva opinii ale 
oaspeților noștri, referitoare la 
organizarea competiției și la 
valoarea turneului.

Conducătorul lotului elvețian. 
FRITZ SELLWIG ne-a declarat 
următoarele:

„M-am numărat printre ini
țiatorii acestui turneu și acum, 
urmărindu-1 la cea de a 
ediție, încerc bucuria că 
realizat un lucru foarte 
Competiția reprezintă un 
celent prilej de afirmare 
tru tinerii jucători. Aici,

de 
ar 

cum

prestația co
in acest sens 
în perioada 
pînă la cam-

6-a 
s-a 

bun. 
ex- 

pen- 
la

EB

ROMANIA
PE PRIMUL LOC

(Urmare din pag. 1)

la o competiție — ROMANIA, 
16 la natatie ; un alt record — 
scrimerii români au cîștigat 
toate cele 8 titluri puse în joc. 
Alte sporturi în care succesul 
unei reprezentative a fost net : 
la tenis de masă, jucătorii iugo
slavi au cucerit 7 titluri (din 
7) ; la gimnastică seniori, spor
tivii români au cîștigat 11 tit
luri (din 14) ; la schi, repre
zentanții Bulgariei au învins în 
10 probe (din 12) ; la cros, at- 
leții români s-au impus în 7 
curse (din 10).

în sfirșit, întrecerile balca
nice din anul 1975 au atras la 
startul lor peste 2400 de spor
tivi din cele 5 țări.

Prezentînd acest bilanț, fa
cem rezervele cuvenite privind 
valoarea unor întreceri și per
formante în această tradițională 
competiție prietenească.

SI G»

CAI
LA T

câștigătoarea „Turneului celor 
la hochei

Echipa de juniori României
6 națiuni"

București, noi n-am aliniat, din 
păcate, formația cea mai pu
ternică, lipsindu-ne 6 titulari. 
Dar aceasta nu scade cu nimic 
din meritele formației române, 
o învingătoare merituoasă. Am 
numai cuvinte elogioase la a- 
dresa organizării, a arbitraje
lor și a atmosferei amicale care 
a domnit tot timpul".

MAXIMILIAN TALSKI, con
ducătorul delegației hocheiștilor 
austrieci, a ținut

„Fiind originar 
vin totdeauna 
rie și emoție 
baștină, unde 
teni și colegi 
fiecare dată, 
facție frumoasele progrese pe 
care le înregistrează — pe toate 
planurile — poporul român. 
Este, deci, lesne de înțeles că 
m~a bucurat succesul juniorilor 
dumneavoastră, care s-au deta
șat net, alcătuind o echipă pu
ternică, bine pregătită. în ceea 
ce ne privește, sperăm că la 
apropiatele campionate euro
pene să putem alinia Iotul nos
tru complet și să obținem 
rezultat mult mai bun".

Antrenorul formației bulgare 
J. STRAȘIMIROV a avut ur
mătoarea părere :

„în ciuda faptului că echipa 
învingătoare s-a desprins la 3 
puncte, socotesc această ediție 
a turneului drept una 
cele mai echilibrate.
mea a avut un început nesigur

Italia, n.n.) apoi, însă, 
pe picioare și, cu un 
concentrare în meciul

să ne spună : 
din România, 
o mare bucu- 
țara mea de 

prie- 
, de

cu 
în
am multi i 

de sport. Și, 
constat cu satis-

LA CRAIOVA
In ultima zi 

zona centrală 
Craiova a fost

un

dintre 
Echipa

(4—4 cu 
s-a pus 
plus de 
derby cu România, ar fi putut 
aspira chiar la primul Ioc. în
trecerea a fost pentru noi deo
sebii de utilă, constituind o re
petiție înaintea participării Ia 
grupa A a Campionatului eu
ropean, competiție de maximă 
dificultate. Bună organizarea, 
foarte plăcută atmosfera aici la 
București".

Călin ANTONESCU 
Voleriu CHIOSE

,,INDOORUL“ DESCHIDE
(Urmare din pag. 1)

„rotundă", în răstimpul de pînă 
la campionatele continentului. 
A reapărut în sectorul de să
rituri, după o pauză de un an
— în care a devenit mamă — 
Cornelia Popa. Antrenorul Ion 
Vintilă este mulțumit, readap
tarea Corneliei se face rapid, 
stereotipul flop-ului n-a fost 
uitat.

O altă reintrare așteptată — 
deocamdată numai în pregătire
— cea a Valerici Ștefănescu, 
ținută departe de pistă în 1974 
de un accident grav. Valeria

„CROSUL ANULUI NOU
a 
a 
o 

sebită prilejuită de o manifes
tare sportivă inedită : prima e- 
diție a „Crosului Anului Nou" 
organizată de C.J.E.F.S. Dolj, 
Comitetul județean U.T.C. și 
Consiliul județean al sindicate
lor. La start au fost 
peste 1 000 
Fruntașilor 
fost oferite 
rul local 
„Scrisul românesc", 
versitatea ș.a. Iată primii 6 cla
sați în cursa fetelor (800 m) și 
băieților (1500 m) : 1. Maria 
Radu (Lie. N. Bălcescu), 2.

//

anului 1975, în 
municipiului 

animație deo-

prezenți 
de tineri și tinere, 
concursului le-au 

premii de către zia- 
„înainte", Editura 

C.S. Uni-

Cristina Cojocaru (A.S. Olim
pia), 3. Cornelia Albu, 4. Ștefa- 
nia Staicu, 5. Rodica Dinu (toa
te de la Lie. N. Bălcescu), 6. Ma
riana Butnaru (A.S.
1. Nicolae Onescu. 
Bistrlceanu, 3. Ion 
(toți de la Lie. N.
4. Comeliu Ianculescu. 5. 
briei Brănișteanu, 6. Ion 
nașcu (toți de la A.S. Rovine).

Ștefan GURGUI, coresp. jud.

Olimpia) ; 
2. Marin 
Constantin 
Bălcescu), 

Ga- 
Io-

GINDURI Șl ANGAJAMENTE PENTRU NOUL AN
(Urmare din pag. 1)

gătirile în vederea participării 
la Jocurile Olimpice, unde do
resc să-mi păstrez poziția în ie
rarhia mondială cîștigată la 
Havana. Și, dacă voi putea, 
am să încerc să o îmbunătățesc. 
In altă ordine de idei, doresc 
să trec cu bine examenul 
admitere la I.E.F.S.".

HOCHEISTILOR

de

A
Lotul 

chei se 
Poiana 
plecarea hocheiștilor era înso
țită de un zgomot mare, de fe
brila activitate de încărcare a 
voluminosului echipament 
autocar. Pe Eduard ~ 
pitanul echipei, l-am 
dintre grămezile de 
saci de echipament.

— Cu ce ginduri 
cheiștii in ’76 ?

— Cu gînduri mari. Pe mă
sura anului în care avem, cred 
că știți, două obiective : Jocu
rile Olimpice și Campionatul 
mondial. Ambele sînt la fel de 
importante. La C.M. — grupa

reprezentativ de ho- 
pregătea de plecare la 
Brașov. Ca de obicei,

B avem mari posibilități 
ocupa unul din 
tașe...

— Ce înțelegi 
taș ?

— Eu cred că 
grupa B. Echipa 
suficiente resurse pentru acest 
lucru și realizarea acestei mai 
vechi dorințe a iubitorilor ho
cheiului din țara noastră, pro
movarea în grupa 
cred că ne va mobiliza la 
muncă serioasă.

— Deci obiectivul 
C.M. ?

— Fără discuție, 
bucura enorm să fie

SCRIMA —DIN NOU LA ÎNĂLȚIME

locurile

prin loc

de a 
frun-

/run

putem cîștiga 
noastră are

A a C.M.,
o

maxim la

Eu m-aș 
așa.

nu numai scrimerilor noștri, ci 
tuturor sportivilor care vor re
prezenta România la Montreal".

FRUNTAȘILOR LA J. 0."

în
Pană, că- 

smuls, deci, 
crose și de

pășesc ho-

„Doresc — ne-a spus antre
norul Andrei Vilcea — ca anul 
1976 să fie pentru scrima româ
nească cel puțin la fel de ro
ditor ca 1975. Adică, trei me
dalii, din care una de aur! 
Fiind antrenor al floretistelor, 
sper din toată inima ca fetele 
noastre să se afle din nou la 
înălțime, așa cum ne-am obiș
nuit cu toții în marile compe
tiții. Și ca unul care a parti
cipat la emoțiile Jocurilor O- 
limpice în ultimii ani, doresc 
succese de prestigiu și medalii

Dragomir Cioroslan — com
ponent al lotului olimpic de 
haltere : „în condițiile foarte 
bune în care ne pregătim, per
formanțele mele au crescut 
mult, 
acum 
dului 
reușit 
kg. la „aruncat". Mergînd 
același ritm, sper să ajung to
tuși la 145 și 185, performanțe 
cu care la campionatele mon
diale s-a obținut medalia de 
aur. De altfel, la antrenament 
am reușit la „smuls" 145 kg. și 
am ridicat la piept 180 kg. Știu 
că nici recordurile altora nu 
rămîn pe loc, dar cu perfor
manțele pe care mi le-am pro
pus, — voi face totul să 
realizeze — sper să intru 
rîndul fruntașilor la J.O. de la 
Montreal. în altă ordine de 
idei, doresc să promovez exa
menul de admitere la Faculta
tea de filozofie".

mele au
Chiar de la C.M. și pînă 
am mai adăugat rccor- 
meu 3 kg la total. Am 
135 kg. la „smuls" și 175 
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DIN TOATE 5PÎ»
RA^CHFT SELECȚIONATA DE DAOUrlLI SENIORI A CAPI

TALEI a plecat la Varșovia pentru a 
participa (de azi pînă duminică) la 
tradiționalul turneu ,,Cupa eliberării 
Varșoviei". Au făcut deplasarea: Popa, 
Cernat, Oczelak, Ivascenco, Uglai, Te- 
cău, Căpușan, Neagu, Crăciun, Mi- 
huță, Chircă. Antrenor : D. Evuleț-Co- 
libaba • RESTANȚE DIN CAMPIONA
TUL FEMININ. Azi și mîine are loc 
la Cluj-Napoca dubla întîlnire dintre 
echipa locală Universitatea și I.E.F.S., 
restanță din prima etapă a ultimului 
tur al Diviziei A. Miercuri (ora 19) și 
Joi (ora 10) se desfășoară în sala O- 
limpia (fostă Constructorul), în cadrul 
aceleiași etope, partidele dintre Olim
pia București și 
șoara.

Universitatea Timi-

DUPĂ 
NARE, 

finalele

ETAPELE PREL1MI- 
lo Cluj-Napoca au 
„Dinamovîadei" de 
participat aproape

JUDO
avut loc 
judo la care au .
150 de concurenți din 27 de asocia
ții sportive Dinamo, lată învingătorii : 
cat. ușoară — Ion Mircea (Dinamo 
Bacău), cat. semimijlocie — Pavel 
Enache (Dinamo II Brașov), cat. mij
locie — Ilie Lupulovicî (Dinamo Cra
iova), cat. semigrea — Dănuț Obreja 
(Dinamo Bacău), cat. grea — Du
mitru Ghiaur (Dinamo Constanța). E- 
chipele clasate pe primele trei locuri, 
categoria A : 1. Dinamo Craiova, 2. 
Dinamo Constanța, 3. Dinamo Brașov; 
categoria B : 1. Dinamo Tg. Mureș, 
2—3. Dinamo Victoria București și 
Dinamo Piatra Neamț.

PATIMJ 
ARTIST! 
Capitala i 
mai tineri 
drul finale 
pentru cof 
publican r 
ceri pârtie 
etapele ju 
concursului 
amintite. E 
următorul f 
lui republic 
rie, orele 8 
17—20 pro 
orele 10—1 
tul republii 
nuarie, ore 
și programi 
14—17 figui 

PATINA 
VITEZĂ 
Eva 
ghe 
vor 
nuarie la i 
nai (progre 
Zakopane) 
Olanda, R. 
garia, Unii 
• CAMPIC 
MINATE. |r 
pionatelor 
juniorilor, c 
minicâ la 
aminate dii 
bil.

Siigț
Pîrv,' 

pârtie

Amatorilor de patinaj le facem cunoscute 
„23 August" va fi deschis pentru public i 
după cum urmează : marți, miercuri și viner 
sîmbâtă intre orele 17 și 19, duminică Intre
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(De vreo doi ani, „Poli" Ti
mișoara speră să-și tacă o re
dutabilă echipă de fotbal. Prin I februarie, anul trecut, a făcut 

chiar publică această intenție a 
sa și nimeni nu s-a îndoit, I atunci, de argumentele forma
ției bărfătene. La Timișoara ve
niseră Dembrovschi Anghel, 
Petrescu, Mioc și Cringașu, se 
făcuseră atîtea investiții și lu- 

Imea aștepta saltul calitativ al 
„U“-lui timișorean. T.a sfîrșitul 
turului ediției 1974/75, echipa I ocupa locul 12 cu 16 puncte, 
dar nici returul nu avea să fie 
prea bogat, „Poli“ tremurînd 
pînă în ultima etapă la gîndul I retrogradării. Marile iluzii se 
amînaseră pentru noul campio
nat, căci mai veniseră în for
mație Istrătescu și. ceva mai 

Itîrziu, Șerbănoiu. Nici de data 
aceasta, însă, suporterii Poli
tehnicii nu și-au regăsit zîm- 

Ibetul. Acum, la scadenta de 
iarnă, echipa se află pe locul 
10 cu 17 puncte. Și, dincolo de 
aceste cifre, marea dezamăgire 

Imai vine și din evoluția de an
samblu, și din acele ustură
toare scoruri : 0—6 Ia Cluj-Na- 

Ipoca și 0—4, acasă, cu Dinamo.
Lumea fotbalistică a Timi

șoarei este dezamăgită. „Marea 
echipă" a rămas o iluzie, și I necazul suporterilor e cu atît 
mai pronunțat cu cit în forma
ție se află destui jucători va- 

Iloroși. în Piața Operei din Ti
mișoara, unde se întîlnesc prie
tenii Politehnicii, se dezvăluie 
zilnic cauze, se încearcă să se I explice, într-un fel, această 
„stagnare in mediocritate". Am 
stat aproape o dimineață, acolo, 

Iîn inima galeriei „violeților" și 
am notat multe dintre nemulțu
mirile suporterului timișorean 
exprimate cînd cu ton mai as- 

I pru, când cu speranța unui re

viriment. Se pare că prima 
cauză ar fi „eterogenitatea de 
stiluri", cum spunea Emil B-, 
student la Electromecanică, 
pentru că astăzi în „ll“-le Po
litehnicii „evoluează jucători 
proveniți de la vrea multe e- 
chipe, ceea ce subminează omo
genizarea" . Ar fi o cauză, am
plificată mai ales de „lipsa 
unor sentimente adevărate, pu
ternice. pentru orașul de pe 
Bega ale celor mai multi din
tre noii veniti" (afirmația apar
ține lui Nicolae T. student la 
Filologie). Suporterii Politehni
cii nu refuză ideea unui „team“ 
cu multe nume sonore. Dar se 
întreabă „dacă „Poli" nu și-a 
creat cumva tin veritabil com
plex de inferioritate fată de 
valorile altor echipe și ale altor 
orașe, ignorlnd, astfel, propria-i 
zestre, deloc neglijabilă" (Ion 
N., elev). Lumea vorbește că 
timișoreanul Cotec a fost de
cretat la început „incompatibil 
cu necesitățile Politehnicii, pen
tru ca apoi să devină unul din
tre cei mai buni jucători ai 
ultimului tur". în aceeași or
dine de idei se înscrie, proba
bil, și ultimul „exemplu Bela
nov", jucător de la U.M.T. 
curtat de formații din Arad, 
Reșița și din alte orașe, dar nu 
prea luat în seamă de „Poli" 
pînă acum cîtva timp. Fără să 
acuze, suporterii timișoreni 
consideră că „noii veniți 
in lotul Politehnicii nu 
prea și-au achitat datoriile, 
cei mai multi dintre ei reușind 
un meci sau două pe măsura 
posibilităților și a speranțelor 
investite". E de vină în primul 
rînd lipsa de dăruire și de for
mă a jucătorilor „aclimatizați", 
dar în același timp și un anu
me conflict al personalităților 
din echipă a contribuit la men-

Dembrovschi, jucătorul de la 
care Timișoara fotbalistică a 
așteptat foarte multe. Și de la 

care încă mai așteaptă...

Pe teme actuale
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ACTUALITĂȚI •
• CONSFĂTUIREA ANTRE

NORILOR DIVIZIONARI A ȘI 
B. Așa cum am mai anunțat, 
joi 8 ianuarie F.R. Fotbal or
ganizează o consfătuire Ia care 
participă antrenorii echipelor 
de Divizia A și B. Va fi anali
zată desfășurarea turului cam
pionatelor 1975—1976 în cele 
două eșaloane și vor fi prezen
tate referate de către antrenorii 
Emerich Jenei și Ilie Oană pri
vind metodele folosite în pre
gătirea fizică a echipelor 
Steaua și Politehnica Iași. Vor 
fi rulate și secvențe filmate din 
jocul unor formații din cam
pionatul nostru și din cel al 
Angliei. în final, se vor face 
recomandări pentru pregătirea 
temeinică, de către diviziona
rele A și B, a perioadelor pre
gătitoare și competițională.

Consfătuirea va începe la 
ora 9.

© DE LA FEDERAȚIA RO
MANA DE FOTBAL. în vede
rea reluării activității oficiale 
în noul sezon competițional, fe
derația reamintește pe această 
cale tuturor secțiilor de fotbal 
din cadrul cluburilor și asocia
țiilor sportive obligația efec
tuării controlului medical nu-

ACTUALITĂȚI
mai la cabinetele medico-spor
tive județene, singurele auto
rizate să aplice pe carnetele de 
legitimare stampila cu insem 
nul „cabinetul de medicină 
sportivă".

F.R.F. face, de asemenea, cu
noscut că viza anuală a carne
telor de legitimare pentru ju
cătorii din echipele divizionare 
se va efectua după următorul 
program : de la 12—22 ianua
rie Divizia A ; de la 23 ianuarie 
la 7 februarie Divizia B ; de la 
8 februarie la 6 martie Divi
zia C.

• F. C. OLIMPIA SATU 
MARE ÎȘI ANUNȚA RELUA
REA PREGĂTIRILOR, pentru 
noul sezon, sub conducerea 
antrenorului principal Gheorghe 
Ola. între 12—13 ianuarie se va 
efectua controlul medical obli
gatoriu ; pe ziua de 14 se va 
ține ședința de analiză a com
portării echipei în prima parte 
a campionatului, iar a doua zi 
se va da startul pregătirilor 
propriu zise. Mai întîi în loca
litate, pînă în ziua de 18 ianua
rie, după care se va pleca în 
stațiunea Izvoare din județul 
Baia Mare.

tinerea unui mecanism nereglat. 
Suporterii Timișoarei nu zic că 
și-au pierdut răbdarea atît de 
necesară în fotbal.

Am căutat o explicație a 
„stagnării in mediocritate" și în 
rîndul conducerii echipei. Vice
președintele clubului cu pro
bleme de fotbal, Antonie Cos- 
tescu, consideră că „Politehnica 
are jucători, selecționați de in
tențiile altui antrenor, dar deo
camdată nu are și o echipă re
dutabilă". Crede, însă, că „s-a 
ciștigat in ultimul sezon clima
tul sănătos necesar ascensiunii" 
și speră ca. acum, cînd se cu
nosc în amănunțime posibilită
țile și defectele de ordin mo
ral sau tehnic ale noilor veniti, 
să se poată realiza, în sfîrșit, 
puternica echipă. Petrică Radu
lescu, unul din cei doi antrenori 
veniți și ei la începutul ultimu
lui sezon, afirmă : „Aveam ne
voie de timp pentru a trece 
peste niște greșeli mai vechi. 
Am găsit un lot cu jucători de 
la nouă echipe, ceea ce. logic, 
nu putea duce la un succes din 
plecare". Ponderatul antrenor 
(oare a socotit că în campiona
tul trecut s-au efectuat pe cele 
11 posturi 67 de mutații, fată 
de cele 25 din ultimul sezon) e 
convins, însă, că în retur Poli
tehnica va arăta cu totul altfel.

Mircea M. IONESCU

RELAȚIA CALITĂȚI FIZICE- 
PREGĂTIRE FIZICĂ

Ne găsim în preajma reluării activității de pregătire a fot
baliștilor noștri în vederea unui nou sezon competițional și chiar 
dacă, deocamdată, nu sintem în măsură a ne referi la munca 
practică de instruire caracteristică perioadei de iarnă, ideea abor
dării unui subiect care să facă legătură între ceea ce a fost și 
ceea ce va fi sau ar trebui să fie, este nu numai foarte tentantă, ci 
și interesantă, actuală și utilă. De aceea, gîndindu-ne la compor
tarea, în ansamblu, a echipelor divizionare în anul trecut și pri
vind lucrurile prin prisma unor necesare eforturi în viitor pen
tru obținerea unor rezultate cu adevărat valoroase, să vedem 
care dintre problemele prioritare ale fotbalului nostru de perfor
mantă ne-ar putea oferi o primă temă de discuție. Ținînd sea
ma, printre altele, și de specificul etapei de instruire care ur
mează a începe curînd, privirile noastre se îndreaptă, firesc am 
spune, asupra capitolului cel mai mult discutat al antrenamentu
lui și jocului, pregătirea fizică, despre care se spune adeseori că 
este deficitară și că frînează — datorită carențelor existente în 
sfera sa de manifestare — însuși progresul și afirmarea fotba
lului nostru pe plan competitiv internațional.

A vorbi, însă, despre pregătirea fizică în general, pornind 
numai de la niște constatări — fie ele foarte obiective — și a 
face o serie de aprecieri în această privință fără a raporta efec
tele la adevăratele lor cauze, nu înseamnă a merge pe calea 
unor soluții capabile să remedieze lipsurile și să îndrepte situa
ția. Este simplu a spune despre o echipă sau despre un jucător 
că nu au o capacitate de efort corespunzătoare, că nu sînt bine 
pregătiți fizic, punînd acest lucru doar pe seama volumului de 
muncă în procesul instructiv-educativ. Este ușor, de asemenea, 
a explica tot ceea ce în teren apare ea o consecință a insufi
ciențelor fizice numai prin prisma unei neconvingătoare partici
pări a celor în cauză la ședințele de antrenament. Asemenea 
modalități de argumentare — favorizînd escamotarea unei însem
nate părți de adevăr — i-au făcut pe multi să nu vadă limitele 
reale ale pregătirii fizice ca factor al antrenamentului sportiv și 
în același timp să ignoreze ceea ce de fapt este esențial. Pentru 
că, în realitate, nu pregătirea fizică, privită ca proces pedagogic 
în sine, trebuie considerată îndeobște deficitară, ci fondul de ca
lități fizice ale majorității jucătorilor noștri care este, în general, 
destul de modest reprezentat Ia nivelul eșalonului de perfor
manță. Altfel spus, există în relația aceasta pregătire fizică — 
calități fizice „ceva" care nu permite o deplină valorificare a 
volumului de muncă depus în antrenament. Și acest „ceva" se 
identifică cu o supărătoare insuficiență sub raportul calităților 
motrice, efect al unei selecții timpurii superficiale, cînd s-a tre
cut cu multă ușurință peste condiția aptitudinilor specifice fotba
lului. Așa s-a ajuns ca acum, la seniorat, să se lucreze pentru 
îmbunătățirea unor calități fizice — cum ar fi, de pildă, viteza 
sau forța — pe un fond nativ sărac, cu posibilități reduse de dez
voltare chiar și în contextul unui susținut efort de instruire. 
De aceea se poate spune — și pe drept cuvînt — că nu pregă
tirea fizică, realizată aproape întotdeauna la indici superiori in 
perioada de iarnă, este în toate cazurile deficitară și nici princi
pala responsabilă de marile neajunsuri din fotbalul nostru de 
performantă. Cauzele sînt mai îndepărtate și mai profunde.

Dar a ne reîntoarce acum la selecție numai pentru a găsi 
explicații și justificări, nu este de ajuns. Mai important este, 
credem, a atrage atenția celor cărora le revine responsabilitatea 
acestui act al selecției, antrenorilor, să țină seama la timpul po
trivit de criteriul calităților fizice — rezultat al unor predispo
ziții înnăscute — și nu să se lase amăgiți de aparenta virtuozi
tate tehnică a unor tineri fotbaliști, lipsiți totuși de aptitudinile 
fizice necesare practicării, mai tîrziu, a jocului la pretențiile per
formantei. în ceea ce-i privește pe jucătorii de-acum formați 
(ne referim în primul rînd, la cei divizionari) se impune ca In 
procesul instruirii lor, incepînd chiar cu etapa specifică acumu
lărilor fizice — căreia trebuie să I se acorde toată atenția — sa 
fie respectat cu strictețe principiul individualizării. Pentru că 
numai în acest fel noțiunea de pregătire fizică își poate justifica 
pe deplin sensul, iar acumulările dobîndite in această direcție ar 
putea deveni, cu adevărat, un suport al tehnicii și tacticii jocului 
de fotbal.

Mihai IONESCU

„A IUBI JOCUL ÎNSEAMNĂ A IUBI 
SI ANTBENAMENTUL!“>

• Dialog cu antrenorul Nicolae Tătaru

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 11 IANUARIE 1976 PRI
MA TRAGERE LOTO 2 DIN 

ACEST AN !

LOTO

Se acordă cîștiguri in bani de 
valoare fixă și variabilă.

Tragerea acordă cîștiguri pentru 
2 numere din 4 și pentru 3 nu
mere din 12 extrase de la cele 3 
extrageri, luate la un loc.

Se acordă cîștiguri minime fixe 
de 200 și 100 lei.

Participînd cu cît mai multe 
bilete la prima tragere loto 2 a 
anului aveți mari șanse de cîștig !

Procurați din vreme bilete cu 
numerele preferate.

CIȘTIGURII.E TRAGERII LOTO 
DIN 26 DECEMBRIE 1975

Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 
10% un autoturism Dacia 1300 ; cat. 
2 : 1,40 a 31.178 lei ; cat. 3 : 10,80 a 
4.042 lei ; cat. a 4-a : 12,35 a 3.534 
lei ; cat. 5 : 79,lo a 552 lei ; cat. 6 : 
139,70 a 312 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 26.422 
lei.

Extragerea a H-a : cat. A: 2 va
riante 10% autoturism Dacia 1300 ; 
cat. B : 1 variantă 50% a 10.088 lei;

lei.

3 variante 25% a 5.044 lei și 6 va-
riante 10% a 2.018 lei ; cat. C : 3,15
a 11.849 lei ; cat. D : 5.90 a 6.326
lei ; cat. E : 42,60 a 876 lei ; cat.
F : 105,8o a 353 lei și cat. X :
1.464,35 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 2.850

Cîștigătorii autoturismelor Dacia 
1300 Sint : LEORDEAN MARIOA- 
RA din Cluj-Napoca la cat. 1 și 
ION ȘT. ION din Cernica Ilfov 
și GROZA VASILE din Aiud-Alba 
la cat. A.

— Felicitări, Nicolae Tătaru. 
La Tirgoviște este o vacantă 
frumoasă. Unii se și gîndesc la 
Divizia A. Căror factori se da
torează acest loc I, pe care 
echipa il ocupă la sfirsitul tu
rului 1

— în primul rînd, as spune, 
acest salt realizat de echipă se 
datorează lucrului în perspec
tivă. Activez ca antrenor la 
Tirgoviște de mai bine de pa
tru ani, perioadă care contează 
foarte mult în construcția unei 
formații. Apoi, saltul mi se 
pare firesc, dacă mă gindesc 
că în campionatul trecut am 
terminat pe locul trei. Aș mai 
remarca tehnicitatea bună a ce
lor mai mulți dintre titularii 
echipei și jocul colectiv. Eu 
am evoluat într-o formație cu 
valoroase individualități, dar 
consider că succesele C.C.A.- 
ului s-au datorat mult jocului 
colectiv, al Cărui adept voi ră- 
mîne pentru totdeauna, fără să 
fiu, desigur. împotriva unor in
dividualități de valoare, care să 
dea strălucire jocului.

— Din cele spuse mal îna
inte. am înțeles că C. S. Tîrgo- 
viște a țintit de mult acest loc 
intii.

— Fără îndoială. Cunoscîn- 
du-și posibilitățile, echipa a în
drăznit să privească mai de
parte. Obiectivul nostru — pro
movarea în Divizia A — l-am 
făcut public, dacă vă mai amin
tiți. încă înaintea începerii cam
pionatului, la ședința de la fe
derație. Sintem însă. acum, abia 
la jumătatea întrecerii. Lupta 
va fi dură. Mă tem de Steagul 
roșu, în primul rînd.

— Ce alte atuuri are liderul 
de toamnă al seriei a doua ?

— Avem o linie de fundași 
foarte tinără. sub 20 de ani, din 
care se remarcă Ene și Po
pescu, „mijlocul" — Tănase, E- 
conomu — destul de complet 
și un atac bun. cu un talen
tat conducător, Sava. Și fiindcă 
vorbim de echipa noastră, se 
cuvine să remarcăm și spriji
nul pe care ea îl primește din 
partea forurilor locale. Mă 
bucură că s-a înțeles că per
formanța sportivă are nevoie 
de un trainic suport material și 
moral, de o bună organizare, 
pentru că numai entuziasmul 
nu e suficient.

— Căror cauze credeți că se 
datorează „pasul pe loc" din 
fotbalul nostru, în general ?

— Se caută cu orice preț re
zultatul imediat. Lupta pentru 
puncte deteriorează calitatea 
jocului. Ca unul care am prac
ticat fotbalul cînd fată de ju
cători era o cu totul altă exi
gentă, poate am să fiu puțin 
cam sever spunînd, de pildă, 
că azi jucătorii acordă prea 
puțin timp fotbalului. Vin la 
antrenamente în ultimul mo
ment, se echipează în grabă, 
iar după ultimul fluier al an
trenorului, la fel, se îmbracă și 
îți dau un „vă salut" din fugă. 
Noi ne antrenam de plăcere și 
jucam de plăcere. Azi, celor 
mai multi le place să joace, dar 
nu și să se pregătească. Am 
impresia că atmosfera din echi
pele noastre, indiferent pe care 
am alege-o. nu mai e atît de 
intimă, de familială. Antrenorul 
a ajuns un fel de dădacă, ne
voit să se intereseze îndea
proape cînd s-a culcat jucăto
rul. dacă a dormit bine, ce ne
cazuri are pc la școala de maiș

tri sau pe la facultate si cite 
altele. De aici și lipsa de dis
ciplină a unora, care își spun : 
„Lasă că au nevoie de mine". 
Noi, la Tirgoviște, i-am scos din 
lot pe Pîrvu, Ciobanu și Ha- 
rapu, pentru diferite abateri, 
dar i-au luat imediat alte echi
pe, ba și cu condiții materiale 
mai avantajoase, iar ei ne-au 
rîs în fată. Instabilitatea jucă
torilor este, deci, o carență se
rioasă a fotbalului nostru. Apoi, 
datorită inconstantei, expresie a 
valorii scăzute, uneori nici an
trenorul nu știe cu ce formulă 
de echipă să înceapă meciul. 
In acest sens am încercat să 
fac ceva, adică să știu cu mult 
înainte ce „11“ trimit în teren 
și să nu mă perpelesc, pînă la 
completarea foii de arbitraj, 
„cu cine să încep ?“ Acum știu 
că fundași joacă Gheorghe, Al. 
Florea, Ene, Popeșcu, că la 
mijloc îi am pe Tănase.^ Eco- 
nomu, iar în atac pe Niță, Tă
taru II, Sava, Kallo I. Poate 
că și această stabilitate ne-a 
ajutat să ne aflăm printre echi
pele fruntașe ale Diviziei B.

Constantin ALEXE



Scrisoare din Varșovia LIPSA DE ZAP ADA

Redacția ziarului „Przeglad 
Sportowy" din Varșovia, cu 
sprijinul Comisiei de box a or
ganizației internaționale a zia
riștilor sportivi A.I.P.S., a ini
țiat încă de anul trecut decer
narea trofeului „Mănușa de 
aur", care urmează să răsplă
tească anual pe cel mai bun 
boxer amator din Europa. In
tenția inițială a fost aceea de 
a onora pe pugiliștii a căror 
evoluție în ring reprezintă — 
prin stil și frumusețea execu
țiilor, prin dîrzenie și curaj — 
o foarte bună propagandă pen
tru box. Se încearcă în acest 
fel perpetuarea ti adiției exce- 
lenților boxeri de pe continent, 
cum au fost Vladimir Enghiba- 
rian, Leszek Drogosz, Boris 
Lagutin, Kazimierz Pazdzior și 
alții.

Pentru anul 1974 au candidat 
la trofeu campionii mondiali 
Vasili Solomin (U.R.S.S.) —
cat. semiușoară și Mate Parlov 
(Iugoslavia) — cat. semigrea. 
Comisia prezidată de ziaristul 
Sven Ekstrom (Suedia) l-a pre
ferat pe boxerul sovietic, că
ruia i-a acordat „Mănușa de 
aur" pe anul 1974.

în vederea stabilirii laurea
tului anului 1975, redacția zia
rului varșovian — prin șeful 
rubricii de box Jerzy Zmar- 
zlik, autorul acestor rînduri și 
vestitul antrenor Feliks Stamm 
— a hotărît să propună doi 
candidați : pe campionul euro
pean și excilmtul pugilist ro
mân Simion Cuțov — cat. se- 
miușoarâ, ca și pe campionul 
continental al cat. semigrea 
Anatoli Klimanov (U.R.S.S.).

Cui îi va reveni „Mănușa de 
aur" pe 1975 ? înainte chiar de 
a afla răspunsul la această în-

SIMION CUȚOV

trebare (răspuns pe care-1 va 
da Comisia de box a A.I.P.S.), 
să constatăm că propunerile vi
zează pe doi corifei ai cam
pionatelor europene de la Ka
towice și să înregistrăm ca o 
interesantă coincidență faptul 
că ei fac parte din aceleași ca
tegorii ca și candidați! anului “■ ----- Q 

doi : 
Kli- 
care 
doua
per-

precedent. In sfîrșit, încă 
trăsătură îi leagă pe cei 
Simlon Cuțov și Anatoli 
manov sînt singurii boxeri 
la Katowice 
medalie de 
formanța de

au obținut a 
aur, repetînd 
la Belgrad 1973.

JAN WOJDYGA
„Przeglad Sportowy" — Varșovia

PE SCURT • PE SCURT ® PE SCURT
ATLETISM o Neozeelandezul 

John Walker, deținător al recor
dului mondial, a ciștigat cursa de o 
milă, de la Auckland, în 3:57,8. In 
același timp cu învingătorul s-a 
clasat compatriotul său Rod Dixon. 
• Farnando Cerreda a ciștigat cro
sul de la Madrid — 6 000 m în 
15 : 32,2, urmat de Ian Stewart — 
15 :39 • Englezul Dave Bedford, 
deținătorul recordului mondial în 
proba de 10 000 m, a plecat în 
Noua Zeelandă unde se va an
trena timp de patru luni, pentru 
J.O. împreună cu alți fondiștl ai 
țării gazdă. • Tradiționalul meci 
de atletism dintre echipele S.U.A. 
și U.R.S.S. va avea loc anul acesta 
în zilele de 6 și 7 august pe sta
dionul Universității Maryland.

BASCHET • In ultima zi a tur
neului de la Glasgow pentru echi
pe de junioare : Franța — Scoția 
96—30 ; Belgia — Olanda 71—54. 
Clasament final : 1. Belgia, 2.
Franța, 3. Olanda. 4. Scoția • La 
Leverkusen (R.F.G.), în meci mas
culin : T.U.S. 04 — Sel. Cehoslo
vaciei Ill—107 (54—42) !

BOX • La Mtllheim (R.F.G.ț a 
avut loc meciul dintre echipa lo
cală „Ringfrei" și formația polo
neză Gwardia din Varșovia. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 12—8. • Jaime Rios (Panama) 
și-a păstrat titlul de campion mon
dial profesionist la cat. semi- 
muscă, învingind. Ia Kagoshima 
(Japonia), pe șalangerul său, pu- 
gilistul japonez Kaznuori Tenryu, 
la puncte • „Greul" belgian Jean- 
Plerre Coopman. care a fost ac
ceptat ca șalanger la titlul mon
dial deținut de Cassius Clay, a so
sit la New York. El va participa, 
alături de Clay, la o conferință de 
presă și apoi va efectua un antre
nament public. Organizatorii me
ciului au decis ca lntîlnirea să 
aibă loc la 20 februarie La San 
Juan (Porto Rico).

CICLISM • Cursa de 6 zile de

la Kdln s-a încheiat cu victoria cu
plului vest-german Peffgen — 
Kemper, in cele 146 ore de între
cere au fost parcurși 2 207,300 km.

FOTBAL • Federația internațio
nală de fotbal (F.I.F.A.) a anunțat 
că din motive tehnice echipele 
Paraguayului și Venezuelei nu vor 
mai participa la turneul preolim- 
pic pentru J.O. de la Montreal. In 
felul acesta grupele preliminarii 
ale zonei Americii de Sud vor a- 
vea următoarea componență : gru
pa 1 : Brazilia. Uruguay, Bolivia; 
grupa a 2-a : Argentina, Chile, 
Peru și Columbia. Două dintre a- 
ceste echipe se vor califica pentru 
turneul final de la Montreal.

HANDBAL • La Minden fR.F.G.) 
s-a dispulat primul meci dintre 
echipa locală Eintracht și formația 
austriacă Union Admira Viena. 
pentru .,Cupa campionilor euro
peni” (feminin) Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 15—10 
(6-3).

HOCHEI PE IARBA * Echipele 
Indiei, Belgiei. R. F. Germania și 
Spaniei s-au calificat pentru semi
finalele turneului internațional de 
la Madras (india). în prima semi
finală : R. F. Germania — Spania 
1—0.

ȘAH • După consumarea a 6 
runde. în turneul internațional de 
la Hastings conduce W. Uhlmann 
(R.D.G.) cu 5 p, urmat de Korci- 
noi. Bronstein (ambii U.R.S.S.) — 
4 P-

TENIS • Prima probă ..clasică" 
a anului, turneul de la Melbourne, 
s-a încheiat cu victoria surprinză
toare a tînărului jucător austra
lian Mark Edmondson (21 ani), 
care l-a învins în finală pe cele
brul său compatriot John New
combe — cîștigătorul ediției pre
cedente — cu scorul de 6—7. 6—3, 
7—6, 6—1. în celelalte finale : New
combe. Roche — Case. Masters 
7—6, 6—4 ; Goolagong. Gourlay — 
Bowrey, Tomanova 6—1 (s-a jucat 
un singur set).

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al ANULUI
LA INNSBRUCK!

ÎN ȚĂRILE EUROPENE

ZURICH, 5 (Agerpres). — 
Viitoarea sesiune a Comitetului 
internațional olimpic (C.I.O.) 
va avea loc în cursul lunii fe
bruarie la Innsbruck. Cu acest 
prilej, se va discuta și cererea 
Federației internaționale de te
nis de a fi recunoscută ca fe
derație olimpică.

UN FILM DEDICAT
LUI CRUYFF

va 
tur- 
me-

în cursul lunii ianuarie 
începe la Milano și Roma 
narea unui film de lung 
traj inspirat din viața celebru
lui fotbalist olandez Johann 
Cruyff. Rolul principal va 
fi jucat chiar de Cruyff, 
care-și va prezenta pe ecran 
cariera fotbalistică, începută la 
vîrsta de 11 ani la clubul Ajax 
din Amsterdam.

Ca de obicei, la fiecare sfîr
șit de an, 
ganizează 
semnarea 
tivi. Iată 
tele celor 
anului 1975, 
ropene.

ANGLIA: David Wilkie (înot) 
și Lucinda Prior-Palmer (călă
rie).

BULGARIA :
Hristov (haltere), 2. Aleksandar 
Tomov (lupte), 3. Atanas 
(haltere).

CEHOSLOVACIA: 1.
Kodejska (schi), 2. Jan 
(tenis). 3. Petr Sodomka (canoe) 
și. . 6. Dagmar Kuzmanova 
(schi).

ELVEȚIA: Rolf
(atletism) și Lise-Marie 
rod (schi).

FINLANDA: Heikki
(biatlon).

R.D. GERMANA: 1.

în multe țări se or- 
anchete pentru de- 

celor mai buni spor- 
cîteva din clasamen- 
mai buni sportivi ai 

în unele țări eu-

1. Valentin

Kirov

Karel
Kodes

Bernhard 
More-

Ikola

Roland 
Matthes (înot), 2. Thomas Hus- 
chke (ciclism), 3. Gerd 
(haltere) și 1. Kornelia 
(înot), 2. Renate Stecher 
tism), 3. Marianne Adam 
tism).

IUGOSLAVIA: 1. Nenad Ste- 
kici (atletism), 2. Anton Stipan- 
cici (tenis de masă). 3. Dragan 
Kiceanovici (baschet) și 1. Bran- 
ka Batinici (tenis de masă), 2. 
Durda Focici (atletism). 3. Mima 
Iaușoveț (tenis).

SUEDIA: 1. 
mark (schi). 2. 
nis), 3. Anders 
tism).

UNGARIA :

Bonk 
Ender 
(atie- 
(atle-

Ingemar Sten- 
Bjorn Borg (te- 
Gaerderud (atle-

Mariane Am-

HANDBALIȘTII SOVIETICI
VICTORIOȘI LA REYKJAVIK

5 (Agerpres).REYKJAVIK, . _ .
In meciul revanșă dintre selec
ționatele masculine de handbal 
ale Islandei și U.R.S.S., jucă
torii sovietici au terminat în
vingători cu 19—15 (8—9). Prin
cipalii realizatori au fost Mak
simov și Klimov, care au înscris 
5 și, respectiv, 4 goluri. Din 
formația gazdă s-a evidențiat 
Magnrtsson, autorul a 3 puncte.

Primul joc, desfășurat tot la 
Reykjavik, s-a încheiat la egali
tate : 13—13.

bruș (canotaj) și Andrăs Har- 
gitay (înot).

U.R.S.S. (clasamentele au fost 
alcătuite pe ramuri de sport): 
fotbal — Oleg Blohin: patinaj 
viteză — Tatiana Averina: gim
nastică — Ludmila Turișceva; 
sărituri în apă — Irina Kalini
na: pentatlon modern — Pavel 
Lednev; hochei pe gheață 
Aleksandr Iakușev; șah — 
natoli Karpov: tir cu arcul 
Zebinis Rustamova; baschet 
Serghei Belov.

A-

VIENA, 5 (Agerpres). Lipsa 
de zăpadă constituie o serioasă 
problemă pentru organizatorii 
apropiatei Olimpiade albe de 
la Innsbruck. Cu patru săp- 
tămîni înaintea începerii mare
lui eveniment sportiv, 
de schi (și în special cea 
coborîre) nu 
tea necesară 
acoperite cu 
cient bunei 
trecerilor.

Secretarul general al Comite
tului de organizare a J.O.. dr. 
Karl-Heinz Klee, a anunțat că, 
în cazul cînd pînă miercuri nu 
va ninge, se vor lua de urgen
ță măsuri pentru transportarea 
zăpezii de pe vîrful Patscher- 
kofel pe pîrtiile de concurs.

LA HOCHEI
• în C.C.E., în 

la Budapesta : S.C. 
Ferencvăros 6—5 
5—3), oaspeții calificîndu-se
pentru turul următor.

0 Rezultate din 
ternațional de la 
Austria — Olanda 
1—1, 4—1), VSKG

meci retur, 
Berna — 

(1—0, 0—2,

turneul in- 
Innsbruck : 
6—2 (1—0, 
Ostrava — 

R. D. Germană 6—6 (1—1, 2—2,
3— 3), R. D. Germană — Aus
tria 10—2 (5—2, 1—0, 4—0),
VZKG Ostrava — Olanda 5—1 
(2—0, 2—1, 1—0).

• Turneul internațional, or
ganizat în sala „Tivoli" din 
Ljubljana s-a încheiat cu vic
toria selecționatei Finlandei — 
10 p, urmată de o selecționată 
suedeză, reprezentativa R. F. 
Germania, formația secundă a 
Poloniei, echipa olimpică a El
veției 
slavia 
tate : 
(4—1,
R.F.G. 4—3 (1—0, 2—2, 1—1),
Elveția — Iugoslavia 5—2 (0—0, 
1—1, 4—1), R.F.G. — Elveția
5—2 (4—1, 1—0, 0—0), Suedia — 
Iugoslavia 15—2 * (4—0, 
5—2), Finlanda — 
(0—2, 3—0, 3—0),
Iugoslavia 10—0
4— 0).

® Rezultate

— toate cu 4 p și Iugo- 
0 p. Iată cîteva rezul- 

Finlanda — Suedia 4—3 
0—2, 0—0), Polonia — 
- - - - 2—2,

6—0,
Elveția 6—2 

R.F.G.
(1-0, 5—0.

din „Cupa 
Spengler" : Polonia A — Elve
ția A 10—0 (4—0, 2-—0, 4—0),
Finlanda (selecționata olimpică) 
— Norvegia 7—2 (2—1, 4—1. 
1—0). Norvegia — Cehoslovacia

START ÎN CIRCUITUL W.C.T.
Azi, in două

— la Monterrey 
lumbus (S.U.A.) 
tul celei de a IX-a

turnee paralele 
(Mexic) și Co- 
— se dă star- 

ediții a 
Circuitului internațional de te
nis W.C.T., întrecere devenită 
tradițională și care precede 
Marele Premiu F.I.L.T.

Anul acesta, Circuitul W.C.T. 
programează 25 de turnee în 
trei continente, pentru prima 
oară fiind inclusă și Africa. Un 
număr total de 51 de jucători 
din 19 țări își dispută dreptul 
de a se califica pentru finala 
de la Dallas (4—9 mai). Printre 
aceștia se numără și campionul 
român Ilie Năstase, care re
intră în competiție, după o ab
sență de un an, alături de A. 
Ashe — deținătorul titlului, B. 
Borg. M. Orantes, J. New
combe, G. Vilas, R. Laver, K. 
Rosewall, R.Ramirez, A. Me
treveli, T. Okker ș.a. Practic, 
întreaga elită a tenisului este 
reprezentată, eu singura excep
ție notabilă a americanului J.

Connors, pe care organizatorii 
speră totuși să-l convingă 
se alăture lotului de 
panți, pe parcurs.

Concurenții trebuie 
pute un minimum de 
mergînd pînă la maximum 7. 
Singura probă obligatorie este 
cea de la Philadelphia (26 ia
nuarie — 1 februarie). în pa
ralel, pînă Ia 25 aprilie, se vor 
disputa meciurile pentru „Cupa 
Avis“, în Hawai, la care Năs- 
tase este alăturat în grupă 
australienilor Laver, Rosewall 
și Alexander.

să 
partici-

să dis-
3 turnee.

MECI DE TENIS
UR.S.S S.U.A

AGENDA SÂPTĂMÎNII

Crans (Elvețin'.

6 SCHI Ultimul concurs în „Turneul celor 4 
trambuline", la Bischofshofen (Austria) 
„Cupa Eliberării" (m), la Varșovia6—11 BASCHET

7— 8 SCHI „Cupa Europei", probe alpine (m), la 
Tarvisio (Italia)

8— 9 „Cupa mondială", coborîre și slalom 
uriaș (f). la Meiringen-Hasuberg

8—10 TENIS DE MASA Campionatele internaționale ale Angliei, 
la Brighton

8—15 HOCHEI Turneul echipei României în Ceho
slovacia.

9 SCHI „Cupa Europei”, probe alpine (m), la 
Sella Nevea (Italia).

10 RUGBY Scoția — Franța (turneul celor 5 na
țiuni), la Edinburgh
„Cupa mondială", slalom și coborîre
(m). la Wengen (Elveția) ; ..Cupa Mon
dială)". fond (m). Ia Le Brassus (Franța).

10—11 SCHI

BOB „Cupa Națiunilor", bob 4, la Igls (Aus
tria) .

11 AUTO „Marele Premiu al Argentinei" (F. 1). 
la Buenos Aires.

RUGBY Franța — Olanda (C.E. — F.I.R.A.), la 
Lille

SCHI „Cupa Europei", probe alpine (m), la 
Kranjska Gora (Iugoslavia)

11—17 ȘAH Preliminariile C.E. (gr. 4), la Montana-

dispun de 
de zăpadă, 
un strat 

desfășurări

pîrtiile 
de 

canti- 
fiind 

insufi- 
a în-

tineret 1—1 
Finlanda — 
(3—0, 3—0, 3—1), Cehoslovacia 
tineret — Polonia A 5—2. Tro
feul a revenit echipei de 
ret a Cehoslovaciei.

• Dinamo Moscova cu 
gaarden 10—3 (3—0, 5—2, 
și cu Hammarby 8—3 
3—1, 3—2), în „Cupa Ahearne'

(1-0. 0-1, 0—0), 
Elveția A 9—1

tine'

Djur-
2-1) 
(2—0, ,«

„TROFEUL CELOR TREI PATI
NOARE"

La Inzell (R. F. Germania) 
a început luni 
ternaționalâ de 
pentru „Trofeul 
noare". în prima 
bun rezultat a fost obținut de 
patinatoarea sovietică Vera 
Krasnova care a parcurs 500 
m în 42:53 (la 1:47 de recordul 
mondial deținut de compatrioa
ta sa Tatiana Averina).

competiția in- 
patinaj viteză 
celor 3 pati- 

zi, cel mai

INGEMAR STENMARK CONDU. 
CE ÎN „CUPA MONDIALĂ"

© Schiorul italian Fausto Ră
dici a cîștigat luni la Garmisch 
Partenkirchen proba de slalom 
special din cadrul „Cupei Mon
diale". El a realizat in cele 
două manșe timpul total de 
85:81, fiind urmat în clasament 
de Piero Gros (Italia) — 85:90 
și Ingemar Stenmark (Suedia) 
— 86:23. După desfășurarea a- 
cestei probe, în clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale" pe 
primul loc se află Stenmark 
(Suedia) cu 81 puncte urmat de 
Piero Gros (Italia) — 80 puncte.

• Concursul internațional de 
combinată nordică de la Scho- 
nach (R.F.G.) a revenit cam
pionului mondial al probei, 
Ulrich Wehling (R.D. Germană) 
cu 431 p, urmat de finlandezii 
Rauno Miettinen 416,84 p și 
Erkki Klipinen 410,44 p. Pro
ba de 15 km a fost cîștigată de 
U. Wehling cu 47:37'1.

CLASAMENTUL

DIN EUROPA PE 1975

MOSCOVA, 5 (Agerpres). 
Prima întîlnire de tenis dintre 
chipele U.R.S.S. și S.U.A. se 
desfășura pe teren acoperit la Mos
cova, la 8 și 9 martie, urmînd ca 
returul să aibă loc la Cleveland, 
Indianapolis sau Philadelphia (13— 
15 martie). Din echipa S.U.A. vor 
face parte, printre alții, 
Jean King, Rosemary 
Marty Riessen, iar din 
sovietică nu vor lipsi 
Metreveli și Olga Morozova, 
program figurează cîte trei partide 
de simplu bărbați și simplu femei, 
precum și întîlniri de dublu și 
dublu mixt.

e- 
va

Blllie
Casals șl 
formația 

Aleksandr
In

CAMPIONATE
PORTUGALIA (etapa a 15-a) : Boa- 

vista — Sporting 1—0 ; Belenenses — 
Estoril 2—0 ; Leixoes — CUF 3—0 ; 
Braga — Beira Mar 0—0 ; Atletico — 
Farense 4—3 ; Vitoria Guimaraes — 
Academico 2—1 ; Unio Tomcr — Vi
toria Setubal 1—0 ; Benfica Usabona 
— F. C. Porto 3—2. Clasament : 1. 
Boavista — 26 p. ; 2. Benfica — 25 p : 
3. Sporting — 23 p.

TURCIA (etapa a 14-a) : Fenerbahce 
— Orduspor 3—0 : Trabzonsnor — 
Goztepe 4—2 ; Adanspor — Beșiktcs 
4—2 ; Gîresunspor — Galotrsaray 
1—1 ; Altay — Adana Demirrnor 1—0 ;

PARIS, 5 (Agerpres). — Re
vista săptăminală de speciali
tate „France-Footbal" a alcă
tuit clasamentul celor mai bune 
reprezentative europene pe a- 
nul 1975. Primul loc a fost a- 
tribuit echipei Cehoslovaciei, 
neînvinsă în cele 10 jocuri sus
ținute anul trecut (4 victorii, 
6 meciuri nule). Pe locurile ur
mătoare au fost clasate Iugo
slavia, U.R.S.S., R. F. Germa
nia, Țara Galilor. Anglia, Po
lonia etc. Selecționata Româ
niei ocupă în acest clasament 
locul 14—16 la egalitate cu e- 
chipele R. D. Germane și Ita
liei. Urmează apoi în ordine în 
clasament selecționatele Olan
dei, Irlandei, Franței, Irlandei 
de Nord, Austriei, Ungariei, 
Greciei, Elveției, Turciei. Da
nemarcei, Islandei, Norvegiei etc.

DE FOTBAL
Bursaspor — Ankara Giicu 2—0. Cla
sament : 1. Fenerbahce — 20 p. : 2. 
Trabzonspor — 18 o ; ?. A’*-y — 18 p.

OLANDA (etapa u K-a) : Ajax 
Amsterdam — Te^star 2—1 ; Sparta 
Rotterdam — Twente Eschede 1—1 ; 
Excelsior Rotterdam — E E V. Eindho
ven 2-1 ; F. C. den Harp - M.V.V. 
Maaastricht 1—0 ; P S V. Eindhoven — 
Go Ahead 2—1 ; Feyenoord Rotter
dam — Graaf:chcp 1—0 ; F C. 
Utrecht — NAC Breda 1—1. Clasament: 
1. Ajax — 25 p. (un joc mai puțin dis
putat) ; 2. P.S.V. Eindhoven — 23 p. ; 
3. Feyenoord — 23 «
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