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Doar trei echipaje au coborit pe pirtia 
de bob de la Cortina d’Ampezzo

• Pista a fost spartă la virajul „Cristalo" • De Zordo, Andreea Podar și Gaspari saga»

beneficiari ai zilei de antrenament ® Temperatura ridicată
CORTINA D’AMPEZZO, 28 

(prin telefon). In această sta
țiune, care peste putină vreme 
va fi gazda întrecerilor oficia
le ale campionatelor europene 
de bob, au sosit toate cele 
24 de echipaje participante la 
competiție, reprezentând 9 
țări : Austria, R. F. a Germa
niei, Spania, Suedia, Italia, 
Japonia, Anglia, Elveția și 
România. Cu cîteva ore înain
tea desfășurării primelor co
borâri de antrenament pentru

bobul de 2 persoane, a avut 
loc, la „Piscina nuova”, o re
uniune a conducătorilor de
legațiilor, cu care prilej a 
fost efectuată tragerea la sorți 
a ordinei de plecare în prima 
zi de antrenament

La ora 20.30, toate cele 24 
de echipaje se aflau la start 
Primele boburi care au par
curs traseul au fost cele con
duse de italienii Nevio de 
Zordo, campion mondial, An
dreea Podar și Giancarlo 
Gaspari. După ei, urma să

creează probleme boberilor 

plece bobul pilotat de maes
trul emerit al sportului Ion 
Panțuru. Dar postul ce con
trol instalat la virajul denu
mit „Cristalo* a anunțat spar
gerea pirtiei întrunit ime- I 
diat și deplasat la locul acri- I 
deștului, juriul a constatat : 
gravitatea spărturii și a ho- |

prof. Petre FOCȘENEANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

FESTIVALUL MINIBASCHETULUI - IN PLINĂ DESFĂȘURARE' «

• Tribunele de la Floreasca.

arhipline • Provincialii șl-ao

adus șl... galerii • Mlhaela

Cristea - o mare promisiune

Pentru a respecta promisiunea 
făcută cititorilor, dar mal ales 
celor 360 de „actori" al festivalu
lui de minibaschet, am fost și 
ieri în sala Floreasca. La 7,30, 
deci cu o jumătate de oră mai 
devreme de începerea meciurilor, 
tribunele erau arhipline. Se a- 
ilau în bănci, pe lingă admira
torii statornici ai acestui sport, 
părinții și rudele celor care ur
mau să ia parte la întreceri, 
multi venlți din provincie pen
tru a-șl însoți copiii. Ișl rezer
vaseră. de asemenea, locuri „ga
leriile" fiecărei echipe. Astfel că 
atunci cind a început primul 
meci, acela dintre echipele de 
fete ale Școlii sportive din Bra
șov și Liceului nr. 35 din Bucu
rești. un grup compact de sus
ținătoare ale jucătoarelor din o- 
rașul de la poalele Tîmpel au șl 
Intrat In acțiune : „Hai Brașo
vul !. Hai Brașovul !“

In tribuna rezervată oficialilor, 
prof. Stelian Gheorghiu — marele 
animator al minlbaschetului — 
avea o convorbire cu Mihaela 
Cristea. Elevă în clasa a in-a A 
a școlii generale nr. 4 din ora
dea. Mlhaela a reținut atenția 
profesorului datorită talentului 
pe care șl '.-a dezvăluit în me
ciurile jucate slmbătă. De altfel, 
datorită talentului șl disciplinei 
de care a dat dovadă, precum 
șl Inteligenței el. Mlhaela va pre-

Păpușica, cățelușul (din material plastic) ți bineînțeles mingea 
de minibaschet sînt lucrurile nelipsite din bagajul copilelor 
venite de pe meleagurile Brașovului la Festivalul anual al 

I „coșuri", care se desfășoară 
sala Floreasca

Foto: N. DRAGOȘ

jocului cu mingea la cele două 
zilele acestea în .

zenta mîlne raportul de îr.e-pe-e 
a festivităților prilejuite de .Cupa 
Federației* și .Cupa Sportul*.

0 lectură plăcută și instructivă r.r. ] 
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Almanahul „SPOR IUL 70“
La ancheta „Sportul în viața omului contempo

ran" răspund personalități ale vieții culturale, științi
fice, artistice și sportive : Rene MAHEU — director 
al UNESCO, acad. Gheorghe MIHOC, sir Philip 
NOEL-BAKER — laureat al Premiului Nobel, prof. dr. 
Ana ASLAN, prof. Peter Adolf THIESSEN — membru 
al Academiei germane de stiinte dir. Berlin, prof. 
Emil CRĂCIUN, Richard PLUKFELDER — fost cam
pion olimpic, prof. Ascanio DAMIAN, R. William 
JONES — președinte al Institutului pentru tineret 
(UNESCO), Demostene BOTEZ, acad. Bruno PONTE
CORVO — laureat al Premiului Lenin, Stanley 
MATTHEWS, artistul poporului Boris CARAGEA.

Iubitorii șahului găsesc în paginile Almanahului 
cîteva partide celebre din trecutul campionatului 
lumii — Janovski-Lasker, Alehin-Euwe, Spasski-Pe- 
trosian.

Recordurile mondiale la atletism, ciclism și înot.

retr.ut efervesexara pe care a 
trezi t-o ideea xxsui
festival de Eiai baschet Echipe 
de bâieț: și fete, a-treaite de 
profesor. caUScsți. din aproape 
toate orașele țârii, s-au prezentat 
la startul întrecerii, hotârfte sâ 
demonstreze dt de frtisss este 
acest sport. Si mârturtsirr. d aJ 
reușit. Dar In mod special s-ao 
detașat, pinâ acum, echipele de 
fete venite din Oradea și Câmpu
lung Moldovenesc și cele de bă
ieți din Galați și Brașov.

Festivalul mini baschetului con
țin uâ. Iatâ rezultatele întrecerilor 
de duminică. Fete I : Sc. sp. 
2 București — Sc. sp. Galații 33— 
19, C. S. Crișul - 
Constanța 46—12. Șc. 
ghieni — Olimpia 
23—0. Liceul 35 Buc.

- $C- sp.
sp. Gheor- 

Bucureștl 
_ „ ____ — Sc. sp.
Brașov 50—31 : fete n : Sc. sp. 
Brașov — Șc. sp. Sibiu 13—7. 
Lie. Cîmpulung Moldovenesc — 
Șc. sp. 2 Buc. 24—1 : bâieți I : 
Șc. sp. Pitești — C.S.M. Iași 44— 
29, Lie. Timișoara — Lie. Boto
șani 42—18, Lie. 35 Buc. — Șc. 
sp. Buzău 46—36 ; băieți II : Poli
tehnica Galați — Șc. sp. Suceava 
35—21, Șc. sp. 2 Buc. — Cutezăto
rii Buc. 30—27, Politehnica Galați 
— C.S.M. Iași 63—18.

Ion GAVRILESCU

In ziua a doua a

cream

un an de tenis
Revedere ai cei dragi-Tenisul na cunoaște pauză...

Din nou la drum - Răspuns la marea întrebare : 

„Puteam să ciștigăm - la Casa Albă — Un 

voiaj de la Atlantic pină la Pacific — Ziua revanșei I -

a

In seara zilei de 21 septem
brie, in avionul care ducea in 
zbor echipa României spre 
Washington, am regăsit pentru 
minute in șir liniștea de care 

otita nevoie. „Cupa.
Davis' se transformase in a- 
mintire. Luaseră sfirșiț lun
gile lupte in fața fileului, cv 
adversari din atitea pă-ți ale 
lumii, in fața unor spectatori 
care ne aclamau sau ne doreau 
infringerea. Eram, intr-adevăr, 
infrinți... Dar nu in mod ne
demn. Ne apărasem pină la 
ultima minge șansele și presti
giul. Nu eram campionii ma
rii întreceri pentru Salatierd, 
eram insă pe locul doi, cam
pioni ci Europei și ai zonelor 
tradiționalului turneu pe echi
pe. Ceea ce nu reușise nicio
dată pină acum reprezentarea 
vreunei țări din răsăritul con
tinentului european.

Meditam la toate acestea, in 
biziuul monoton al motorului 
de avion. Și mereu îmi reve
nea in minte, obsedantă, 
ce ea și întrebare repetată de 
atitea ori tn ultima vreme: 
„Puteam să ciștigăm Cupa 
Davis Acum, după ce pro
nosticurile erau de mult în
gropate, după ce dădusem 
piept cu cimentul Clevelandu- 
lui și cu mingile catapultate 
din rachetele ccmpionilor a- 
mericani, îndoielile asupra u- 
nui răspuns limpede parcă tot 
nu se risipiseră. In două, chiar 
in trei din cele cinci meciuri 
ale Challenge-roundului fuse
sem foarte ap~ocpe de victo
rie. $i totuși... Adunind și scă- 
zind toate, bune și rele, favo
rabile și defavorabile, se con
tura un singur răspuns : NU !

Ața era cinstit si gindesc, 
așa era sportiv. Nu-i puteam 
învinge pe americani Ss ei a- 
easi. Argumente sînt o mie. 
Vă spun doar unul dintre ele: 
au 10 milioane și mai bine de 
jucători de tenis. 4 milioane 
de tenismeni legitimați in clu
buri. E clar ? Iar dacă Donald 
Dell spunea ci prreferi in fi
nală ortce alt adversar decît 
Ronsănca, dacă afirma ci pe 
un terez o zgu-i rezultatul ar 
fi fost invers dealt la Cleve
land, aceasta era poete ml.

Echipa de tenis 
României, fina

listă a „Cupei Da
vis" 1969 : Dron, 
Năstase. Mărmu
reanu. Tiriac. Aci, 
în ordinea cen
timetrilor—
dar reprezenta doar consecin
țele unei repartiții, mai curind 
stranii, a forțelor in rindurile 
elitei tenisului. N-ar fi fost 
o oglindire fidelă a raportului 
existent intre stadiile de dez
voltare a tenisului in țările 
noastre. Eram perfect conștient 
de aceasta. Și știam prea bine 
ci, intr-un asemenea context, 
ceea ce' realizasem — eu cu 
Ilie Năstase, cu intreaga echi
pă română — era o adevărată 
performanță. Nimeni nu m-ar 
putea contrazice.

★

Momentele de 
călătoriei noastre 
american, au mai 
zi. Am fost primiți atunci la 
Casa Albă, si președintele Ni
xon a adresat celor două e- 
chipe finaliste ale „Cupei Da
vis* cuvinte de laudă, precum 
Si dorința expresă de a-i ve
dea din nou reuniți pe toți a- 
cești jucători intr-o intilnire- 
retur cmtcală, chiar tn Romi-

ț

euforie, ale 
pe pămint 
continuat o

nia. Ceea ce pentru noi a fost 
o veste mare.

Apoi, ca totdeauna după 
zile de tensiune, a urmat re
fluxul firesc, cind ne-am sim
țit de-a dreptul abătuți. Obo
seala efortului fizic și moral, 
depus pină atunci, tși spunea 
cuvintul. Aveam nevoie real
mente de odihnă, am fi vrut 
să ne întoarcem imediat aca
să. Dar din. nou angajamente 
contractate de mult, care ne 
onorau, trebuiau să fie... ono
rate. Ele ne solicitau la un 
nou șir de turnee, de data a- 
ceasta pe teritoriul Statelor 
Unite.

Drumurile noastre se despăr
țeau. Eu și cu Năstase, plecam 
spre Las Vegas și Denver, cei
lalți doi echipieri ai noștri, 
Mărmureanu și Dron, se în
torceau spre Europa, împreună 
că căpitanul de echipă Gică 
Cobzuc. Bătrinul nostru sfă
tuitor Harry Hopman avea alte 
planuri. H. H. rămine defini
tiv 
ce

antrenament pentru 
Locul său la cîrma 
Australiei avea să fie 
acum se știe, de Neale 
marele campion, pe care oda
tă, cu șapte ani in urmă, avu
sesem șansa să-l înving 
tr-un memorabil meci, 
Cairo.

Cu Ilie am întreprins, in 
lele premergătoare unor între
ceri oficiale, un lung voiaj de 
la est spre vest, trecind prin 
diferite centre ale S.U.A., un
de fusesem solicitați pentru 
jocuri demonstrative. Am ju
cat la Washington, Virginia 
Beach, Cleveland (din nou!), 
Indianapolis, Toledo, Vail. 
Locuri noi, orașe frumoase, 
unde ni s-a făcut de fiecare 
dată o primire caldă, uneori 
emoționantă chiar, 
seama că jocurile 
lenge-round și de 
Hills ne făcuseră

juniori, 
echipei 
ocupat, 
Fraser,

in
ia

zi-

Mi-arn dat 
din Chal- 
la Forest 
cunoscute

in S.U.A., pentru a condu- 
activitatea unor centre de (Continuare tn pag. a 4-a)

Piled sau Gaboraș
la Dinamo
București ?

Zilele trecriie a~ fost infor
mați că antrenorul dinamo- 
vistilor bocTjrcștCQi — D. 
colae-Nicușoc — s-ar fi de
plasat la Craiova, unde a so
licitat clubului Universitatea 
pe unul dintre cei trei tineri 
(și destul de egali valoric) 
portarș ai echipei crsiover.e. 
Cum Oprea es*.e in afară de 
orice discuție, pare posibil ca 
clubul craiovean să cedeze pe 
unul din portarii de rezervă 
— pe Gaboraș sau pe Piîcâ 

care ar deveni astfel re
zerva capriciosului Conran, 
sau. poa:e. noul titular al pos
tului cu nr. 1 tu echipa Di
nam. o„

i
i

I

Căpitanii celor două echipe, Donald Dell și 
Gheorghe Cobzuc, schimbă între ei un zîmbet 
perfect diplomatic !RUGBYUL-DE LA POALELE PIRINEILORPÎNĂ LA FRONTIERA... FOTBALULUI

LOURDES. Vizităm vestitele Grote 
pe o ploaie torențială. Este, poate 
singurul ceas cind nimeni nu vor
bește despre rugby. Pină cind pără
sim intrarea străjuită de luminări u- 
riașe. Pină cind, in autocarul confor
tabil, cineva anunță că echipa Româ
niei este invitată de frații Jean ți 
Maurice Prat.

Pentru că Lourdes-ul este un re
marcabil centru al excursiilor spre 
munți, este orașul monumentelor și 
al pelerinajului mondial, dar — in 
același timp — și orașul în care ini
ma rugbyului 
pasul. La tot 
in bistrourile 
fraților Prat.

totfrancez bate la 
pasul, dar mal ales 

Întotdeauna pline ale

„Cupei Dinamo",

Sidefii de biatlon a fost cîștigată
de A.S.A. I Brașov

BRAȘOV. 28 (prin telefon).
— După proba de fond, dis
putată în prima zi a competi
ției comemorative „Cupa Di
namo", a venit rîndul biatlo- 
nului să ne arate gradul de 
pregătire, pofta de întrecere 
a concurenților.

Alergarea pe schiuri (fon
dul), atît tn prima zi, cît ți

in proba de biatlon. n-a fost 
prea concludentă. Atît prin a- 
legerea traseului, cît și dato
rită stării zăpezii Și angajării 
oamenilor în dispute directe 
s-a lăsat să înțelegem că acest 
capitol de pregătire mai tre
buie șlefuit. Am reținut to
tuși, omogenitatea cîtorva re
zultate obținute de C. Cara-

D. Soiu 
la A.S.A.
(Dinamo 

în 32 de

bela, Gh. Cimpoia 
V. Fontana (toți de 
Brașov). V. Papuc 
II Brașov) grupați 
secunde diferență pe distanța
de 7.5 km. cît a măsurat șta

Mihai B1RA

(Continuare in pag. < 2 a)

Impresii de câlâtoric
din sudul franței

„Domnul RUGBY", una din cele 
mai mari glorii ale rugbyului fran
cez și mondial, încearcă o plăcută 
bucurie revăzindu-și prietenii ro
mână A rămas același — neschim
bat după ani de zile. Un om tinăr, 
cu splendida lui alură atletică, volu
bil și, bineînțeles, dispus să înceapă 
oricind și cu orcine o discuție des
pre rugby. De altfel, l-am lăsat sâ 
continue conversația cu cîțiva amici. 
Pentru că erau spuse lucruri care ne 
interesau...

„Echipa Franței a jucat prost. De-

geaba scriu ziarele că linia I a făcut 
nu știu ce grozăvii. N-a făcut nimic. 
Sau, poate, s-a văzut în grămadă. 
Atît ! Selecționerii n-au făcut cea 
mai bună alegere. Avem, în Franța, 
cel puțin 5—6 jucători de linia I mai 
buni ca Irațabal. Nici românii n-au 
jucat așa cum îi știu. N-au mai „bă
tut" tot terenul, cum făceau altădată ; 
le lipsea ceva — poate încrederea, 
poate cura jul, poate voința ; poate din 
fiecare cite ceva...”.

Se scuză pentru observațiile criti
ce. Dar toți sîntem de acord cu Jean

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Surprize In „Cupa 30 Decembrie11 la patinaj viteză

FAVOR/r// Învinși
TUȘNAD, 28 (prin tele

fon de la trimisul nostru). 
Concursul inaugural de pa
tinaj viteză, dotat cu „Cu
pa 30 Decembrie*, a în
ceput duminică dimineața 
pe pista lacului Ciucaș din 
această frumoasă stațiune, 
sub cele mai bune auspi
cii : timp splendid, ghea
ță bună, participare nu
meroasă și valoroasă. Pri
mele întreceri ale sezonu
lui au dat peste cap toate 
calculele hîrtiei făcute pe

baza rezultatelor din iarna 
trecută. Astfel, specialistul 
probei de 500 m, dinamo- 
vistul bucureștean Victor 
Sotirescu, a fost depășit 
de clujeanul Ton Roșea, 
campioana țării Maria Taș- 
nadi (Dinamo București) a 
fost întrecută la 500 m și 
1000 m de brașoveanca 
Crista Tracher, iar junio
rul Laurențiu Căplăescu 
(Dinamo Brașov) l-a sur
clasat pe distanța de 1500 
m pe bucureșteanul Mihai

Bărbuleacu, care urmează 
să plece la apropiatul con
curs internațional de la 
Inzell. Ce părere au selec
ționerii federației ? Speră 
ei, ca ziua a doua a con
cursului să infirme consta
tarea că nu cei mai buni 
sportivi au fost selecțio
nați ?

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare f»
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Dilema
celui

mai bun...

L
unii decembrie i-a fost încre
dințată, prin tradiție, misiunea 
de a cunoaște bilanțuri și a 
desemna, în uima unor an
chete publice, pe cei mai buni 
în felurite domenii de mani

festare ale spiritului și polenței fizice 
a omului.

Evident, sportul nu poate lipsi din 
această cavalcadă a clasamentelor, fi
ind una dintre cele mai concrete for
me de exprimare a valorii, cu posibi
lități ample de a fi apreciata obiec
tiv și concret. în lumea stadioanelor se 
operează cu unități de măsură pre
cise, cu puncte, metri, kilograme, sco
ruri, înscrise toate înri-o statistică ri
guroasă și incontestabilă.

Și totuși, chiar și clasamentele din- 
tr-un univers atît de exact cum este 
acela al sportului își au „călcîiul lui 
Achile". Pentru ca, în privința populari
tății, a preferințelor și a audienței ia 
public, disciplinele sînt așezate pe o 
scara foarte întinsă, mult mai vastă 
decît aceea a lui Richter, care înre
gistrează seismele...

Un fotbalist gratulat cu golul victo
riei poate produce o impresie mult mai 
puternică decît tenismanul căruia pen
tru un singur ghem îi sînt necesare 
zeci de lovituri desăvîrșite. Un arun
cător de ciocan poate reuși, printr-o 
încercare fericita, un fenomenal record 
mondial care va estompa tactica sa
vantă aplicată timp de o jumătate de 
oră „de un alergător de fond. Cine 
și-ar asuma răspunderea să certifice 
mai valoros un upercut, decît un smuls 
la haltere, sau o șarjă pe treisferturi 
la rugby ? Legile eterne ale subiecti
vității operează și în sport. Există, și 
în acest domeniu, un clasament al pre
ferințelor, înainte de toate, un coefi
cient de popularitate. Ca și în mu
zică, sau literatură, spre pildă.

Poate că ritmul trepidant al zilelor 
noastre va grăbi mutatia în concepția 
despre sport și despre cel mai hun. 
Poate ne vor ajuta computerele deș; 
cîteva experiențe recente — in box, 
atletism și rugby — au prilejuit numai 
comentarii Ironice. A-l pune pe Joe 
Louis sâ boxeze cu Cassius Clay, prin 
intermediul unei mașini electronice, este 
doar o excelentă idee pentru un număr 
de music-hall. Probabil că va veni 
timpul cînd titlul de cel mai bun spor
tiv al anului va fi atribuit omului care 
iubește cu cea mai mare fidelitate 
sportul și știe sâ-i valorifice integral 
virtuțile; care transformă exercițiul fi
zic în elixir, care și-a găsit pe stadion 
a doua casă. In aceste condiții, cei 
mai bun sportiv nu va trebui sa fie 
neapărat un campion. Pentru simplul 
motiv că foarte mulji campioni n-au 
fost deloc sportivi.

Dar, pînă atunci sâ ne mulțumim ci- 
clasamentele existente...

Valeriu CHIOSE

I
i

i
i
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CUNUNA CAMPIONILOR LUMII 
„COSTĂ" MULTĂ MUNCĂ!

ÎNVINSA ARBITRULUI 
A FARULUI — C.P.B.
ÎNVINGĂTOARE

sala Giulești s-au întîlnit
Încercînd să procedăm con

tabil — tragem acum o linie 
după primele două materiale 
legate de evoluția handbaliști- 
lor români în turneul lor prin 
trei țări și realizăm ceea ce 
se numește un bilanț. Vom 
găsi la contul beneficiilor 
cîteva lucruri bune, agonisite 
în timp fie prin antrenamen
tele la echipa națională sau 
Ia cea de club, fie prin par
ticiparea la nurrțeroase turnee 
sau partide internaționale — 
toate determinînjd obiectiv a- 
cumularea unui grad de va
loare tehnică și tactică sau 
a unui standard de experien
ță competițională ridicat. In 
aceste condiții selecționata 
României a putut aborda, 
cu seninătate am spune, 
jocuri dificile, disputate în de
plasare, avînd în plus de su
portat necazurile oboselii sau 
ale gripei. Sînt lucruri clare, 
pe care le-am mai 
Și asupra cărora nu 
insista.

Să aruncăm azi

subliniat 
vom mai

o privire 
și la celălalt capitol al bu
getului nostru, adică 
unde — sîntem siguri — nu le 
va face prea multă plăcere 
jucătorilor români. Și asta 
pentru că-i vorba de capi
tolul deficiențelor, care — în 
ciuda succeselor din acest 
turneu — este destul de bo
gat. în acest sens conside
răm util să precizăm că a- 
ceste deficiențe — nici una 
de ordin structural — pot 
totuși impieta asupra capa
cității lotului nostru de a se 
impune în dificila confruntare 
din cadrul campionatului 
mondial, unde — să nu uităm 
nici o clipă acest lucru — 
fiecare joc are caracterul unei 
finale! Deci, partide cu ca
racter decisiv, în care orice 
greșeală, cît de mică, se poate 
plăti foarte scump.

Pentru aceste motive vom 
sublinia că deși în apărare, 
de pildă, s-au făcut progrese 
mari, totuși mijloacele folosite 
n-au fost întotdeauna tehnice. 
S-au comis faulturi, unele 
Chiar destul de tari, în mo
mente neindicate, s-au pre
luat pivoții cu întîrziere, blo
carea șuturilor s-a făcut spo
radic. iar pe extreme adver-

acolo

sării au pătruns cîteodată 
prea ușor. Datele obiective 
din înregistrările făcute 
cele 5 partide arată că erorile 
de apărare s-au soldat în ma
joritatea cazurilor cu goluri. 
Ba mai mult, în partidele de 
la Berlin și Ostrava echipa 
a trebuit să suporte multe si
tuații de inferioritate nume
rică, din cauza eliminării unor 
handbaliști români pentru 
faulturi repetate sau alte acte 
de indisciplină (nepunerea 
mingii jos, după fluierul ar
bitrului). Spre ilustrare vom 
preciza că în meciul cu R. D. 
Germană am avut 8 minute 
de inferioritate numerică 
(Licu — două eliminări !), în 
prima partidă cu Cehoslovacia 
4 minute (două eliminări) și în 
ultima întîlnire, tot cu Ceho
slovacia, 11 minute (Gruia 
două eliminări, una de 2 și 
alta de 5 minute!). Se impune 
așadar, ca în intervalul de 
timp care a mai rămas să 
se lucreze serios pentru creș
terea tehnicității în interven
țiile din apărare, pentru com
binarea mai utilă a acțiuni
lor individuale cu cele co
lective în defensivă, în sco
pul evitării apariției perma
nente a aceluiași jucător la 
semnalizările arbitrilor.

Unele deficiențe — deși 
mai puține sau, în Orice caz, 
cu efecte nu atît de dure
roase — există și în ceea ce 
privește organizarea acțiuni
lor ofensive. Rolul lui Cornel 
Oțeleă, excelent coordonator 
de joc, a fost cîteodată greu 
de îndeplinit, deoarece nu 
toți jucătorii răspundeau 
prompt la solicitările lui de 
a se angaja într-o combina
ție tactică. Acest lucru a fost 
necesar, cu atît mai necesar, 
cu cît excelentul realizator 
Gruia (a înscris 31 din cele 
87 de goluri realizate de e- 
chipă în acest turneu !) a fost 
schimbat deseori cu intenția 
de a-1 odihni, iar la ultimul 
meci de la Ostrava a supor
tat repetatele placaje și îm
brățișări ale lui Kavan, fiind 
blocat minute întregi. Apor
tul celorlalți realizatori (Guneș, 
Chicidt, Licu sau Birtolom) 
deși util în unele momente, 
n-a avut darul să mulțu-

la

mească pe deplin. în afară de 
aceasta, combinațiile cu pivo
ții n-au purtat amprenta unui 
joc sigur, convins. S-a acțio
nat cu teamă, pripit, de ne
voie, fără curaj, văduvindu-se 
în acest fel echipa de o armă 
tactică eficiență, mai ales în 
fața apărărilor avansate așa 
cum se bănuiește că vor juca 
majoritatea formațiilor 
campionatul mondial.

Ar mai fi de spus, tot în 
direcția ofensivei, că echipa 
în ansamblu a ratat mult și 
ceea ce este mai grav, din 
situații paralizante din punct 
de vedere moral prin clari
tatea lor. în această categorie 
ar intra, spre exemplu, arun
cările de la 7 m, dintre care 
s-au ratat două — singurele, 
de altfel — în partida înche
iată la egalitate, la Ostrava 
(15—15).

Toate acestea nu scad prea 
mult din meritele handbaliș- 
tilor români în realizarea vic
toriilor din turneul recent în
cheiat. Meritele lor rămîn și 
nimeni nu le poate contesta. 
Totodată, însă, aceste merite 
obligă. De aceea noi conside
răm comportarea lor din a- 
cest turneu ca un „aconto" 
serios și optimist pentru apro
piatul campionat mondial. 
Insă titlul suprem, spre care 
echipă noastră tinde obiectiv, 
nu poate fi obținut doar 
printr-un... „aconto". Se cer 
plătite toate ratele. Rata de 
muncă, seriozitate, dăruire în 
pregătire. Lunile care urmea
ză sînt cele cînd aceste „rate" 
pot fi plătite cu convingere, 
cu stăruință. Pentru că, acest 
adevăr este bine știut acum, 
cununa de lauri a campioni
lor lumii „costă" scump !

Călin ANTONESCU

la

în__
ieri formațiile feminine C.P.B 
și Farul Constanța, într-un joc 
fără prea mari implicații în ce 
privește clasamentul. Partida 
care s-a întins pe parcursul a 
trei ore de joc. nu a reușit 
să satisfacă exigențele specta- ‘ 
terilor. S-a greșit exasperant ■- • 
de mult, smeciurile au fost 
lipsite de forță (ceea ce expli
că prelungirea fazelor și a 
meciului), nesiguranța execu
țiilor fiind dominanta jocului.

După ce a condus aproape 
tot timpul, echipa Farul, să- 
vîrșind o serie de greșeli la 
blocaj și la servicii a cedat 
primul set Ia 15. Setul urmă
tor și l-a adjudecat. 
9. cedînd apoi la fel 
pe al treilea. Situația 
librează în setul al 
cînd jucătoarele din < 
ța reușesc să cîștige în pre
lungiri. după ce C.P.B. a avut 
de numeroase ori set-ball și 
meci-ball. în acest final de 
set a intervenit o gravă gre
șeală de arbitraj datorată 
..secundului" C. Florescu. ca
re a fluierat patru lovituri 
imaginare la C.P.B. (deși nu 
era atribuția sa), iar „princi
palul" . i-a dat credit! ! Și ast
fel meciul nu s-a încheiat cu 
3—1 pentru C.P.B. De altfel 
arbitrul secund a greșit de 
foarte multe ori. trecînd cu 
vederea depășiri clare (unele 
de jumătate de metru), atin
geri evidente ale fileului etc. 
De la scorul de 2—2. meciul 
a reînceput cu șanse egale de 
cîștig pentru ambele echipe. 
Constănțencele au un început 
excelent și la un moment dat 
tabela de scor arăta 13—4 in 
favoarea lor. Dar Farul a în
cremenit la 13. în schimb po- 
ligrafele au realizat 11 puncte 
consecutiv, 
cu 3-2 (15. —9. 10. —15. 13).

De la învingătoare s-au re
marcat Angela lonespu. Ileana 
Dulău și Rodica Hălmăgeanu 
(ultimei datorîndu-i-se ciști- 
garea setului decisiv), iar de 
la Farul au ..strălucit" Angela 
Moroianu. Doina Biji și Lilia
na Pasca.

ULTIMA ETAPA

Ion GAVRILESCU

EL DUMITRESCU ȘI J. DIBAR, FINALISTE
ÎN „CUPA 30 DECEMBRIE"

însă, la 
l de clar 
, se eehi-

IV-lea. 
Constan-

cîștigînd meciulȘTAFETA DE BIATLON
(Urmare din pag. I)

te- 
ce 

1 în 
; cî-
re- 

mai 
fost

se desfășoară 
sala Steaua, s-au disputat 
teva meciuri demne de 
marcat. La fete, cea 1
atractivă întîlnire a 1
furnizată de Nuți Cotuna, 
(Șc. sp. 2) și Mariana Simio
nescu (Dinamo) 5—6, 6—2, 
6—4. Eleva Evei Stăncescu a 
prestat un joc bun, cu lovituri 
de stînga, în lungul liniei, 
foarte precise, Cotuna, cu 
un calm britanic, a tempe
rat pe îndrăzneață și dezlăn
țuita Mariana Simionescu, 
care se dovedește din ce în 
ce mai bună și mai sigură 
pe loviturile de dreapta. A 
fost o întîlnire palpitantă, 
de bună calitate tehnică. Va
leria Balaj (Steaua), în mare 
progres, a prestat un joc 
spectaculos și a învins pe 
Florica Butoi (Construcții); 
cu 6—4, 6—4. Menționăm, de 
asemenea, victoria categorică 
realizată de Eleonora Dumi
trescu în întîlnirea cu Ma
riana Ciogolea, 6—1. 6—1.

La băieți, un rezultat sur
priză a realizat Adrian 
Roșeanu (Steaua) care l-a 
învins pe Radu Bădin (Pro
gresul) cu 6—5, 6—1. Roșea
nu. cu un joc modern, cu 
lovituri de voie și dese in
cursiuni la fileu, și-a mă
cinat sistematic adversarul, 
dînd dovadă de multă gîn- 
dire și un real talent. Re
zultate tehnice : senioare — 
A. Călina — M. Simionescu 
6—5, 6—2 ; V. Balaj — F. 
Mihai 6—0, 6—4; F Butoi — 
A. Floreșteanu 6—4, 6—3; A. 
Cîrnaru — E. Tacaci 3—6, 
6—4, 6—5; M. Ciogolea — V. 
Ruzici 6—2, 4—6, 6—0 ; El. 
Dumitrescu — I. Bădin 6—0, 
6—2; I. Dibar — A. Călina 
6—0, 6—1; M Ciogolea — A. 
Cîrnaru 6—3, 6—4; semifina
lă : I. Dibar — V. Balaj 6—3, 
6—4 : El. Dumitrescu — M. 
Ciogolea 6—1, 6—1. Junioa
re : V Ruzici — A. Floreș
teanu 6—4, 6—4; E. TaCaci— 
I. Bădin 6—2, 6—1; A. Căli-

na — C. Bădin 6—2, 6—4;
Seniori : M. Rusu — D. Mo
canii 4—6, 6—0, 6—3; A. 
Nâvroțchi — M. Mirea 4—6, 
6—5, 6—3; S. Mureșan — 
M. Cociuban 6—1, 6—0; C. Po- 
povici — M. Rusu 6—4, 6—3; 
A. Nâvroțchi — Zoltan Ne
meth 6—4, 6—5; St. Mure
șan — C. Hărădău 6—3. 6—1. 
juniori : A. Leonfe — 0.
Curcă 6—3, 6—4; F. Manea— 
R. Bello 6—5, 6—1; I. Liviu— 
C. Niculescu 6—1, 6—1; M. 
Robu — Vîrgolici 6—2, 2—6, 
6—4; P. Almăjăn — I. Rusen 
6—4, 6—2.

Azi, începînd de la ora 
8 se vor disputa finalele la 
băieți și fete seniori.

feta de biatlon. Tragerea cu 
arma a evidențiat în schimb 
un progres considerabil al 
tuturor conCurenților. Majori
tatea au lovit țintele cu nu
mărul de cartușe acordate 
fără a fi necesare ture de pe
nalizare. îmbucurător. însă, 
este modul de organizare a 
tragerii în poligon și viteza 
de executare. în mod Special 
s-au distins C. Carabela. Gh. 
Cimpoia, V. Fontana Și D 
Soiu. Este posibil ca solicita
rea mai redusă a cursei de 
fond să fi permis o relaxare 
sporită în poligon, ceea ce a 
influențat pozitiv rezultatele 
tragerii.

Deși l-am urmărit atent pe 
Gyfirgv Vil moș atît la fond 
cît și la tragere, nu putem 
spune nimic sigur despre for
ma sa actuală. A fost parcă 
absent de pe pîrtie și. bineîn
țeles. din clasamentul celor 
mai buni.

Rezultate — ștafeta 4x7.5 
km : 1. A.S.A. I Brașov 2h 
19:39, (1. Mîrzea, D. Soiu, C. 
Carabela și Gh. Cimpoia). 2. 
Dinamo II Brașov 21i 2,4:18.
3. A.S.A. II Brașov 2h 25.07,
4. Dinamo I Brașov 2h 29 20 
5 Steagul roșu Brașov 2h 
45.26.

Sandi IONESCU

Concursul

de la Vîrfu! cu Dor

a fost aminat
Din cauza viscolului care 
bintuit în Bucegi, concursul 

de schi-probe alpine, progra
mat ieri la Vîrful cu Dor, a 
fost amînat pentru o dată 
ce va fi stabilită ulterior.

a

DOAR TREI ECHIPAJE
(Urmare din pag. If

tărît întreruperea antrena
mentului.

Organizatorii au luat pe loc 
măsurile necesare pentru re
pararea virajului. Din păcate, 
însă, temperatura ridicată (la 
ora prînzului termometrele in
dicau plus 1 grad) creează in
certitudini asupra posibilității 
de efectuare a a 'renamen- 
telor programate sîmbătă 
noapte. Totuși, se speră și se 
va încerca tot posibilul, chiar 
dacă aceste antrenamente vor 
trebui să se dispute spre di 
mineață. cînd temperatura 
este mai scăzută

în rest, trebuie să spun că 
pîrtia este bine amenajată, 
deși, pentru a face față ne
cesității, organizatorii au tre
buit să care zăpadă de la 
distanță mare de pîrtie. In 
aceste condiții, nici miile 
turiști aflați în stațiune 

prer bucuroși, ei nepu- 
beneficia din plin de zi- 
de vacanță.

sînt 
tind 
lele

de 
nu

• CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
— C.S.M. SIBIU 3—2 (3. —9 
—8,6,13). Jocul a fost inte
resant. viu disputat, cu un fi
nal puternic din partea gaz
delor. mai bune la blocaj și 
în atac. în ultimul set s-a ju
cat nervos de către ambele 
formații. La un moment dat, 
sibiencele conduceau cu 8—4 
și 12—8. Scorerul M. Furdu a 
făcut ..cadou" gazdelor un 
punct trecînd pe foaie 14—12 
în loc de 13—12 pentru Ceah
lăul. S-au 
pa, Luizâ 
Albiș de 
Cristina
Dincă de la C.S.M. A arbitrat 
slab Angliei Dinicu secundat 
bine de C. Nedelcu ambii din 
București (C. NEMȚEANU — 
coresp principal.)

remarcat Iulia Po- 
Moraru și Adriana 

la Ceahlăul și 
Popa și Mariana

în U.R.S.S., 
au susținut acest 

care l-au cîștigat cu 
Trebuie să mențio- 

condițiile de joc au

Această duminică, ultima 
din 1969. a fost mai săracă în 
volei. Doar trei orașe au bene
ficiat de favoarea găzduirii 
unor partide de ,.A“ (toate 
feminine): București. Iași și 
P. Neamț. Exceptînd. într-o 
oarecare măsură. întîlnirea 
Penicilina — Universitatea 
minietapa a fost aprioric in
coloră pînă și pentru iubitorii 
de statistică. Nimeni nu se aș
tepta — și pe bună dreptate 
— la surprize din partea oas- 
petelor. deși studentele timi- 
șorence — revelația campio
natului — arătaseră pînă a- 
cum că nu trebuie niciodată 
subapreciate, iar Farul și 
CS.M. erau totuși capabile să 
dea mult de furcă gazdelor 
lor. Bucureștenii care au ținut 
să fie prezenți în Giulești la 
ultimul meci al anului (și. 
spre surprinderea noastră’ 
destul de numeroși față de 
ceea ce le promiteau C.P.B. 
și Farul) n-au putut con
stata nimic deosebit, în 
afară de inoportunitatea ar
bitrului secund C. Florescu, 
pe care numai Fortuna 
(prin cele două echipe) l-a 
salvat de vina contribuției 
la deformarea unui rezultat 
(vezi cronica). Au venit toți 
tifosii voleiului, poate spre a 

vedea încheindu-se un an 
deloc roz pentru acest sport 
bineînțeles nu cu gînduj de 
a-și umple sacul de la po
mul... nelăudat. Cu siguranță, 
nu și-au făcut iluzii. Și poate

nici în privința arbitrajului. 
Apropo, voiam și noi să mai 
spunem cîteva cuvinte (în pri
vința nivelului campionatelor, 
a programării arbitrilor, etc., 
etc.), federației de specialitate 
acum, la încheierea turului... 
Dar nu, lăsăm pe altă dată... 
La mulți ani I

Așadar, și campionatul fe
minin a ajuns la jumătatea 
sa și la... vacanță, aducînd în 
frunte o echipă — Dinamo — 
care a manifestat mai multă 
seriozitate și dăruire, un pro
gres evident în privința con
cepției de joc. ceea ce a făcut 
ca disputa cu cele două mari 
rivale. Penicilina și Rapid, 
să-i dea cîștig de cauză în în- 
tîlnirile directe. La rîndul lor. 
ieșencele par mai decise decit 
anul trecut să atace titlul — 
pînă acum apanajul formații
lor bucureștene — în timp ce 
Rapidul și-a terminat... cărbu
nii înainte de vacanță prezen< 
tîndu-se fără vlagă la ambele 
derbyuri. De remarcat ascen
siunea Universității Timișoa
ra, care se plasează deocam
dată în rîndul cvartetului 
ce-și v.a disputa titlul în pri
măvară. la turneul final...

I’oa.te că anul viitor va fi 
mai fericit pentru voleiul nos
tru. Să-l așteptăm cu speran

țe și chiar cu încredere, mai 
ales că vine cu campionatele 
mondiale și cu posibilitatea 
reabilitării voleibaliștilor ro
mâni...

Aurelian BREBEANU

In ultima etapă a diviziei A,

• PENICILINA IAȘI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 3—0 (8, 12, 7). La 24 de 
ore după revenirea din tur
neul întreprins 
ieșencele 
meci, pe 
ușurință, 
năm că
fost improprii, în sală dom
nind un frig ca... afară. In 
setul II, după cum se vede 
și din scor, lupta a fost strfn- 
să, oaspetele conducînd la un 
moment dat cu 11—71 Dar

■ gazdele au avut o 
puternică, tranșînd 
mai apoi meciul In 
lor. S-au remarcat
Bincheci și Florentina Itu de 
la Penicilina și Rodica Popa 
de la Universitatea Timișoara. 
(D. DIACONESCU — coresp. 
principal).

revenire 
setul și 

favoarea 
Viorica

CLASAMENT
I. Dlnamo 11 10 1 Sl: 5 21
2. PenlcUina 11 10 1 31: ( 21
3. Rapid 11 9 2 28: 6 20
«. Univ. Tim. 11 8 3 26 :U 19
5. Farul 11 6 5 22:22 17
8. Medicina 11 6 5 19:20 17
7. I.E.F.S. 11 5 6 18:20 18
8. C.P.B. 11 4 7 16:25 15
9. C.S.M. Sibiu 11 3 8 16:25 li

10. Ceahlăul 11 3 8 17:27 14
11. Progresul 11 2 9 7:28 13
12. Voinfa M. Cluc 11 0 11 0:33 11

FA VORIȚII ÎNVINȘI
(Urmare din pag. I)

REZULTATELE PRIMEI 
ZILE — seniori, 500 m : 1. 
I. Roșea (Agronomia Cluj) 
46.8, 2. V. Ionescu (Dinamo 
Buc.) 48.0, 3. V. Sotirescu 
(Dinamo Buc.) 48,1, 4. Okoș 
(DiriSmo Brașov) 48,5, 5. M. 
Bărbulescu (Dinamo Buc.) 
48,8; 1500 m: 1. V. Sotirescu 
2:31,1, 2. A. Okoș 2:33,0, 3. 
I. Roșea 2:33.1, 4. H. Timiș 
(Din. Buc.) 2:34,5. 5. Al. 
Spitzer (Mureșul Tg. Mureș)

S-a încheiat turul campionatului diviziei A
Voinfa Tg. Mureș (f) și Petrolul Ploiești (m) — campioane de toamnă

Sîmbătă și du
minică s-a dispu
tat cea de a Xl-a 
etapă a Campio
natului diviziei A 
la popice, ultima

din turul competiției în care 
se întrec 12 echipe feminine 
și tot atîtea masculine. în 
ambele campionate s-a dat 

.o luptă interesantă pentru 
ocuparea primelor locuri în 
clasamente. Atît la femei, cît 
și ia bărbați, această ultimă 
etapă a turului a fost aceea 
care a desemnat formațiile 
campioane de toamnă : VO
INȚA TG. MURES la femei 
și PETROLUL PLOIEȘTI la 
bărbați.

Iată desfășurarea partidelor 
din ultima etapă a turului :

FEMININ

au rea- 
. în partida de la Giu- 
o performanță unică în 
ei, obținînd cel mai 

rezultat al actualului 
la a-

Rapid București — Vo
ința București 2431 —2594 
p d. Jucătoarele de la 
Voința, care formează la 
ora actuală una dintre 
cele mai valoroase echipe 
ale campionatului, 
lizat. 
Iești 
felul 
bun
campionat. De fapt, 
ceasta se mal pot adăuga și 
alte performanțe care între
gesc palmaresul formației, ca 
de exemplu excelenta cifră 
obținută de. Cornelia Moldo- 
veanu — 487 p d — cel mai 
bun rezultat realizat în di
vizie, precum și media ridi
cată de 432,33 p d. De men
ționat că cel mai slab punc
taj — de fapt, o cifră va
loroasă pentru alte jucătoare 
— a fost de 405 p d 
Armeanu). Dar iată și 
rul popicelor doborîte 
lelalte concurente de 
ința în ordinea intrării 
pistă : 
415, Crista Sz6cs 459 
zero bile în gol),
Grecescu 411, Cornelia Mol- 
dovcanu 487 (cu una bilă în 
gol), Elena Moldoveanu 417. 
Trebuie să mai spunem că 
Voința â avut un număr re
dus de bile gr ’3 — numai 
19. Rapid a suferii o înfrîn- 
gere onorabilă — media re
zultatelor .este de 405,11. Din

(Maria 
numă- 
de ce
la Vo- 

pe 
Constanța Marincea 

(cu 
Cornelia

nou cea mai bună jucătoare 
de la giuleștence a fost ju
nioara Vasilica Pințea cu 
430 p d. în urma ei s-au cla
sat Alexandrina Navon cu 
427 și Elena Buzea cu 410 
p d. (T.R.).

Hidromecanica Brașov — 
Laromet București 2510 — 
2406 p d. Cu un rezultat de 
zile mari, Hidromecanica a 
întrecut formația campioană 
la un scor destul de conclu
dent. Cinci jucătoare de la 
gazde au obținut punctaje 
de peste 400. și anume: 
Orghidan — 429, Zavera — 
419, Schmidt — 437 și Rot
ter — 
hiufiii 
teanca 
notată 
cu 446 
gol). De la Laromet s-a mai 
evidențiat și Stela Andrei, 
care a doborît 438 de „bețe". 
(C. GRUIA-coresp. principal).

U.T. Arad — Metrom Bra
șov 2339 — 2120 p d. întîl
nire cîștigată cu ușurință de 
arădence, care au avut în 
Maria Nadaș o jucătoare de 
mare precizie — 445 p d. 
De la oaspete o singură ju
cătoare s-a apropiat de va
loarea gazdelor — Livia 
Răstăman cu 391 p d. (GH. 
NICOL AlȚA-coresp.).

Gloria București — Voin
ța Constanța 2273 — 2321 p d. 
Echipa constănțeană a cîști
gat ușor, învingînd un ad
versar care a avut cinci ju
cătoare slabe, în frunte cu 
Florica Neguțoiu, componen
tă a lotului național, care a 
dobcrît doar 391 de popice. 
De la Voința s-au remarcat, 
în mod deosebit, Ivan (423) 
și Antonovici (407). De Ia 
Gloria, în nota ei obișnuită, 
adică bine, Marcu — 432 p d. 
O. GUȚU-coresp.

Voința Tg. Mureș — Pe
trolul Ploiești 2554—2256 p d. 
Diferența mare cu care au 
cîștigat mureșencele se dato- 
rește, în primul rînd. faptu
lui că toate concurentele au 
trecut de granița celor 400 
p d. Cele mai precise jucă
toare : Margareta Szemanvi 
473 si Realrrlna Damo 437 
de Ta V~;Ma și Florica Ne- 
goiță 411 de la Petrolul. (I, 
PAUȘ-coresp. principal).

431. Performera reu- 
a fost însă bucureș- 
Elena Trandafir — 
pe foile de arbitraj 
p d (zero bile în

MASCULIN
Constructorul București — 

Flacăra Cîrnpina 5292—5213 
p d. ^Flacăra. echipă aflată 
în fruntea clasamentului, a 
trebuit să încline steagul în 
fața ultimei clasate, Construc
torul, care în această partidă 
a jucat cu o voință extra
ordinară și a cîștigat pe me
rit Performerul echipei în
vingătoare a fost veteranul 
C. Rudău. care, la cei 48 de 
ani ai săi, s-a comportat ca 
uh sportiv tînăr, terminînd 
cele 80 de minute, cît durea
ză lansarea celor 200 de 
cu o prospețime ce îi 
minte vîrsta și care, în 
a realizat și cel mai bun 
punctaj al echipei — 922 p d, 
cu numai 2 bile în gol. De la 
cîmpineni, excelent s-a com
portat jucătorul nr. 1 al 
țării, multiplul campion Pe
tre Purje, care a realizat o 
cifră foarte valoroasă — 959 
(cu o bilă în gol). Ne-a mai 
plăcut și evoluția celuilalt 
veteran al întîlnirii, N. Blă- 
naru, care după Purje a 
doborît cele mai multe popice 
din echipa Flacăra — 886. 
(R.T.).

Voința București — C.F.R. 
Timișoara 5126 — 4830 p d. 
Ceferiștii, cu vechi state de 
servici în competițiile repu
blicane, au fost învinși la 
scor de către jucătorii Vo
inței, recent promovați în 
divizie. Cele mai semnificati
ve rezultate : Marinescu — 
906, Voicu — 871, Coteanu 
870, de la Voința, respectiv 
Wendel — 838, Lupa — 818 
și RabI — 816, (P. AUREL- 
coresp.).

Voința Tg. Mureș — Ra
pid București 5284—5056 p d.

Olimpia Reșița — Petrolul 
Plo’ești 5059—5098 p d. O 
victorie meritată a ploiește- 
nilor, care pînă la schimbul 
cinci au condus cu 128 de 
..bețe". Ultima pereche : Mi- 
coroiu (Ol.) — Vînătoru (P) 
916—827 p d. In afară de 
Micoroiu s-au mai evidențiat 
Kridor 842 de li reșițeni și 
Dumitru 912 de la ploieșteni. 
(D. PLAVIȚU-coresp.).

C.S.M. Reșița - Rafinăria 
Teleajen 5210 ’0‘U» » d.

Gaz metan Mediaș — Vo
ința Cluj £16'1—4832 p.d.

2:34,5; senioare — 500 m: 1. 
Crista Tracher (Dinamo Bra
șov) 52,6, 2. Maria Tașnadi 
(Dinamo Buc.) 54,6, 3. Ileana 
Antal (Dinamo Buc.) 56,9, 4. 
Ecaterina Bernat (Mureșul Tg. 
Mureș) 67,1, 5. Doina Pla
ton (Agronomia Cluj) 72,3; 
1000 rti: 1. Crista Tracher 
1 :51,4, 2. Maria Tașnadi
1:54,3, 3. Ileana Antal 2:01,6, 
4. Ecaterina Bernat 2:18,7, 5. 
Doina Platon 2:38,5. Câștigă
torii la celelate categorii — 
juniori I 500 m: Gh. Varga 
(Agronomia Cluj) 48,1, 1500 m: 
L. Căplescu 2:37,2. Junioare 
I — 500 și 1000 m: Rodica 
Nimereală (Dinamo Buc.) 60,7 
și 2:05,8; juniori II — 500 și 
1000 m: E. Imecs (Agronomia 
Cluj) 52,5 și 1:50,2; junioare II 
— 500 și 1000 m: Eva Fokt 
(Mureșul Tg. Mureș) 62,4 și 
2:10,7; copii I — 500 ni (bă
ieți): I. Aiexe (învățămintul 
Sibiu) 57,5, 500 m (fetițe): 
Adriana Pleșa (Mureșul Tg. 
Mureș) 61.1; copii II — 100 m 
(b): N. Tarzeanschi (Buc.) 
13,6; 100 m (f): Carmen Dra
goman (Sibiu) 14.4.

întrecerile continuă luni.

bile, 
dez- 
plus,

Universitatea Cluj a dispus
la scor de Steaua!

Ultima etapă a 
campionatului na
țional de baschet 
masculin a mar- 

. eat o surpriză de 
proporții : frun

tașa clasamentului, Steaua, a 
fost învinsă la Cluj de for
mația studenților din locali
tate, Universitatea, la o dife
rență de 15 puncte. Trebuie 
să precizăm că surpriza O 
constituie nu victoria în sine 
a clujenilor, ci proporția sco
rului. Dar, iată amănunte de 
la acest meci, ca și de la ce
lelalte disputate în această a 
Xl-a etapă.

universitatea Clu:t— 
STEAUA 76—61 (36—24). Aș
teptat cu mare interes, der- 
by-ul etapei s-ă soldat cu vic
toria fără drept de apel a 
gazdelor, care au evoluat ex
celent. Clujenii au avut în 
Ruhring un excelent coordo
nator. El a temperat acțiunile 
echipei sale în momentele 
cheie și a creat foarte bune 
situații lui Demian, Vizi și Si
mon. în plus, studenții au 
dominat net zona celor două 
panouri, în special prin De
mian, care l-a depășit net pe 
adversarul său direct, Tărău. 
Steaua, cu pivotul — Tarău
— anihilat și cu alți doi ju
cători — Czmor și Gheorghe
— avînd o comportare ștear
să, nu a contat decît pe No- 
sievici. foarte eficace. Cele 
mai multe puhete: Demian 
22, Ruhring 19, Simon 13, 
Vizi 10 pentru Universitatea 
respectiv Nosievici 30, Gheor
ghe 11, Czmor și Tarău cite 
6. Au arbitrat mulțumitor A. 
Balas și G. Mahler. (V. MO- 
REA și R. MIRCEA — co
resp.).

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — COMERȚUL Tg. 
MUREȘ 76—65 (41—29). Cu o 
formație modestă, antrenorul 
mureșan A. Borbely nu a 
putut face față echipei bucu- 
reștene, care a zburdat tot 
timpul. Studenții, utilizînd

permanent doi și chiar trei 
jucători înalț! (Popa, Geor
gescu și Troacă), au controlat 
panourile, au recuperat și au 
înscris. Mureșenii au avut, ca 
de obicei, în Țedula cel mai 
bun jucător. Remarcabilă 
nota de sportivitate a parti
dei. Au arbitrat bine V. Bor- 
deianu și V. Chioreanu (D. 
DIACONESCU — coresp.).

RAPID - POLITEHNICA 
GALATI 87—67 (49—26). în
trecerea a fost tot timpul la 
discreția bucureștenilor care, 
avînd în trio-ul Or. Popescu, 
(18 p), Predulea (16 p), Radu 
PopOvici (10 p) cei măi eficace 
jucători, au dominat din pri
mele minute. Studenții gălă- 
țeni, cu toate că au beneficiat 
de randamentul superior al 
lui Motaru (24 p) și Marti- 
nescu (20 p), nu au putut 
evita înfrîngerea la scor. Au 
arbitrat bine V. Kadar și C. 
Negulescu (FL. SANDU — co
resp.).

I.C.H.F.—VOINȚA BUCU
REȘTI 74—57 (33—22)._A fost 
un meci extrem de dîrz, în 
care I.C.H.F.-ul, avînd din 
nou în maestrul sportului 
Emil Niculescu un coordona
tor inteligent și în Cîmpcanu 
(17 p) un bun marcator, s-a 
impus pe merit. De la Voința, 
cea mai bună comportare au 
avut-o Sterian (16 p) și 
Scorțescu (13 p). Au condus 
corect arbitrii A. Berger și 
Gh. Ionescu. Un amănunt ne
plăcut : din cauza neglijenței 
scorerului și a oficialului care 
manipula tabela de Scor, la 
un moment dat, exista o vă
dită neconcordanță între situ
ația reală și cea indicată de 
foaie și de tabelă. A fost ne
cesară intervenția arbitrilor 
pentru a se restabili adevă
rul. (A. PĂPĂDIE — coresp.)

Celelalte două întîlniri ale 
acestei etape sau disputat 
săptămîna trecută : Dinamo— 
Î.E.F.S. 88—73 și Politehnica 
Brașov—Universitatea Timi
șoara 64—90.

PROFILURI DE CAMPIONI
Răspunzind mai multor 

scrisori sosite la redacție 
după finalele de gimnastică 
de la Timișoara, care ne so
licitau amănunte in legătură 
cu biografia sportivă a noilor 
campioni absoluți ai tării, fa
cem loc astăzi în ziar unor 
scurte biografii ale laureati- 
lor pe 1969 ai campionatelor 
naționale.

ELENA CEAMPELEA

S-a născut la 3 februarie 
1947, la Ploiești. Gimnastica 
de performanță a început-o la 
clubul Petrolul, în 1961, cu 
prof. Elena Sima, căreia îi fu
sese recomandată de profeso
rul Ștefan Filip, de la Școala 
generală nr. 8. In numai doi 
ani. Elena Ceampelea acumu
lează un bogat bagaj de cu
noștințe și mișcări de bază 
ale gimnasticii, ceea ce face 
ca în 1963 să fie selecționată 
în lotul național. Sub supra
vegherea antrenorilor Maria 
Simionescu, CaiUs Jianu și Ni-

colae Covaci ea urcă, an de 
an, noi trepte ale măiestriei, 
cîștigă în 1966 și 1967 titlul 
de campioană absolută a țării 
și obține alte victorii în con
cursuri internaționale. De ase
menea, demne de remarcat 
mai sînt locurile V la birnă 
și sol la Campionatele euro
pene de la Sofia (1965) si lo
cul VI la sol la campionatele 
europene de la Amsterdam 
(1967).

în 1969, Elena Ceampelea, 
în continuare legitimată la 
Petrolul, adaugă acestui fru
mos bilanț un nou succes me
ritoriu : titlul de campioană 
absolută a țării, cîștigat la Ti
mișoara. în una din cele mai 
disputate finale de campionat 
din ultimii ani.

PETRE MIHAIUC
S-a născut la 5 iulie 1948, 

în București. Vădind aptitu
dini pentru gimnastică, șe în
scrie Ia Liceul nr. 35 din Ca
pitală, unde lucrează aproape 
patru ani (din 1959) cu prof. 
Nicolae Vieru. în continuare,

alți patru ani, pregătirea sa 
este supravegheată de prof. 
Ștefan Hărgălaș, iar în pre
zent la clubul Steaua îl are 
ca antrenor pe Costache 
Gheorghiu. Debutul în echipa 
națională — în 1966, an in 
care cîștigă două titluri de 
campion al țării pe aparate : 
la sol și sărituri. Se afirmă 
pe plan internațional la con
cursul de juniori desfășurat 
în 1966 ia Erfurt (R. D. Ger
mană), unde obține locul I la 
sol. Printre învinșii săi de 
atunci s-a numărat și, nenu
mitul azi, Mihail Voronin. 
Anul 1969 i a adus un buchet 
de titluri, Mihaiuc cucerind 
atît primul loc la individual 
compus, cit și cinci titluri in 
concursul pe aparate.

ECHIPA FEMININĂ A C.S.Șc. BUCUREȘTI

A EVOLUAT LA BUDAPESTA
O selecționată feminină de 

gimnastică a Clubului sportiv 
școlar din București a evoluat 
la Budapesta, în compania 
echipei Clubului sportiv Pe- 
toffi. O comportare remarca
bilă a avut junioara bucureș- 
teancă Paula loan, care con
firmă astfel rezultatele bune 
obținute în acest final de se
zon în concursurile interne și 
internaționale. Ea s-a c' sat 
pe primul loc la individual

compus, la bîrnă și sol și pe 
locul secund Ia paralele. Iată 
rezultatele: pe aparate: sări
turi — Karolin Ferlaki (Petoffi) 
9,65 p; paralele — Maria Ku- 
tasz (Petoffi) 9,45 p; bîrnă — 
Paula loan (C.S.Șc.) 9,15 p : 
soi — Patila loan 9,70 p; in-* 
dividual compus — Paula 
loan 37,70 p ; Maria Kutasz 
37,15 p ; Carolina Marin 
(C.S.Șc.) 36,60 p.

GIMNASTELE FRUNTAȘE, 
IN PREGĂTIRE

LA POIANA BRAȘOV
Gimnastele noastre frun

tașe se vor afla, timp de două 
săptămîni, într-o tabără de 
pregătire la Poiana Brașov. 
Antrenorii lotului național, 
prof. Nicclae Covaci și prof. 
Emilia Liță, vor încerca să 
folosească această perioadă de 
vacanță și concediu (5—18 
ianuarie) atît pentru odihrjă 
activă cît și pentru antrena
mente de pregătire fizică. 
Și-au anunțat prezența în ta
băra de la Poiana : Elena 
Ceampelea, Campioana țării, 
Olga ștefan, Al'na Goreăc, 
Rodi-'a Apăt-artu. Lucia Chi- 
riță, Claudia Pandelcscu, Eîi- 
sabeta Badea.
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La jumătatea campionatului diviziei A

DOTATA CU
Desfășurării primei părți 

a campionatului diviziei Ade 
fotbal i-au fost, pînă acum, 
consacrate, în ziarul nostru, 
mai multe comentarii, în care 
temele principale le-au con
stituit îndeosebi pregătirea 
și evoluția echipelor și a ju
cătorilor, aspectele pozitive și 
negative din munca antreno
rilor, calitatea arbitrajelor 
prestate etc. Astăzi, încheiem 
de fapt acest ciclu de mate
riale retrospective printr-o 
analiză a comportării publi
cului sportiv din orașele cu 
echipe în prima divizie.

Se recunoaște, în genere, 
nemaifiind cazul să demon
străm, că spectatorii din tri
bună exercită o influență 
destul de puternică asupra 
disputei fotbalistice de pe te
ren, puțind contribui decisiv 
fie la menținerea ei în limi
tele sportivității fie la dena
turarea sensului acesteia, la 
incitarea spre comiterea de 
acte reprobabile. Tocmai in 
ideea de a întări rolul pozi
tiv al publicului Ia meciurile 
de -fotbal, a-1 stimula în di
recția păstrării unei atitudini 
corecte și civilizate, a-1 de
termina să elimine din rin
durile sale elementele turbu
lente și huliganice, ziarul 
nostru a inițiat cu un an în 
urmă o întrecere cu caracter 
special destinată spectatorilor 
din orașele gazdă ale echipe
lor divizionare A — „Trofeul 
Petschowschi".

Prima ediție a acestei ine
dite competiții s-a desfășurat 
de-a lungul celor 15 etape ale 
returului campionatului tre
cut și a dat ca învingător — 
după cum se știe — publicul 
din Craiova. Prin marea și 
dovedita lor pasiune pentru 
fotbal prin lăudabila lor 
comportare din partidele cam
pionatului anterior, înfocații 
suporteri ai echipei Universi
tatea Craiova s-au înscris 
astfel primii — și deplin 
meritat — pe lista cîștigăto- 
rilor „Trofeului Petschow
schi", aducind în orașul lor 
frumoasa cupă challenge ofe
rită de ziarul „Sportul".

Cea de-a doua ediție a 
„Trofeului Petschowschi" are 
o durată mai lungă de des
fășurare, înglobînd atit me
ciurile din turul campiona
tului actual cît și pe cele din 
retur, care vor avea loc pînă 
tîrziu în primăvara și chiar 
vara anului 1970

După disputarea celor 15 
etape ale primei jumătăți de 
campionat clasamentul în in-

„TROFEUL PETSCHOWSCHI
trecerea deschisă publicului 
sportiv arată astfel i

1. Oradea
Petroșani 
București 
Brașov 
Ploiești 
Pitești

7. Arad
8. Craiova 

Bacău 
Constanța 
Iași 
Tg. Mureș 
Cluj

2.
3.
4.
5.
6.

/

9.14
8.71
8.68
8.62
8.50
8.42
8.37
8.14
8.00
8.00
7.85
7.71
7.57 

cifre

MĂSURI DISCIPLINARE
LA CEAHLĂUL P. NEAMȚ

Cu ocazia analizei făcute la 
Ceahlăul P. Neamț, echipă ce 
activează în campionatul di
viziei B — seria I. au fost a- 
doptate O serie de măsuri dis
ciplinare. Astfel, au fost scoși 
din lot. pentru lipsă de inte
res în pregătire și abateri de 
la viața sportivă, următorii 
jucători : Mangalagiu, Dia- 
conu, Seceleanu, Enache și 
Stănculescu. O altă măsură 
luată constă in încredințarea 
conducerii tehnice antrenoru
lui Virgil Rizea. care va relu” 
antrenamentele in ziua de 7 
ianuarie 1970.

C. NEMȚEANU coresp

9—10. 
9-10.

11.
12.
13.

Menționăm că aceste 
reprezintă media notelor a- 
cordate publicului de croni
carii noștri la meciurile de 
campionat susținute pe teren 
propriu de către echipele din 
orașele respective. In cazul 
orașelor cu două sau mai 
multe echipe (Cluj. București), 
s-a făcut o medie gene
rală a publicului, fiind im
posibilă o departajare pentru 
fiecare grupă de suporteri. De 
asemenea, facem precizarea 
(intrucît s-au creat unele dis
cuții pe marginea incidente
lor petrecute la meciul Uni
versitatea Craiova — Dinamo 
Bacău) că notele acordate pu
blicului se scad corespunzător 
atunci cînd, deși majoritatea 
sau marea majoritate a spec
tatorilor se comportă sportiv, 
unele elemente — în grup sau 
izolat — se dedau la mani
festări ce contravin regulilor 
fâir-play-ului. Procedăm ast
fel deoarece nu putem ți nici 
n-ar fi corect să dăm o anu
mită notă unei părți din pu
blic (chiar dacă ea este net 
majoritară) și o alta specta
torilor turbulenți (chiar dacă 
cifra acestora se apropie de 
limita minimă). În fond, ma
rea masă a spectatorilor cin
stiți și obiectivi trebuie să 
să simtă răspunzătoare de 
tot ceea ce se întimplă în 
tribune, trebuie să împiedice 
comiterea de acte nesportive 
și să acționeze asupra celor 
puțini dintre ei care ar În
cerca să se comporte ca pe 
maidan.

Clasamentul în întrecerea 
pentru „Trofeul Petschowschi" 
are, așadar, la mijlocul cam
pionatului, ca lider — destul 
de autoritar — publicul din 
Oradea. Prezența sa în frun
tea ierarhiei actuale ne a- 
pare oarecum surprinzătoare 
dacă avem în vedere mani
festările ce i-au fost proprii 
la Unele meciuri din campio
natul trecut și care au deter
minat chiar suspendarea pe 
o etapă a terenului de joc 
din Oradea. Se pare, însă, că 
din cele intimplate in primă
vară s-au tras învățămintele 
necesare. Dovadă că, deși e- 
chipă favorită — Crișul —* n-a 
prea avut o evoluție strălu
cită în acest tur de 
pionat, pierzind chiar unele 
din meciurile susținute 
ren propriu, publicul spor
tiv din localitate a fost ca
racterizat de O atitudine co
rectă. nepătimașă, notele a- 
cordate de cronicarii noștri 
nefiind niciodată mai mici 
de 8. Deosebit de remarcabil 
ni se pare faptul că publi
cul crâdean a fost creditat 
cu nota maximă — 10 — 
chiar la două dintre Infrin- 
gerile suferite de Crișul pe 
propriul teren: cu Universi
tatea Craiova (1—2) și eu 
Dinamo Bacău (0—41

Ca o surpriză plăcută poate 
fi apreciată și prezenta pe 
locul secund a publicului din 
Petroșani, în ton destul de 
apropiat cu comportarea fru
moasă in campionat a ele
vilor lui Ozon.

Imaginara medalie de bronz 
ar reveni spectatorilor bucu- 
reșteni, cunoscuți și apreciați 
în general pentru obiectivi
tatea lor, pentru căldura cu 
care primesc și susțin echi
pele din provincie, dar care, 
ca și în campionatul trecut, 
sînt din nou handicapați de 
o notă minimă — 3 — pri
mită pentru incidentele crea
te de cițiva huligani la me
ciul Steaua — „U" Cluj.

Notabilă prezența pe locu
rile 4, 5 și 6 a publicului 
din Brașov, Ploiești și Pitești, 
care în anii trecuți a cam 
dat de furcă comisiei de dis
ciplină a federației.

în schimb, deținătorii ..Tro
feului Petschowschi", specta
torii din Craiova și împre
jurimi, ocupă deocamdată un 
loc destul de modest, ca ur
inare îndeosebi a „isprăvilor" 
unora dintre ei la jocul cu 
Dinamo Bacău dar — în mai 
mică măsură — și a acelor 
buclucașe baloane cu hidro
gen. care n-au ce căuta pe 
stadioanele de fotbal.

Foarte neplăcut surprinde 
poziția codașă a publicului 
clujean, altădată remarcat 
pentru sportivitatea sa. dar 
care in acest tur de campio
nat a avut în cîteva rinduri 
(îndeosebi la meciurile „U“ — 
Rapid și C.F.R. — Steaua) 
atitudini ce nu-1 onorează.

Dar, nu ne aflăm decît la 
jumătatea întrecerii. Cele 15 
etape ale returului pot aduce 
multe schimbări, care vor 
influența — desigur — și 
acest clasament. în ceea ce 
ne privește, dorim ca aceste 
schimbări să fie numai în 
bine, ca notele acordate să 
devină cît mai mari iar de
partajarea în fruntea clasa
mentului să fie cît mai dificil 
de realizat.

cît mai dificil

cam-

pe te-

la Universitatea Craiova se anunță 
un încărcat program de pregătire
l.a 9 ianuarie 1970. jucăto

rii echipei Universitatea Cra
iova vor încheia cele 24 de zi-

LOTO-PRONOSPORT
așa arata o varianta
13 REZULTATE exacte 
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1969.

cu 
LA 

NR.

o—o
1—2
1-1
0—0
0-0
0-3

X
2
X
X
X
2

I. Bâri — Lazl6
It. Brescia — Fiorentina

III. Cagliari — Milan
IV. Inter. *» Verona
V. Palermo — Napoli

VI. Roma — Juventus
VII. Sampdoria — Bologna

0
VIII. Torino — Lanerossi 1

IX. Catania — Varese 0-
X. Mantova — Fogglă 1

XI. Modena — Genoa 0
XII. Perugia — Catanzaro 0 

XIII. Pisa — Atalanta t
Fond de premii : 262 933 1
Plata premiilor pentru 

concurs se va face astfel :
In Capitală cu Începere i 

5 ianuarie 1970 pînă la t 
bruafie 1970 inclusiv.

Tn țară de la 8 Ianuarie 1970 
pînă la 10 februarie 1970 inclusiv.

X
1

X
1
X 
X
2

le de vacanță și — cu forțe 
proaspete — vor începe dura 
dar foarte importanta, perioa
dă a pregătirii pentru returul 
campionatului. După vizita 
medicală (12. I), craiovenii 
vor pleca la Sinaia, unde vor 
rămine 16 zile. Ei vor rever.: 
apoi la Craicva unde vor 
susține zece jocuri de verifi
care. Printre parteneri se vor 
număra echipele Steaua, F.C. 
Argeș. Chimia Rm. Vîlcea, 
Metalul Tr. SeVerin. Sportul 
studențesc și altele. Este de 
asemenea, posibil ca. între 19 
și 26 februarie. Univeisitatea 
să efectueze un scurt turneu 
în Iugoslavia.

De la această pregătire (sau. 
în orice caz. de la cea mai 
mare parte a ei) vor lipsi ju
cătorii Neagu (care are o frac
tură. descoperită abia după 
trei săptămîni !) și Ivan (acci
dentat la tendonul. lui Achile).

Constantin FIĂANESCUDIVIZIA C

O I I | rotbaL
CONSTELAȚIA MEXICANA

15. MEXIC: Amfitrion... dar nu numai atît
9 Deceniul prefacerilor • In fruntea palmaresului: o victorie asupra
Cehoslovaciei • Adepții lui 4 — 2 — 4 • Speranțele sînt întemeiate pe c

tradiție a C. M.
Sînt aproape trei decenii de 

cînd Mexicul joacă rolul de 
mare putere a fotbalului din 
America de Nord și cea Cen
trală, zonă cuprinsă în orga
nizația regională CONCACAF 
(Confederacion Nortecentroa- 
mericano y del Caribe de 
Futbol), care are sediu! în 
Guatemala, dar un președinte 
mexican : Joaquin Scria Ter
razas.

Desigur, fotbalul din Ame
rica de deasupra Ecuatorului 
nu are valoarea celui din e- 
misfera sudică a acestui con
tinent dar, oricum. Mexicul 
și-a creat — cu o puternică 
infuzie de vedete spaniole, 
survenită în 1936 și anii ur
mători — o bază solidă.

în federația de specialitate 
din țara aztecilor sînt afiliate, 
în prezent, 52 de cluburi pro
fesioniste cu aproximativ 900 
de jucători și un mare număr 
de cluburi amatoare inglo- 
bînd 400 000 de jucători.

Prima prezență a Mexicului 
într-o competiție de amploare 
s-a produs in 1928, cu ocazia 
turneului olimpic de la Am
sterdam. O înfrîngere netă 
(1—7) cu reprezentativa Spa
niei, căreia i-au urmat altele, 
destul de severe, în campio
natul mondial din 1930. au pus 
în fața diriguitorilor fotbalu
lui mexican problema unei 
atente reorganizări ce s-a în
tins de-a lungul unui dece
niu,

Fotbaliștii mexicani reapar 
în C.M. din 1950, cînd ce
dează la scor campionilor

Borja — tn- 
La Plata

.Vioara Intii" a atacului mexican — Enrique 
scriind un gol portarului echipei Estudiantes

potrivit căreia gazdele au un 
acces mal lesnicios la locurile 
de frunte. Dacă Uruguayul a 
fost campion, Suedia finalistă 
iar Chile a terminat pe locul 
III, de ce n-ar aspira și Me
xicul la unul 
locuri ? Iată, de 
mexican vrea să

din
ce, 
fie,

aceste 
fotbalul 
în fața

MEXICU-

lumii și Iugoslaviei (cu Bo- 
bek, Mitici, Ceaikovski șa.), 
dar iasă o impresie bună in 
fața Elveției, impresie pe care 
o vor confirma în următoarea 
ediție a C.M, cînd ei au pier
dut la limită în fața Franței 
(cu excepționalele aripi Kopa 
și Vincent).

A trebuit să vină C.M. din

mexicanii să 
surpriză din

O COMPETIȚIE UTILA,DAR CU MULTE MINUSURI
Cea de a treia ..clasă" a fot

balului nostru, divizia C, în 
cadrul căreia activează opt se
rii, și-a încheiat și ea prima 
parte a întrecerii. în rindurile 
iubitorilor sportului cu balo
nul rotund disputa ceior 127 
de formații (din seria I s-a re
tras, după patru etape. Fores’.a 
Ciurea) a stirnit săptămină de 
săptămină un interes crescind, 
meciurile fiind urmărite, in 
majoritatea localităților, de un 
numeros public. Se poate spu
ne, deci, că această competiție, 
care angrenează intr-o activi
tate de _reț«lariUle“ peste 
2 Mă de fotbaliști din intreața 
țară este intr-adevăr populari, 
în plus, ea constituie o sursă 
de depistare a elementelor ta- 
lentate. ro posibilități de pro
gres. care să reîmprospăteze 
forțele echipelor de divizia B 
«: in unele eazurj (ce-i drept, 
încă rare) ale celor din A. 
Iată de ce este interesant, cre
dem. ca la jumătatea drumului 
să trecem in revistă principa
lele aspecte ale acestui cam
pionat cu caracter de trasă.

îmbunătățit mult jocul (deci 
și situația in clasamente) o se
rie de formații cuprinzind pe 
Celuloza Călărași, care a termi
nat campionatul trecut pe lo
cul 11 și acum se află pe lo
cul secund. la egalitate de 
puncte cu liderul. Textil» Bo
toșani (acum locul 3 « In cam
pionatul trecut — 6X Unirea 
Minăstirea (3—9) Arieșul Tar
da (2—7). Minerul Gbelar (3— 
10). Someșul Satu Mare (2—7), 
Colorem CadIea (3—10) și al
tele.

Firește, aceste formații au 
muncit mult pentru a urca de 
pe locuri medii in fruntea 
seriilor. Printre formațiile care 
acum. la sGrsituf turului. ocu
pă primele loturi se numărt 
$i două dintre cete care au 
retrozradat din „B*. ca de pil? 
dă. C.F.R Pașcani (Jocul 2 in 
seria I) și Electronica Ober 
(locul 3 In seria a U-a).

TATE ÎN PREGĂTIRE, DES
CONSIDERAREA VIEȚII
SPORTIVE, LIPSA DE PA
SIUNE SAU MĂCAR INTE
RES.

DISCIPLINA PE TERENURI— 
UN CAPITOL NEVRALGIC

CE SE
CC NOILE

ÎNTiMPLA
PROMOVATE1

ECHIFE CARE BAT CU IN
SISTENTA LA PORȚILE 

.B--LLUI

Dacă parcurgem. in paralel, 
clasamentele de azi și cele dm 
vară, de la sfîrșitul campiona
tului trecut. vom observa tu 
ușurință O caracteristică vala- 
bilâ pentru aproape toate se
nile. Majoritatea protagoniste
lor ediției trecute se află și 
a mm pe locuri fruntașe, unele 
dintre ele remarcindu-se p: in
tr-un joc de calitate, prin e- 
fective omogene, cu o serie de 
elemente de perspectivă.

In general, se poate spune 
că NICI UNA DINTRE FRUN
TAȘELE CELOR OPT SERII 
N-A AJUNS PE PRIMELE 
LOCURI ALE CLASAMENTU
LUI DATORITA UNOR RE
ZULTATE SURPRIZA SAU 
ȘANSEI, ci că ele merită eu 
prisosință pozițiile pe care le 
ocupă.

Este vorba despre Nicolina 
Iași (seria I), Metalul Plopeni 
(II), LM.U. Medgidia (III), 
Autobuzul și T.U.G. din Bucu
rești, Carpați Sinaia (IV). U.M. 
Timișoara (V). Minaur Zlalna. 
Arieșul Turda (VI), Gloria 
Bistrița, Someșul Satu Mare. 
Victoria Cărei (VID, Tractorul 
Brașov și Chimia Făgăraș 
(VIID. Pe de altă parte, față 
de campionatul trecut, și-au

Dintre cele 16 echipe care an 
făcut „saltul* din campionatele 
județene in divizia C. nici una 
n-a reușit să țină pasul cu 
fruntașele seriilor. Dimpotrivă, 
majoritatea se află in subso
lul clasamentelor. Dintre debu
tante. pe la mijlocul clasamen
telor se mențin Dermata Cluj 
(locul 7 in seria a Vil-a). Mi
nerul Comânești (8 in seria 1). 
C.F.R. Caransebeș (8 in seria 
a V-a). Laromet București (9 
in seria a IH-a). Independența 
Sibiu (3—9 ir. seria a Vl-a) și 
Chimistul Bala Mare (locul 9 
In seria a Vil-a).

Toate celelalte formații o- 
cupă poziții codașe, de la locul 
12 in jos (Constructorul Piatra 
Neamț — locul 12 in seria I, 
Dunărea Brăila 14—II. Locomo
tiva Adjud 15—II, I.C.A.B. Ar
cuda 15—III. Petrolul Tirgoviș- 
te 14—IV. Dacia Pitești 15—IV. 
Unirea Orșova lâ—V. Minerul 
Teliuc 12—VI, Foresta Năsăud
12— VII și '■
13- VIII).
echipe se 
rind, prin 
o serie de 
un bagaj redus de cunoștințe 
tehnice și tactice. Cit privește 
„veteranii", ei slnt de obicei 
deficitari la capitolul pregătire 
fizică, fapt care, la rindu-i. 
explică randamentul scăzut din 
reprizele secunde. Principalele 
cauze ale acestei situații „tra
diționale" in categoria C : 
LIPSA DE CONȘTIINCIOZI-

Față de perioada corespun
zătoare a campionatului trecut, 
acum lista jucătorilor sancțio
nați și a terenurilor suspendate 
este mai voluminoasă, 
mai multe abateri ca 
campionatului trecut ? 
comisia de disciplină 
rației și-a sporit 
SANCȚIONÎND CU SEVERI
TATE $1 PROMPTITUDINE 
ORICE ÎNCĂLCARE A REGU
LAMENTULUI. A ETICII 
SPORTIVE. Astfel se explică 
suspendarea a 395 de jucători, 
care au cumulat in total 593 de 
etape, suspendarea terenurilor 
de joc a nu mai puțin de 15 
echipe, dintre care pe primul 
loc se situează Minerul Baia 
de Arieș (6 etape), 
Arcuda (4 etape). Furnirul 
ta. Medicina Tg. Mureș și 
meșul Satu Mare (cite 2 
pe). Cei mai mulți jucători 
tați cu sportivitatea li găsim 
in seriile III (58. avînd 88 de 
etape de suspendări). IV (57— 
91). V (55—75) și VI (53—85). 
Iar dintre echipele „fruntașe" 
la materia indisciplină cităm : 
Fulgerul Dorohoi (10 jucători 
cu 14 etape). Dunărea Brăila 
(9—17), Torpedo Zărnești 
17), Furnirul Deta (7—11), 
dul Vișeu (5—13). Unirea 
sova (7—11). Soda Ocna 
reș (4—18) etc. Formațiile afla
te la polul opus, care n-au 
avut jucători eliminați de pe 
teren în tur sînt Unirea Dej, 
Letea Bacău. Victoria Călan, 
Celuloza Călărași. Minaur 
Zlatna și altele.

Au fost 
in turui 
Nu. dar 
a fede- 

exigenla.

I.C.A.B.
De- 
So- 
eta- 
cer-

(6-

Mu-

★

Viitorul Glieorghienl 
Insuccesul acestor 
explică, in primul 
faptul că folosesc 

i jucători tineri, cu

Se impune ca în perioada de 
pînă la reluarea campionatului 
secțiile de fotbal, antrenorii 
echipelor, să analizeze în spirit 
critic desfășurarea primei 
părți a campionatului, să ta 
măsuri de îmbunătățire a jo
cului. a disciplinei în rîndu- 
rile jucătorilor. In perioada de 
pregătire în timpul iernii să se 
respecte cu strictețe indicațiile 
tehnice ale federației punin- 
du-se accentul pe o muncă de 
calitate.

1962 pentru ca 
realizeze marea 
cariera lor : o victorie cu 3—1 
asupra Cehoslovaciei, o pu
ternică formație ce avea să-și 
dispute finala competiției cu 
Brazilia.

în ediția engleză a C.M., 
fotbaliștii înaltelor podișuri 
mexicane au avut o compor
tare generală mai bună : din 
trei jocuri au pierdut doar 
unul (0—2 cu Anglia), și au 
terminat două la egalitate. 
(1—1 cu Franța și 0—0 cu 
Uruguay). Era dovada unui 
nou pas spre maturizare, spre 
un nivel internațional stabil.

Spre deosebire de brazilieni, 
de exemplu, mexicanii practi
că un fotbal fără prea multe 
artificii, dar echilibrat, cu un 
pregnant simț al măsurii. S-ar 
putea spune că au un stil 
funcțional în care eficacitatea 
constituie un obiectiv ce pri
mează asupra spectaculozității. 
, Tactic, ei au adoptat for- 

, mula 4—2—4, dar adeseori 
unul dintre atacanți joacă re
tras, așa încît pe teren ac
ționează 4 apărători, 3 mij
locași și 3 atacanți.

Aflîndu-se „acasă" în viito
rul turneu final al C.M., me
xicanii speră să confirme tra
diția campionatelor, tradiție

PALMARESUL
LUI ÎN C.M. DE FOTBAL 

Prezentă la 6 din cele
8 ediții ale CAL desfășu
rate pînă acum, reprezen
tativa Mexicului a obținut 
următoarele rezultate:
C. M. 1930 (URUGUAY) 

Franța — Mexic 4—1 ;
Chile—Mexic 3—0 ; Argen
tina—Mexic 6—3.
C. M. 1950 (BRAZILIA) 

Brazilia—Mexic 4—0; Iu
goslavia—Mexic 4—1: El
veția—Mexic 2—1.

C. M. 1954 (ELVEȚIA) 
Brazilia—Mexic 5—0 ;

Franța—Mexic 3—2. 
C. M. 1958 (SUEDIA) 
Suedia—Mexic 3—0; Țara

Galilor—Mexic 1—1 ; Un
garia—Mexic 4—0.

C. M. 1962 (CHILE) 
Brazilia—Mexic 2—0 ;

Spania—Mexic 1—0 ; Me
xic—Cehoslovacia 3—1.

C. M. 1966 (ANGLIA) 
Franța—Mexic 1—1; An

glia—Mexic 2—0 ; Uruguay 
—Mexic 0—0.

publicului său, ceva mai mult 
decît un bun amfitrion.

Lotul mexican (în paran
teză numele clubului și vîrsta 
jucătorului) : portari: Ignacio 
Calderon (Guadalajara — 27), 
Francisco Castrejon (Univer- 
sidad — 24) ; apărători : Juan 
Alejandrez (Cruz Azul — 26). 
Javier Sanchez Galindo (Cruz 
Azul — 23), Jose Luis Gonza
les (Universidad — 28), Jose 
Ventoura (Toluca — 27), Ma
rio Perez (Nexaca — 24), Ga
briel Nunez (America — 28); 
mijlocași : Isidoro Diaz (Leon
— 32), Gustavo Pena (Cruz 
Azul — 29), Hector Pulido 
(Cruz Azul — 27), Antonio 
Munguia (Cruz Azul — 28) ; 
atacanți : Ernesto Cisneros 
(Atlante — 29), Albino Mo
rales (Toluca — 28), Javier 
Gonzalo (America — 29), Vin
cente Perede (Toluca — 29), 
Aaron Padilla (Universidad
— 28), Enrique Borja (Uni
versidad — 25).

ÎNMÎNAREA „TROFEULUI FOTBAL ’69"
Tradiționala anchetă a re

vistei „Fotbal" pentru de
semnarea celui mai bun ju
cător al anului se apropie 
de final. Ca și în anii tre
cuți, ea a cunoscut un deo
sebit succes de participare. 
Peste 10 000 de cititori ai re
vistei, 61 de ziariști 
trenori ai echipelor 
vizia A și-au făcut 
cute opiniile 
acestei largi 
consultări.

Trierea și 
răspunsurilor 
încheiate, astăzi vor deveni

și an- 
de di- 
cunos- 
cadrullor în

și competente

înregistrarea 
fiind de-acum

publice rezultatele anchetei 
care — după cum ne-au in
format colegii noștri de la 
revista „Fotbal" — are drept 
cîștigător pe apreciatul îna
intaș al echipei Dinamo — 
Dumitrache.

în cursul după-amiezii de 
azi, lâ ora 18, în cadrul unei 
festivități ce va avea loc 
la București, în sala din str. 
Doamnei nr. 2, se va înmîna 
„Trofeul Fotbal ’69", ca și 
celelalte cupe de cristal, pre
cum și premiile oferite de 
A. S. Loto-Pronosport lau- 
reaților anchetei.

N. Dumitrescu revine
la „cirma

în ziua de 5 ianuarie ară
denii se vor reuni la club în 
vederea începerii pregătirilor 
sub conducerea antrenorilor 
N Dumitrescu (revenit de la 
tratament) și Reinhardt. Va 
fi prezent și Lereter. care se 
va reîntoarce de la Hercu- 
lane. unde — la sugestia me
dicilor — a făcut un trata
ment de combatere a lombo- 
sciaticii.

întreaga pregătire — eșalo
nată pe 63 de zile și foarte 
minuțios organizată — se va 
desfășura numai la Arad, la 
baza proprie și pe terenurile 
anexe ale acesteia. în prima

perioadă (5—11 ianuarie), 
textiliștii vor efectua o pre
gătire fizică generală iar în 
partea a doua (12—31 ianua
rie) se va face o pregătire 
specifică, cu accent pe indivi
dualizarea antrenamentelor.

Cea da a treia Și ultima 
parte a pregătirii (1 februarie 
— 7 martie), va consta din 
antrenamente de creștere a 
efortului, pînă aproape de 
cota maximă și dintr-o serie 
de jocuri amicale, de pregă
tire. Dintre parteneri reținem 
echipele Petrolcil Ploiești, 
C.F.R. Arad, Crișul Oradea. 
Ripensia Timișoara.

PRONOEXPRES 1970TRAGERILE REVELIONOLOI
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SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
VOLEIBALIȘTII DE IA 

VIITORUL BACĂU 
ÎNVINGĂTORI ÎN ALBANIA

chipa Universitatea Bucu-, 
rești a învins cu 14—3 echi
pa de tineret a R. D. Ger
mane și a făcut joo egal t 
8—8 cu A.Z.S. Wroclaw.

RUGBYȘTIICONSTANTEHI
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Trimisul nostru special, THEO MACARSCHI, transmite:

Echipa de tenis a Bucureștiului 
a învins reprezentativa Budapestei cu 4-1

Concursul de patinaj 
de la Inzell

BUDAPESTA, 28 (prin te
lefon). — înainte de toate, 
sîntem datori cititorilor cu 
rezultatul meciului de dublu 
din cadrul întîlnirii dintre 
primele reprezentative ale 
Bucureștiului și Budapestei, 
care s-a încheiat sîmbătă, la 
o oră tirzie. Victoria a reve
nit cuplului nostru, Năstase- 
Mărmureanu, care n-a lăsat 
nici o speranță perechii ma
ghiare Barany-Machan. Spec
tatorii și-au încurajat la în
ceput favoriții, dar replica 
dată de jucătorii noștri a 
fost atît de tăioasă, îneît, re
pede, galeria a fost redusă 
la tăcere, în timp ce Năstase 
și Mărmureanu adunau punc
te și se distanțau. în cîteva 
rînduri, Năstase smulge a- 
plauze cu intervențiile sale 
la fileu, pe cît de spectacu
loase, pe atît de eficace, se
tul prim luînd sfîrșit cu sco
rul de 6—2. Nu numai pu
blicul pare resemnat în acest

moment, ci și tenismenii ma
ghiari, care opun în conti
nuare o și mai slabă rezisten
ță, cedînd cu 6—1.

Este, deci, 2—1 în întîlnirea 
București (A) — Budapesta 
(A). Mărmureanu lămurește 
apoi lucrurile, cîștigînd par
tida cu Gheza Varga, după 
o luptă pasionantă și, de 
multe ori, de un bun nivel 
tehnic. Primul set este foar
te disputat. Mărmureanu are 
o „pornire" bună, conduce 
su 3—1 și este la serviciu. 
Pierde însă ghemul și lupta 
devine extrem de dîrză. Se 
ajunge la 7—6 pentru Măr- 
mureantt; serviciul avîndu-1 
însă Varga. Jucătorul nostru 
se concentrează, realizează 
„breack“-ul mult dorit, cîș
tigînd astfel setul cu 8—6. 
în setul următor, Varga con
duce cu 3—.0, dar Mărmurea
nu reface și ajunge la 3—4, 
cu perspectiva de a egala. 
Maghiarul are însă cîteva a-

Aprecieri frumoase pentru echipa
de polo Rapid București

Recent, s-au întors în Capi
tală jucătorii de polo de la 
Rapid București, care au în
treprins un lung turneu în 
R.D. Germană, Suedia și Ber
linul occidental. Bilanțul fe
roviarilor este pozitiv. în cele 
10 partide disputate, ei au 
realizat 5 victorii, trei me
ciuri egale și au pierdut două 
întîlniri. Iată tabloul complet 
a] rezultatelor i

HALLE NEUSTADTi 6—4 
(1—1, 1—1, 1—1', 3—1) cu Em- 
por Halle Neustadt, 6—5 
(2—3, 1—1, 2—1, 1—0) cu
Aufbau Magdeburg și 5—5 
(0—0, 1—2, 1-1, 3—2) cu 
Mogono Leipzig ;

ESKILSTUNAi 3—3 (0—1, 
2—0, 0—2, 1—0) cu S. K. Tu- 
nafors, campioana Suediei;

STOCKHOLM i 4—5 (1—1,
1—1, 0—2, 2—1) cu Sel. Sue
diei ;

BERLINUL OCCIDENTAL! 
7—3 (3—0, 2—2, 1—0, 1—1) cu 
Sel. Israelului, 4—7 (1—2,
1— 1, 1—2, 1—2) cu Sel.
S.U.A., 6—6 (2—1, 2—1, 0—2,
2— 2) cu Sel. Berlinului occi
dental, 9—4 (4—1, 2—2, 1—0, 
2—1) cu Sel. Austriei și 7—6 
(2—1, 2—2, 2—2. 1—1) cu Sel. 
R.F. a Germaniei. După în
cheierea acestui turneu, „Ber
liner Morgenpost" scria că, 
,«Rapid București a constituit 
surpriza competiției, victoria 
ei asupra formației R. F. a 
Germaniei fiind pe deplin 
meritată". Iar ziarul „Bild" 
făcea următoarea precizare: 
„Ne-am convins din nou că 
nu știm să jucăm împotriva 
echipelor românești. Rapid 
este o formație valoroasă, iar 
Firoiu, Kusu, Lazăr și Băje- 
naru — jucători de clasă in
ternațională".

tacuri reușite șl obține cîștig 
de cauză cu 6—3. în setul 
decisiv, lupta este strînsă, 
Mărmureanu fiind însă me
reu în avantaj. La 5—4 pen
tru el, tranșează primul meci 
ball, asigurînd victoria echi
pei noastre. Este acum 3—1 
pentru noi (Mărmureanu a 
cîștigat cu 3—6, 3—6, 6—4) 
și lui Năstase nu-i râmi ne 
decît să ... majoreze dife
rența, la 4—1, cîștigînd me
ciul cu Barany cu 6—1, 6—4.

Năstase a jucat cu mult 
aplomb primul set, plimbin- 
du-și adversarul dintr-un colț 
într-altul al terenului și rea- 
lizînd puncte prin intervenții 
rapide la fileu și voleuri de
cisive. Setul prim ne-a ofe
rit, în scurt timp, un 5—1 
hotărâtor pentru Năstase. Ad
versarul său, Barany, cam
pion european de amatori 
(Roma 1969), cîștigă un ghem, 
dar nu-1 poate împiedica pe 
Năstase să-și adjudece setul 
cu 6—2. Foarte pasionantă 
este lupta în setul al II-lea, 
în care tenismanul maghiar 
are o evoluție frumoasă. To
tuși, victorie finală a lui Năs
tase care, de la 4—4, forțează 
și cîștigă cu 6—4.

în întîlnirea dintre echipele 
B, după ce Machan l-a în
vins pe Sântei cu 6—4, 3—6, 
6—2, Dron conduce în întîl
nirea decisivă cu Csoknyai cu 
6—2 după primul set

MUNCHEN, 28 (Agerpres). 
— La Inzell, cu prilejul unui 
concurs internațional de pa
tinaj viteză, Keller (R. F. a 
Germaniei) a cîștigat proba 
de 500 m cu timpul de 40,6. 
Tot el a terminat pe primul 
loc și la 1000 m cu 1:24,1. 
Proba de 3 000 m i-a revenit
lui Zimmermann (R. F. a Ger
maniei) în 
nin, Paula 
Germaniei)

4:29,9. La femi- 
DufteT (R. F. a 
a cîștigat pro

bele de 500 și 1500 m, rea
lizând rezultatele de 49,0 și,
respectiv, 2:36,5.

SE CONTUREAZĂ 
CANDIDATURILE 

OLIMPICE
LAUSANNE, 28 (Agerpres). 

— Secretariatul Comitetului 
olimpic internațional (C.I.O.) 
a anunțat că oficialitățile o- 
rașelor Florența (Italia) și 
Denver (S.U.A.) vor depune 
candidatura pînă la 30 de
cembrie pentru a organiza în 
anul 1976 Jocurile Olimpice 
de vară și respectiv iarnă. 
Orașele Moscova, Montreal 
și Los Angeles au depus de 
acum cererile de a organiza 
în 1976 Olimpiada de vară.

ACTUALITATEA IN HOCHEI PE GHEAȚĂ

Matthes și Petra Vogt 
- sportivii anului 
din R. D. Germană

BERLIN, 28 (Agerpres). — 
în urma unei anchete iniția
te de ziarul „Junge Welt", 
titlul de cel mai bun sportiv 
al R. D. Germane pe anul 
1969 a fost acordat înotăto
rului Roland Matthes. La fe
minin, pe primul loc s-a cla
sat campioana europeană de 
sprint, atleta Petra Vogt

•La Geneva, în grupa A a 
campionatului european de 
juniori, U.R.S.S. a întrecut 
R. F. a Germaniei cu 9—1 
(4—1. 2—0, 3—0).

• In primul joc al tradițio
nalei competiții internaționale 
„Cupa Ahearne", care se des
fășoară la Helsinki, echipa lo
cală IFK Helsinki a obținut o 
surprinzătoare victorie cu sco
rul de 6—4 (3—1, 3—0, 0—3) 
în fața cunoscutei echipe Spar
tak Moscova.

• La Davos, în Elveția, a 
început competiția internațio
nală dotată cu „Cupa Spen
gler". In primul joc, echipa 
cehoslovacă Dukla Jihlava a 
învins cu scorul de 7—1 (2—1, 
2—0, 3—0) pe H. C. Davos.

• în R. D. Germană se află 
pentru o perioadă de antrena
ment selecționata R. P. Un
gare, care se pregătește în 
vederea campionatului mondial 
din România. Intr-un meci de 
verificare, hocheiștii maghiari 
au învins cu scorul de 6—5 
(3—2, 1—2, 2—1) echipa S. C. 
Empor din Rostock.

• Selecționata Suediei a 
susținut la Oslo un joc ami
cal in compania echipei Nor
vegiei. Hocheiștii suedezi au 
obținut victoria cu scorul de 
5-2 (1—1, 3—1, 1—0).

• Reprezentativa Cehoslo
vaciei a plecat intr-un turneu

de 4 jocuri în Canada. Ho
cheiștii cehoslovaci vor susține 
2 partide la Winnipeg și alte 
două la Montreal. Printre cei 
care au făcut deplasarea figu
rează cunoscuții internaționali 
Dzurilla, Holik, Nedomanski, 
Cerny, Novak etc.

TIRANA, 28 (Agerpres). — 
Continuîndu-și turneul în 
Albania, echipa masculină de 
volei Viitorul din Bacău ș> 
jucat cu formația „17 Nen- 
dori“ — Tirana. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 
3—0.

Rugbyștii dinamoviști 
învingători la Toulouse

Aflată în turneu în Fran
ța, echipa de rugby Dinamo 
București a întrecut la Tou
louse selecționata locală A- 
riega cu 11—9.

Handbalistele de la 
Universitatea București 

în semifinale 
la Neubrandenburg
BERLIN 28 (Agerpres). — 

în semifinalele turneului in
ternațional feminin de hand
bal de la Neubrandenburg 
se vor întîlni Universitatea 
București cu Academik So
fia și T.S.C. Berlin cu selec
ționata de tineret a R. D. 
Germane. în preliminarii, e-

ÎNVINȘI la paris
în prima partidă a turneu

lui pe care-1 întreprind In 
Franța, rugbyștii de la Farul 
Constanța au fost întrecuți, 
la Paris, de Racing Club 
de France cu 14—8.

S-a încheiat turneul 

feminin de șah 

de la Moscova
MOSCOVA, 28 (Agerpres)) 

■— Turneul internațional fe- 
minin de șah de la Mosco
va a luat sfîrșit cu victoria 
jucătoarei sovietice Nina Me- 
dianikova, care a totalizat 8 
p. din 11 posibile. Ea nu 
a suferit nici o înfrîngere 
(6 remize și 5 victorii). Șa- 
hlsta româncă Gertrude Ba- 
umstarck a remizat în ulti
ma rundă cu Verdczi (Un-: 
garia), totalizlnd 41/» p.

Un an de tenis
mai repede printre ai noștri. 
Doream o revedere cit mai 
grabnică cu pămintul patriei, 
cu prietenii lăsați acasă, cu 
publicul românesc care ne lip
sise atît de mult in ceasuri 
grele de întrecere, departe de 
țară.

Reintilnirea cu spectatorii 
noștri, atît de dorită, a avut 
darul să ne copleșească pur și 
simplu. Greu să pot uita a- 
plauzele care au răsunat sub 
cupola vechii noastre săli de 
la Floreasca, in acea dimineață 
de octombrie, cind am apărut 
la gala festivă de revedere a 
„Sportului". Era cu adevărat 
o sărbătoare, pentru noi toți, 
una din cele mai frumoase la 
care luasem parte vreodată.

Nu vreau să 
mă pierd in cu
vinte. Aș spune 
doar că a fost o 
încheiere de sezon 
cum mi-o dorisem 
poate in visele 
mele cele mai 
dragi, atunci cind, 
cu un deceniu in 
urmă, îmbrăcam 
tricoul alb pentru 
a apărea in pri
mul meci de „Cu
pa Davis", cel ciș- 
tigat de Progre
sul împotriva te- 
nismenilor Noii 
Zeelande. -ntr-un 
fel, ciclul se în
cheiase.

vinșilor mei pe profesionistul 
american Marty Riessen.

Voi pune punct aici. Fără a 
trage vreo concluzie in aceas
tă succintă trecere in revistă, 
neavind pretenții de analiză 
aprofundată a anului de tenis
1969. In două cuvinte, aș spu
ne doar că a fost un an bun 
pentru tenisul românesc, pen
tru palmaresul nostru care — 
ținind cont de obligațiile mă
rite acum — se cere îmbogățit 
in sezonul viitor, al anului
1970. Sezon care, pe nesimțite, 
a și inceput pentru noi.

Fiindcă tenisul nu cunoaște 
pauză...

Final de stagiune în fața tribunelor entuziaste ale sălii 
Floreasca

(Urmare din pag. I)

numele, ca ?i valoarea crescîn- 
dă a tenisului din patria 
noastră.

$i iată, cu puțin înainte de 
a încheia peregrinările noastre 
transoceanice, ne-a fost oferită 
o satisfacție de prim ordin. 
Revanșa...

★

Denver (Colorado) va trebui 
si fie notat cu litere mari tn 
Istoria acestui an de tenis. 
Aici o fost programată o re
editare fideli * întrecerilor din 
Challenge-round. Aceiași ju
cători, același teren de ciment, 
totul amintea de Cleveland. 
Năstase fi cu mine luptam îm
potriva celor trei adversari din 
finală, cărora li se adaugi și 
rezerva, Charlitto Pasarell. 
Normal, nu ne puteam aștepta, 
atît de curind, la o revanșă. Ir. 
turneul premergător open-ului 
de la Las Vegas, nu străluci
sem in țața profesioniștilor. 
Totuși, ceva în mine îmi spu
nea că venise timpul să-l mai 
temperăm puțin pe învingătorii 
noștri din finală. Nu m-am în
șelat.

Nu vreau si zageret cu ni
mic. Miza din Challenge-round 
lipsea pe cochetele terenuri 
din Colorado. Poate ei și te-

nismanii echipei S.V.A. erau 
acum mai relaxați. Totuși în
tre noi, foștii actori ai finalei, 
existau relații de ambiție per
sonală, perfect explicabile. Iată 
de ce, pot spune că s-a jucat 
cu multă dîrzenie, in mare 
forță.

tn turneul de simplu, jocu
rile preliminare au dat patru 
calificați, pe Ashe, Smith, Lutz 
și Năstase. Ultimul mă învin
sese, scoțindu-mă din cursă. 
Vine turneul final fi Ilie il 
învinge frumos pe nr. 1 Ashe : 
6—5, 4—6, 6—5 (se juca sistem 
fulger). Primul punct al re
vanșei fusese marcat I Apoi, tn 
meciul decisiv, Iliuță înscrie și 
al doilea punct, lichidînd, de 
data aceasta, pe al doilea echi
pier american : 6—4, 6—S cu 
Stan Smith. Iar ca încununare, 
cîștigăm și dublul, învingîna 
succesiv perechile Lutz — 
Smith și Ashe — Pasarell. Re
vanșa era luată I Și multe lu
cruri se luminau in discuțiile 
care se purtaseră și mai urmau 
după Challenge-round.

Lesne de înțeles sentimen
tele cu care am urcat in avio
nul de întors acasă, cel care 
ne ducea spre București via... 
Dar parcă mai țin minte pe 
unde am zburat și poposit l

★

Acum, nu mai aveam decît o 
singură dorință: să fim cit

★
Dar lanțul tur

neelor de tenis 
continua. Am mai 
jucat cu Ilie Năs
tase, in open- 
urile „indoor" de 
la Paris, Londra, 
Stockholm și — 
foarte recent —
Ancona, în Italia. 
Un supliment de 
sezon din care
rezultatele bune
n-au lipsit. Nu 
sint greu de ținut 
minte victoriile
lui Năstase asu
pra lui Roche și 
Smith (a treia in 
acest an!), ca și 
finala ciștigati la 
Ancona cu Franu- 
lovici. Eu l-am 
trecut pe lista în-

Niki Pilici cheamă In ajutor cerul 
să-l ajute în dramatica finală cu Năs
tase, la Stockholm.

Lupta acerbă pentru puc a caracterizat toate meciurile susți
nute de selecționata U.R.S.S. în Canada. In foțografie, fază 
la poarta hocheiștilor sovietici în meciul disputat la Ottawa.

.Turneul celor patru trambulinei 

NAPALKOV VICTORIOS 
LA OBERSTDORF

în prima manșă a con
cursului de sărituri cu schiu- 
rile „Cupa celor patru tram
buline", la Oberstdorf (R. F. 
a Germaniei), victoria i-a re
venit sovieticului Napalkov 
cu 225,7 p (sărituri de 79,5 
m+80 m). Al doilea s-a cla
sat Queck (R. D. Germană) 
cu 223,8 p, iar al treilea Mar 
tous (Cehoslovacia) cu 
223,5 p.

INDISPONIBILITĂȚI
• Unul dintre cei mai 

valoroși schiori elvețieni, 
Hans-Peter Rohr, specialist 
al probei de coborîre, s-a ac
cidentat grav în timpul unui 
antrenament pe pîrtia de la 
Lauberhorn. El a suferit mai 
multe fracturi, fiind internat 
în spital, unde a și fost o- 
perat

• Recordmanul mondial 
de sărituri cu schiurile de 
la trambulină (165 m) Man
fred Wolf (R. D. Germană) 
a fost operat de menise. El 
nu va putea lua parte la 
campionatul mondial progra
mat în februarie 1970. Wolf 
s-a accidentat în cursul unui 
antrenament efectuat acum 
cîteva zile pe trambulina de 
la Oberhof.

Rugbyul — la poalele Pirineilor
(Urmare din pag. I)

Prat și ne place sinceritatea 
lui. Așa a fost întotdeauna. 
„Pentru că — spunea Jean 
Prat — rugbyul este un sport, 
după mine singurul, al carac
terului și sincerității. Cu con
diția să fie jucat frumos, să i 
se respecte legile și spiritul. 
De aceea, la noi, toți copiii 
vor să ajungă pe terenul de 
rubgy și nu să-1 privească 
doar din tribune".

★
Ascultăm una ,din cele mal 

frumoase și intens trăite poezii 
despre sportul balonului ovaL 
Jean Prat nu caută cuvinte a- 
nume. Vorbește din suflet, cu 
dragoste și pasiune. înțelegem 
că nici scurgerea anilor, nici 
aparenta însingurare în bis- 
troul unde nu mai stabilește, 
ca în trecut, XV-le Franței, 
n-au alterat cu nimic marea’ 
Iubire sportivă a acestui om 
căruia rugbyul a fost obligat 
să-i descopere toate tainicele 
sale secrete.

Deci, reținem, trebuie să te 
dăruiești sportului de care 
ți-ai legat într-un fel destinul. 
Tema este — încă — de mare 
actualitate pentru rugbyul ro
mânesc și prilejul întîlnirii cu 
Jean Prat ni se pare excelent 
pentru a fora mai adine o zonă 
care poate hotărî multe pe 
drumul progresului.

★
După ce ne-a servit tuturor 

un „Martini", își soarbe grăbit 
berea și ne spune că sudul 
Franței este patria rugbyului 
pentru simplul fapt că aici 
oamenii iubesc sincer, fără in
terese, acest sport. Nu este 
nici un miracol. Nu este nimic 
spectaculos. Este doar... rugby.

— Ce șl cît trebuie să dea, 
domnule Prat, un pasionat aJ 
jocului de rugby ?

— Totul. Totdeauna. Rug
byul din sudul Franței este 
puternic pentru că aici — Ia 
Bayonne, Agen, Tarbes, peste 
tot oamenii nu „trec” prin 
sport, nu își fac o pasiune de 
3—4 ani, ci de o viață întrea
gă. Dau totul rugbyului cind 
sînt tineri, ca jucători. îi ră- 
mîn fideli, îl ajută — material, 
moral, pregătind echipe școla
re, făcînd studii, publicînd

cărți etc. — cind ajung de 
vîrsta mea șl o fac pină la 
bătrînețe.

Cine „trece" doar — o repet 
— prin rugby, urmărind poate 
o satisfacție de moment, cău- 
tînd doar gloria sau, cine știe, 
poate un avantaj oarecare, nu 
are dreptul să spună că a iubit 
acest joc.

Au trecut anii și, după cum 
știți, nu mai joc. Dar, să vă 
spun cu cită grijă, cu cită e- 
moție, calc pe gazonul terenu
lui de rugby, în ore de seară, 
neștiut de nimeni, trist și fe
ricit totodată pentru acel 
„Domnul Rugby” cu care, o- 
dată, m-au gratulat prietenii 
mei ziariștii ?

★
Lourdes : 18 000 de locuitori 

și poate tot atîția prieteni ai 
rugbyului. Mulți se întîlnesc 
aici, în bistroul lui Jean Prat 
sau alături — în cel al fratelui 
său — și vorbesc despre rubgy, 
îi cîntă frumusețea și virtuțile, 
îi caută și adesea ii descoperă 
noi drumuri de propășire.

E altceva decît : „Ai auzit 
pe cine a adus antrenorul X ? 
Omul lui de la club !“, sau : 
„Asta e pregătire ? Să fi văzut 
pe vremea mea...”. Și cite, și 
mai cite...

★
CASTELJALOUX. Etimologii 

au respins legenda potrivit că
reia orașul și-a primit numele 
de la mai vechea gelozie din
tre doi castelani, dar n-au a- 
juns nici ei la o concluzie de

finitivă. Ceea ce nu deranjează 
prea mult viața celor mai pu
țin de 6 000 de locuitori, bucu
roși că orașul lor poartă un 
nume atît de frumos și lipsiți 
de dorința de a afla neapărat 
cum a fost cu rivalitatea 
dintre seigneur Casteljaloux 
și seigneur de Labastide — 
Castelamoureux.

Amplasată în inima bogăți
ilor turistice ale regiunii, splen
dida așezare Casteljaloux se 
mindreșle, printre altele, cu o 
intensă viață sportivă. Pe pri
ma pagină de istorie sportivă 
a acestui thic orășel figurează 
— nu intîmplător, reporterul 
Insistă asupra dimensiunilor și, 
implicit, posibilităților mai re
duse de afirmare — existența, 
de mai bine de 50 de ani, a e- 
chipei de rugby „Les Cadets 
de Gascogne".

Numeroșii amici ai rugbyu
lui istorisesc memorabila par
tidă de acum 20 de ani, in 
care „Les Cadets de Gascogne" 
cucereau, la Carcassone, titlul 
de campioni ai Franței la 
rugby XIII. Era atunci cind 
Jean Tissier înscria punctele 
victoriei...

★
La Casteljaloux se mai prac

tică baschetul, atletismul, te
nisul, fotbalul, pentatlonul 
modern, natația, judo, călăria, 
vînătoarea și pescuitul sportiv.

Dar și aici rugbyul este 
sportul rege.

Semn că sîntem, încă, în 
„Ovalia”...

Fotbal meridiane

TFL£X-7FLFX-7HFXmFX-7tLFX-7FLfX-JtL£X
• în turneul masculin de 

baschet de la Bremerhaven, 
Austria a Întrecut Elveția cu 
88—84, Danemarca a dispus 
de Belgia cu 72—69, iar R.F. 
a Germaniei a învins o echi
pă a Marinei din S.U.A. cu 
122—55. într-un meci feminin 
disputat in aceeași localitate, 
Olanda a învins Elveția cu 
85—47.

• Concursul de schi de la 
Moscova a continuat cu des
fășurarea probei de 20 km, 
care a fost clștigată de Vla

dimir Dudganov cronometrat 
In Ih 05:04,0. Proba feminină 
de 8 km s-a încheiat cu suc
cesul sportivei Olga Jenzova 
în 28:58,0.
• Tradiționala competiție 

de ciclocros „Casca de aur", 
desfășurată la Trevisio, a fost 
cîștigată pentru a patra oară 
consecutiv de italianul Renato 
Longo, urmat de Wolfshohl 
(R.F. a Germaniei).
• Concursul internațional 

de sărituri cu schiurile de la 
trambulină, desfășurat la

Saint Moritz, i-a revenit el
vețianului Hans Schmid, care 
a totalizat 211,5 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat Ai- 
moni (Italia) — 209,8 p și 
Jennings (S.U.A.) — 209,4 p.

• Campionul de box al 
Italiei ia categoria grea, Dan
te Cane (100,5 kg) și-a înscris 
un nou succes internațional 
in palmares, înving‘ndu-1, cu 
prilejul unei gale disputate la 
Bologna, prin k.o. în rundul 
doi, pe americanul de culoare 
Abe Davis (95 kg).

• Internaționalul iugoslav 
Ostojic (Steaua Roșie Bel
grad) a fost transferat la 
echipa franceză Monaco și va 
debuta în ziua de 11 ianuarie, 
în orașul Angouleme.

® Celebrul antrenor Hele- 
nio Herrera a declarat recent 
că jucătorul care l-a Impre
sionat cel mai mult în anul 
1969 a fost olandezul Cruyff 
de la Ajax Amsterdam. Her
rera și-a exprimat intenția 
de a duce tratative pentru 
transferarea lui Cruyff la A.S. 
Roma.

• în campionatul Angliei, 
Everton continuă să se afle 
pe primul loc In clasament cu 
41 p., urmată de Leeds-38 p și 
Chelsea-32 p.

• Cluburile Celtic Glasgow 
și Florentina au căzut de a- 
cord asupra celor două date 
privind jocurile din sferturile 
de finală ale „Cupei campio

nilor europeni". Primul joc se 
va disputa la 4 martie la 
Glasgow, iar cel de-al doilea 
la 18 martie la Florența,
• Echipa sovietică Lokomo

tiv Moscova va susține trei 
jocuri în R.F. a Germaniei. 
Fotbaliștii sovietici urmează 
să evolueze la Velbert, Bre
men și Wilhelmshaven.
• Formația Partizan Bel

grad a jucat la Barcelona cu 
echipa locală F.C. Bercelona. 
Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate i 2—2 
(1-1).

• Potrivit previziunilor u- 
nui „astrolog" argentinian, 
printre marile evenimente ale 
anului 1970 se va înscrie și 
victoria echipei Italiei în cea 
de a IX-a ediție a „Cupei 
Jules Rimet" Știrea a fost 
difuzată prin ziarul italian 
„Corriere dello Sport".

Handbalist» danezi i-au întrecut 
pe cei cehoslovaci! -t

La Copenhaga s-a înregis
trat o surpriză de proporții i 
echipa masculină de handbal

■ Danemarcei a întrecut-o Ia 
scor pe cea a Cehoslovaciei: 
24—17 (13—11).
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