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UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
Din 11000 de cursanfi ■ ma joritatea studente— 

doar 30 la sută fac sport? Este firesc?...
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

deține o performanță practic ine
galabilă pe plan național : este 
instituția de învățămînt cu cel 
mai impresionant potențial uman. 
E<a concentrează mai bine de 
11 000 de studenți și studente.

Profesional, rezultatele înregis
trate aici sînt în deplină concor
danță cu această cifră, spectacu
loasă. Mii de specialiști se inte
grează anual în școli, în labora
toare, în munca de cercetare ști
ințifică acoperind într-o măsură 
apreciabilă nevoile țării. Este o 
realitate care face cinste primei 
universități românești.

Dar pe plan sportiv, po firul 
activității de educație fizică, fac
tor important în viața tineretului 
universitar, care contribuie la în
tărirea sănătății, la dezvoltarea 
calităților i’izice și morale ale 
studenților, la sporirea capacității 
lor de muncă și învățătură, la 
educarea și la pregătirea lor mul
tilaterală 1, cum se petrec lucru
rile ? Clubul sportiv Universitatea 
București, după trei ani de exis
tență, deci cu o oarecare experien
ță, a reușit să-și îndeplinească 
integral misiunea ?.

★Sub aspectul consolidării orga- 
nizatorice, al creșterii valorice a 
secțiilor, rezultatele au fost in
tr-adevăr, mulțumitoare. Un nu
măr de 7 secții de performanță 
cu rezultate notorii (handbal, scri
mă, baschet, șah, gimnastică mo
dernă, volei și judo) dintre care 
primele două sînt nominalizate. 
•Numeric aici vom găsi 353 de 
sportivi legitimați, dintre care 4 
maeștri emeriți ai sportului, 10 
maeștri ai sportului, 5 candidați 
maeștri, 62 sportivi, de categoria 
I și 98 de categoria a IX-a. Alte 
7 secții (box, gimnastică sporti
vă, fotbal, natație. tenis ne masă, 
tir) își desfășoară activitatea pe 
plan municipal.

Se înțelege că principalul efort 
al clubului s-a îndreptat către 
secțiile nominalizate, efort care 
este atestat și de prezența a nu 
mai puțin de 25 de sportivi de 
Ja Universitatea București în di- 
rferlte loturi naționale (față de 12 
8n anul 1968). In același timp re
zultatele acestor secții sînt pînă 
In prezent satisfăcătoare : scrima 
— locul II pe plan național (locu
rile 2 la floretă bărbați și sabie șl 
locul 3 la floretă ■ femei în cam
pionatul pe echipe al primei di
vizii, locul I în ..Cupa României” 
prin Tănase Mureșanu., locurile 

3 și 5 la campionatul național In
dividual prin Petru Habala șl 
Cristian Costescu, poziții fruntașe 
în ..Cupa speranțelor" și la națio
nalele de juniori). Handbalul, cel 
feminin — locul IT în divizie, în 
tur. iar cel masculin, locul IU 
după Steaua și Dinamo.

Dintre celelalte secții de per
formanță se remarcă gimnastica 
modernă, cu locuri fruntașe pe 
țară la exerciții fără obiect șl in
dividual compus (Victorița Vilcu), 
exerciții cu coardă, categoria I și 
individual compus (Cristina Hu- 
rezeanu) și echipe (Hurezeanu, 
Petrescu, Stere).

Valoarea unor asemenea rezul
tate ar avea însă semnlfloațli mul
tiple. dacă autorii lor ar fi Inte
gral studenți ai Universității. Or 
realitatea arată că In. unele ca
zuri, în cel al handbalului femi* 
nin cu deosebire, marea majori
tate a titularelor sînt foste stu
dente — acum absolvente, situa
ție care provoacă multe dificul
tăți clubului., mai ales de ordin

material. Rezultă de aici că ac
țiunea de selecție, de reîmpros
pătare permanentă a echipelor 
demarează lent, că ea nu s-a a- 
flat, cum ar fi fost firesc, în cen
trul atenției conducerii clubului.

★
Cit privește procesul de instrui

re este de subliniat faptul că a- 
cesta a înregistrat un progres față 
de anii precedenți. Orientarea an
trenorilor a fost mai bună. A e- 
xistat o mai mare preocupare 
pentru a fi la curent cu tot ce 
apare nou pe plan mondial. în 
acest sens trebuie apreciat faptul 
că volumul și intensitatea antre
namentelor au crescut, și în ace
eași măsură și exigența antreno
rilor. Este un fapt pozitiv. ‘

Mai puțin îmbucurătoare este e- 
xistența unei situații de-a dreptul 
paradoxale determinată de absen
ța unui cabinet metodic destinat 
să constituie principalul mijloc 
de documentare și de schimb de 
experiență peiȚtru antrenori și 
■sportivi. Și asta se petrece la o 
instituție care posedă toate con
dițiile pentru realizarea unui ase
menea deziderat.

★
Dacă sub aspectul disciplinei 

studenții clubului s-au prezentat

S. TIBLRIU

Meciul Dinamo Bacău — Kilmarnock, 
pe micul ecran

Astăzi se dispută la Bacău, în cadrul „Cupei 
europene a tîrgurilor", meciul retur dintre forma
ția locală Dinamo și echipa scoțiană Kilmarnock.

Partida va fi transmisă în întregime pe micul 
ecran, de la ora 13,25.

CUBA A 13-a PARTICIPANTA
LA C.M. DE BASCHET

F.I.B.A. a hotărit 
bei să fie cea de .
cipantă la C.M. masculin de bas
chet (Iugoslavia, 14—24 mai 1970). 
Ea va face parte din grupa I,

ca echipa Cu- 
a 13-a parti-

alături de formațiile S.U.A., 
hoslovaciel Și Australiei. A

ce- 
. . 14-a

participantă va fi campioana A- 
fricii, care urmează a fi de
semnată in martie 1970.

fi

Echipajul Romdnlei, clștigătorul medaliei de bronz (de la stingă la dreapta): Ion Panțuru, Ion Zangor, Dumitru Pascu, 
Nicolas Neagoe

Panțuru se numără - în ciuda unui derapaj nefericit

I
I PLOAIE
I Df MAEȘTRI

Ims
I ' * ca

_ _ ai lent sau mai rapid, sportul
■ aidoma celorlalte domenii 
! activilate — progresează 

la un sezon la altul. Fie- 
_ _ care an aduce cu sine modi

ficări în sinul elitei sportului, 
alți performeri luînd locul vechilor 
vedete. Și cînd „noul val" este mai 
numeros, toată lumea se bucură. Con
diția esențială este însă ca plutonul 
să fie și evident mai puternic, mai

CONCURSUL 
ZIARULUI 

sportul

MUNDIAL 
’70“

• Care echipe vor obține 
calificarea pentru sfertu
rile de finală din fiecare 
grupă ?

• Ce echipă va ciștiga campi
onatul mondial? 
Amănunt* în pag. a 3-a

((Sontinuare In pag. a 2-a)

PRIMA ETAPĂ A

printre cei mai buni piiotiI ■ ■ ■5

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN ITALIA

titlul european la bob de 
patru persoane, învingînd 
echipajele Spaniei I și Ro
mâniei I“. Doar atît. „Tut
tosport" din Torino dedică 
însă un titlu pe patru co
loane acestui eveniment, 
dar urmat numai de 35 
de rînduri de comenta
riu pe care-1 sintetizăm : 
„Vest-germanul 
și-a adjudecat 
(corespondența 
transmisă după

Zim merer 
astă-seară 

a fost 
concurs —

n.n.) titlul european la bob 
de 4 persoane, făcînd e-

întrecerile din cadrul 
campionatelor mondiale de 
bob de 4 persoane, care 
s-au desfășurat pe pista 
olimpică „Ronco" de la 
Cortina d’Ampezzo, nu au 
găsit în presa italiană re
flectarea cuvenită din 
două motive bine definite. 
Primul este un motiv pe 
care l-am numi, impro
priu, de orgoliu național, 
datorat faptului că echipa
jul italian condus de Gas
pari a ratat victoria ; cel 
de al doilea se datorează 
disputării în nocturnă a
probelor și Seci la “o oră chitiaj cil Seinbăuer, Găîs- 
prea tîrzie pentru a fi 
fost comentate pe larg 
a doua zi de cotidiene. 
După două zile, știrea a 
fost scurtată de majori
tatea ziarelor, iar de unele 
chiar ignorată. Doar „Tut
tosport" din Torino și 
„Corriere dello Sport" din 
Roma alătură rezultatu
lui comentarii de cîteva 
rînduri. „Vest-germanul 
Wolfgang Zimmerer — 
scrie acesta din urmă —, 
un brutar din Holstadt, 
in virstă de 27 de ani, 
și-a adjudecat, pe pista 
olimpică de la Cortina,

rciter, și Utzschneider. 
Zimmerer practică bobul 
de cinci ani timp în care 
și-a încununat cariera cu 
un titlu de campion al 
lumii, anul trecut la Lake 
Placid. Spaniolul Baturo- 
ne a cucerit locul doi cu 
două coboriri de foarte 
bună regularitate, înaintea 
mai apreciatului Panțuru, 
care în 1967 cucerise vic
toria Ia bobul de 4“.

Dată fiind penuria de 
știri, am considerat opor
tun să cerem părerea au
torizată a unui ziarist de 
la Cortina, tehnician în

materie : Libero Accorsi, 
corespondent pentru „Sta- 
dio“ din Bologna și pen
tru „Gazzetta dello Sport" 
din Milano. „In aceste în
treceri — ne-a spus el — 
în care contează sutimile 
de secundă, este de ajuns 
o banală neatenție pentru 
a compromite un rezultat: 
Panțuru a fost, după pă
rerea mea, prea prudent 
în prima manșă și, cînd 
și-a dat seama de dife
rența care îl separa de 
Zimmerer, s-a hazardat în 
cea de a doua. Ca ur
mare, în curbă a avut o 
ușoară derapare care l-a 
făcut să piardă sutimi de 
secundă foarte prețioase. 
Consider deci că Panțuru 
a scăpat un bun prilej de 
a realiza mai mult. El 
putea să cucerească cel 
puțin locul doi. Oricum, 
echipajul român s-a ară
tat destul de expert, Nea
goe, Zangor și Pascu fi
ind niște colaboratori 
ideali ai Iui Panțuru. A- 
cesta rămîne, în orice caz, 
unul dintre cei mai buni 
piloți din Europa și din 
lume".

Cesare TRENTINI

1
I

I
I
I
I

să fie și evident mai puternic, 
valoros.

în ciclismul românesc situația nu 
deloc roză. Motivele se cunosc, 
oameni luptînd pentru eliminarea 
rentelor ce se dovedesc mai tari 
slînca. In aceste condiții, mărirea ... 
mărului de maeștri ai sportului — ca 
urmare a îndeplinirii haremurilor ofi
ciale — constituie o mare realizare, 
în sezonul trecut 17 (șaptesprezece) 
rutieri au realizat într-o singură zi 
norma de maestru al sportului I Să ne 
bucurăm sau să ne întristăm ? între
barea este justificată de faptul că 
această „ploaie de maeștri' n-are un 
suport care să ateste creșterea măies
triei cicliștilor noștri înlr-un tempo 
rapid.

Despre ce este vorba ? Regulamentul 
de clasificări — întocmit o dată la 5 
ani — are evidente lacune. Cel puțin 
în ceea ce privește ciclismul. El oferă 
posibilitatea rutierilor să obțină titlul 
de maestru al sportului în curse cu 
start în bloc. Realizînd 42 km/h într-o 
întrecere pe 200 km, 44 km/h într-una 
pe 150 km, 45 km/h pe 120 km și 
47 km/h într-o etapă de 100 km ciclistul 
devine maestru al sportului. în etapa 
din „Turul României", ediția pe anul 
1969, desfășurată oe ruta Arad—Deva-— 
Hunedoara (165 km) media orară a 
fost de 45 km/h. Printre cei 40 de 
sosiți în primul pluton au fost și 17 
alergători români care nu aveau norma 
de maestru îndeplinită și care au ob- 
‘inut-o cu acest prilej. C. Tănase, St. 
Ene, I. Cosma II (numai nume cunoscute i) 
și alții s-au văzut peste noapte maeștri... 
Pentru că regulamentul de clasificare 
nu spune nimic cu privire la profilul 
traseului (ah ! de-am găsi unul numai 
cu coborîre...), de intensitatea vîntului 
(cu cîțiva ani în urmă, fără să facă 
mari eforturi, cicliștii au ajuns — grai 
ție vîntului — cu 48 km/h la Focșani), 
despre contribuția sportivului în cauză 
la realizarea mediei orare. Sînt lacune 
evidehte, care reclamă a grabnică 
revedere a regulamentului.

în plus, ar trebui discutată și posi
bilitatea ca regulamentul de clasificări 
să fie revăzut 
prevadă pentru 
ritmul în care 
Alcătuit așa, el 
în primii ani și 
firesc în primii 
ultimii. în cadrul autonomiei acordate 
federațiilor s-ar putea legifera posibi
litatea ca la fiecare sfîrșit de an ele 
să ateste valabilitatea regulamentului 
de clasificări sau să procedeze la mo
dificarea lui. Numai în acest mod titlu
rile acordate sportivilor vor deveni un 
stimulent real pentru noi și valoroase 
performanțe.

este 
niște 

ca
ca 

nu-
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„Cupa orașului Sinaia". 
In start: elevul Neagu 
Ion, anul I la Uzina 
mecanică fină din Si
naia, cel mai tinăr 

concurent
Foto : T. MACARSCHI

.CUPEI SPERANȚELOR
O REUȘITĂ DEPLINĂ

• Pirtia din Poiana popicăuei — „confiscată11 de micii schiori • S-a 

confirmat că nu ducem lipsă de talente < Colaborare strînsă intre 

școlile sportive, asocitțiile sportive și centrele de copii

Localnicii — sinăienii, în 
speță — s-au . obișnuit cu si
tuația că pîrtia din Poiana 
popicăriei a devenit un bun, 
totalmente, al copiilor, care 
se inițiază aici în tainele schiu-
lui sau participă la diferite 
concursuri. Iar ei, departe de 
a fi supărați pe copiii care/ 
uneori, îi mai deranjează din- 
tr-o după-amiază de somn, 
dimpotrivă, îi încurajează și îi 
ajută. Cea mai recentă con
firmare am avut-o cu ocazia 
desfășurării etapei I a „Cupei
speranțelor" : părinți ai copii
lor, dar și alți oameni inimoși 
au ajutat la amenajarea pir- 
tiei, Ia instalarea fanioanelor,

anual. Cine poate să 
o perioadă de 5 ani 
va progresa sportul? 
poate fi foarte dificil 
normal în ultimii, sau 
și mult prea lejer în

Hristache NAUM

I
I 
I 
I
I

la îm^inătățirca porții de so
sire.

In aeastă atmosferă — pro
pice desfășurării unui concurs 
pentru copii — am asis
tat diminică la o a- 
devăratj paradă a talen
telor. iriam, în comentariul 
nostru,Idespre impresia deo
sebit d bună pe care a lă- 

Shioara Nuți Dege-
ratu. End prioritate fetelor, 
să amir.im și pe Cornelia Un- 
guream Cristina Neguțescu, 
Georgel Drăguș, Cornelia 
Cotacu. Mariana Zimer și De- 
nisa Kmpf. Ele au reținut 
atenția rofesorilor și antreno
rilor șiidrept urmare, au ho
tărit sășe ocupe și mai malt

sat-o

de , pregătirea . lor. Afirmația 
este valabilă și pentru băieții. 
Cristinel Bucur, Vasile Negu- 
țescu-, Voicu Vulcăneanu, Au
rel Albert, Ion Cavași, Cornel 
Neguțescu și Constantin Bon- 
cu.

Prima etapă a „Cupei spe
ranțelor" a scos în evidență și 
faptul că în localitățile de pe 
Valea Prahovei există 
un adevărat comanda
ment de specialiști care 
se ocupă de pregătirea copii
lor, specialiști care îi antre
nează cu meticulozitate și răb
dare. Dar cel mai mare merit

ton GAVR1LESCU Emilia Neghină, una dintre cele 
mai bune jucătoare de la Uni
versitatea Timișoara, in acțiune.

DE DUMINICĂ, LA TIMIȘOARA 

UN NOU TURNEU 
DIN CADRUL 

CAMPIONATULUI
IIMININ DE HANDBAL
La sfîrșitul acestei =ăptă- 

mini, mai precis duminică 
18 ianuarie, va începe în saț- 
la, „Olimpia" din Timișoara 
cel de al doilea turneu de 
trei etape din cadrul cam
pionatului feminin de hand
bal. întrecerea suscită inte
res. deoarece după primul 
turneu, ce a avut loc recent 
la București, lupta pentru 
evitarea retrogradării a de
venit extrem de strînsă. NiJ-i 
mai puțin adevărat că si 
disputa pentru primele locuri 
oferă aspecte la fel de echi
librate, deoarece Universita
tea Timișoara, care va juca 
Pe teren propriu, are un a- 
vans doar de 3 puncte, fată 
de principalul său outsider: 
Universitatea București.

Handbalistele de la Șc. sportivă nr. 2 București(Continuare In pag. a 8-a)

SIMBATA 17 IANUARIE va avea loc Ia Galați inaugurarea oficială a noului patinoar ar
tificial. Construcție impresionantă, care vine să îmbogățească patrimoniul bazei materiale a 
sportului românesc, ea a fost realizată cu sprijinul direct și entuziast al organelor locale, aflîn- 
du-se acum în febra premierei.

Fotoreporterul a surprins această imagine panoramică, făcută cu cîteva zile in u.mă. Dar, 
la sfîrșitul sâptăminii, patinoarul va arăta cu lotul altfel, fiind gata să-și primească Oaspeții de 
onoare : patinatorii fi bochciștiL 1

au cîștigat „Cupa Dunării"
Devenită tradițională, com

petiția internațională de hand
bal „Cupa Dunării" rezervată 
echipelor campioane de ju
niori ce se desfășoară anual 
Ia Bratislava (Cehoslovacia) și 
aflată la cea de a IV-a ediție, 
a însemnat un real succes 
pentru tinerele handbaliste 
românce. La această ediție 
România a fost reprezentată 
de echipa de fete a Școlii 
sportive nr. 2 București, care

★

a terminat competiția neîn
vinsă, înregiștrînd următoarele 
rezultate: cu Oiomouc, cam
pioana Cehoslovaciei 15—13, 
Textila Gyor, campioana Un
gariei, 13—7 și T.J. Bratislava, 
echipa a doua a Cehoslova
ciei. 15—8. Clasament fina] : 
1. Sc. sp. 2 București 6 p, 2. 
T.J. Bratislava (R.S.C.) 4 p; 
3—4. Oiomouc (R.S.C.) 1 j>, 
Textila Gyor (R.P.U.) 1 p.

aurel Păpădie
★ ★

Patinoarul artificial din Galați 

în așteptarea inaugurării

Echipa masculină de handbal UNIVERSITATEA CLUJ a 
luat parte Ia un turneu fulger organizat în orașul Frankfurt 
pe Oder (R.D.G.). Iată, rezultatele obținute de clujeni : lOj—10 
eu A.S.K. Vorwărts Frankfurt pe Oder, 8—14 cu Wismut Aue 
și 15—2 cu Lokomotiv Frankfurt pe Oder. Clasament final: 
1. A.S.K. Vorwărts 5 p, 2. Wismut Aue 4. p, 3. „U“ Cluj 3 p, 
4. Lokomotiv 0 p.

PAUL &ADVANI, coresp
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MÎINE, ÎN SALA „OLIMPIA" DIN TIMIȘOARA IERARHIILE SCRIMEI ROMÂNEȘTI (III)

si TOTUȘI, ANTON PONGRAȚ ESTE SPADASINUL nr. 1

Oaspetele au un avans doar de 3 goluri; cine se va
califica in semifinale?

După floretă, in ordinea clasică 
a probelor de scrimă, urmează 
spada. In funcție de valoarea 
competițiilor, care au consemnat 
prezența spadasinilor români, sca
lele de punctaj au fost următoa
rele :

1. CAMPIONATE MONDIALE : 
Locul I — 100 p; locul II — 75 
locul 111 — 60 p; locul IV — 50 
locul V — 4o p; locul VI — 30

României". 3. Turneul internațio
nal de la Pleven. 4. Turneul inter
național de la Magdeburg, 5. Tur
neul internațional de la Berlin 
(R.D.G.), 6. Turneul individual
din cadrul meciului bilateral Ro
mânia — R. F. a Germaniei. 7. 
Campionatele balcanice, 8. „Cupa 
Heidenheim”, 9. „Cupa Monal". 
10. Campionatele mondiale.

Iată și clasamentul care a 
zultat :

spectaculos chiar in ierarhia mon
dială, dacă el ar fi efectuat un 
volum sporit de muncă, de an
trenamente. Dar Pongraț este stu
dent (și încă un student de elită), 
la un institut cu profil practic, 
care presupune ore de studiu in 
biblioteci, in laboratoare șl In 
clinici.

Liderul anului 1969 este 
dat de Alexandru Istrate, un tră
gător aliat In plin progres, cu

practic,
în

Uni
ca re 

de 
din

Handbalistele de la 
versitatea Timișoara, 
alcătuiesc —«se afirmă 
către antrenori — una 
tre cele mai bube echipe ce 
a activat în ultimii ani în 
handbalul românesc, trăiesc 
în aceste zile febra premer
gătoare marilor dispute. Ele 
urmează să înlîlnească mîine 
la Timișoara, în meci retur 
din cadrul sferturilor de fi
nală \ale C.C.E. redutabila 
campioană a R.D. Germane, 
S.K, Leipzig.

Partida se anunță cu atit 
mai interesantă cu cit în 
nrima confruntare jucătoare
le de la Leipzig nu au reușit 
decît o victorie la trei go
luri diferență (9—6), avantaj 
care nu pare deloc hotărîtor 
pentru oaspete în obținerea 
calificării. Prin această pris
mă este lesne de întrevăzut 
că Universitatea Timișoara, 
avînd și șanse certe, va forța 
victoria la un scor care sâ-i 
permită să apară pe lista 

' tragerilor la sorți ale semifi- 
’ nalelor, după cum poate fi 

ușor bănuit că elevele cunos
cutului antrenor L. Kretz- 
schmaar vor încerca să-si a- 
pere cu îndîrjire „zestrea" 
acumulată la Leipzig.

Despre modul cum s-au

Universitatea
București

(Urmare din pag. 1) 
ou puține abateri, limitîndu-se, în 
genere, la absente sau întîrzieri 
d» la antrenamente (voleiul Îndeo
sebi), in schimb ceea ce apare 
iarăși de neînțeles este lipsa de 
preocupare pentru susținerea mo- 

■ rală a echipelor clubului. șe 
poate aprecia ușor cu ce senti
mente intră pe teren reprezenta
tivele Universității București, vă- 
ztnd tribune goale sau galerii in 

’ sprijinul formațiilor adverse. Fe
nomenul este cu atît mai trist 
cu cit el se tace simțit mai ales 
atunei cînd universitarii bucu- 
reștenl evoluează acasă 17

’? *
' Cifric, deși îmbunătățită — 1 808 
de participant! pînă acum în pri
mul semestru al anului universi
tar, cu mai bine de 60 Ia sută 
față de aceeași perioadă a anului 
1968 — activitatea sportivă de 
masă nu poate fi apreciată la ni
velul dorit. Catedra de educație 
fizică, Asociația studenților și 
chiar clubul, cu toate că dispun 
de cadre cu o recunoscută capa
citate organizatorică, au făcut 
Incâ prea puțin pentru existența 
aici a unul veritabil' flux către 
sportul de masă, în ciuda unor l 
realizări care nu sînt de neglijat: ' 
Cupa anilor I, campionatele inter- 
facuități, ca parte integrantă a 
campionatelor universitare, com
petiții inter-anl și lnter-grupe, 
campionatul de atletism al Uni
versității etc.

Ceea ce constituie insă o serl- 
’ oasă rămtnere In urmă este fap
tul că elementul feminin, domi
nant in această Instituție, se află 
Încă foarte departe de viața spor
tivă (circa 30 la sută). Se acțio
nează prea timid In direcția valo
rificării spațiilor existente, pen
tru practicarea exercițillor fizice 
ctin cămine, nu slnt folosite su
ficient materialele sportive (gan- 
tere, scări fixe, aparatură de gim
nastică etc.).

★
Este de apreciat, totodată, că 

față de numărul impresionant al 
tineretului existent aici amenajă
rile sportive sint cu totul insufi
ciente. Universitatea București 
dispune numai de o bază sportivă 
proprie, cea de la „Drept" aflată 
In paragină, dar nu și de săli 
In care să se poată desfășura acti
vitatea pe timp de iarnă. La fel 
de adevărat este insă că șl in 
puținele săli folosite, prin închi
rieri, există un sistem defectuos 
de programare a echipelor, cu 
priorități care generează adesea 
nemulțumiri. Este suficient să a- 
rătăm de pildă că unele sec
ții beneficiază de cite 3, 4
poziții la ore convenabile. în 
timp ce gimnastica modernă tre
buie să lucreze cu două poziții 
aproape de miezul nopții sau du
minica după-amiază ? I

★
Iată, deci, cum se prezintă lu

crurile. Sint constatări consem
nate, în parte, și în anil prece
dent! și care denota că inerția pe 
undeva mal face casă bună In 
acest club studențesc. Totodată 
sini aspecte reliefate cu prilejul 
ședinței bilanț pe anul 1969, în 
-uârea de seamă sau în discuțiile 
care au avut Ioc eu acest prilej.

Ne manifestăm convingerea câ 
la Universitatea București posibi
litățile de a înfăptui lucruri și 
mal frumoase — sporirea volu
mului performanțelor în toate 
secțiile și o activitate sportivă <le 
masă cu participarea majorității 
studenților, a studentelor în
deosebi — râmln un deziderat do 
împlinit, un obiectiv major. Opti
mismul nostru este alimentat și 
de faptul că în acest club se află 
profesori de specialitate șl antre
nori cu o mare experiență. Tot
odată considerăm că noua condu
cere a clubului — președinte, conf. 
universitar Zamfir Zorin, prorec
tor al Universității — va aduce 
un suflu nou de muncă, mai pro
pice inițiativelor curajoase, ac
țiunilor operative și de perspec
tivă. Sînt gindurile cu care înso
țim clubul Universitatea Bucu
rești acum In pragul celui de-al 
4-lea an de existență.

antrenat, în vederea acestui 
joc important, campioanele 
tării noastre, ne-a vorbit 
prof. Constantin Lacbe, con
ducătorul tehnic al echipei 
Universitatea Timișoara. Să-i 
dăm cuvîfitul : „Echipa și-a 
reluat pregătirile la cîteva 
zile după întoarcerea din
R. D. Germană, adică pe data 
de 3 ianuarie. Am efectuat 
de atunci, cu întregul lot, an
trenamente zilnice, cu scopul 
de a corecta deficientele ce 
le-am constatat în prima par
tidă cu S.K. Leipzig. în acest 
meci, unde puteam să realizăm 
un scor mult mai strins, mai 
apropiat de bariera califică
rii, ne-a trădat, în prima re
priză, emotivitatea jucătoa
relor, majoritatea dintre ele 
tinere și cu o experiență a 
partidelor dificile mai redu
să. Din această cauză au ac
ționat timid în apărare și 
au primit goluri mai multe 
decît ar fi fost normal. Du
pă pauză, echipa a evoluat 
cu totul altfel, dar era un 
pic prea tirziu. Pentru întil- 
nirea retur, sînt convins că
S. K. Leipzig va încerca să 
prelungească cît mai mult 
atacurile cu scopul de a ne 
reduce posibilitățile de a a- 
vea mingea. De aceea este 
necesar să acționăm cu aten
ție, să folosim fiecare prilej, 
fiecare acțiune pentru a în
scrie. Fără însă ca echipa să 
acționeze în grabă. pripit. 
Desigur, sarcina nu este u- 
șoară, dar cred că vom rea
liza calificarea, dacă publi
cul ne va sprijini cu căldură 
șl mai ales cu... pricepere. 
Adică, dacă va avea si 
răbdare și va încuraja 
timpul formația care repre
zintă orașul în una din cele

el 
tot

mai mari competiții euro
pene".

La cele spuse de cunoscu
tul tehnician timișorean am 
mai adăuga și noi cîteva e- 
lemente. în primul rind, tre
buie subliniat faptul că Uni
versitatea Timișoara a acțio
nat întotdeauna sub valoarea 
sa în fata propriului public 
(meciul retur, din optimi, cu 
campioana Olandei, Roer- 
mond, este concludent!) din 
cauza unei inexplicabile e- 
motivităti. Să sperăm că a- 
cum, finind cont și de exce
lenta pregătire și verificare 
efectuată în cadrul Drimului 
turneu al campionatului, în
cheiat duminică la București, 
timișorericele vor acționa cu 
mai mult aplomb, cu mai 
multă hotărîre și dîrzenie. 
Echipa Universitatea Timi
șoara va folosi în acest meci 
lotul său obișnuit: Simo, 
Benko (portari), Neghină. Sc- 
cheli, Hrivniak, Bratic, Met- 
zenrath, Rigo, Neagoe, Ono- 
fraș, Topîrceanu. După cum 
se vede doar 11 jucătoare. Dar 
cum spunea antrenorul C. 
Lache : „Puține și bune 1“

Formația oaspe va sosi în 
Capitală cu avionul în cursul 
zilei de azi, urmînd ca după 
amiază să-și continue dru
mul, tot pe calea aerului, 
spre Timișoara. Antrenorul

L. Kretzschmaar, după cît 
sîntem informați, a deplasat 
lotul complet, din care nu 
vor lipsi cunoscutele interna
ționale Zober, Winkler, Zi
mmermann, Braun, Herman. 
Partida, care va avea loc în 
sala „Olimpia" din Timișoa
ra si care va începe mîine 
la ora 18. va fi condusă de 
un cuplu de arbitri iugoslavi:
M. Valcici si V. Simanovici.

secon-

cel mai eficace spadasin român pe anul 1969, înaintea unui
Foto t N. DRAGOȘ

Anton Pongraț (in stingă) — 
asalt cu Dumitru Popescu.

2. MARI COMPETIȚII INTER
NAȚIONALE (turneul țărilor so
cialiste, „Cupa Heidenheim", 
„Cupa Monal" etc.): I — 70 p; 
II — 45 p; III — 33 p; IV — 25 p;
V — 15 p; VI — 10 p.

3. CAMPIONATE BALCANICE, 
ÎNTILNIRI BILATERALE : 1 — 
«0 p; II — 40 p; III — 30 p; IV 
— 20 p; V — 15 p; VI — 10 p.

4. CAMPIONATUL NAȚIONAL, 
„CUPA ROMÂNIEI”: I — 50 p, 
II — 30 p; III — 20 p; IV — 15 p;
V — 10 p; VI — 5 p.

în cazul spadasinilor punctajul 
a ținut seama de competițiile și 
concursurile care urmează : 1. 
Campionatul național, 2. „Cupa

SPRE CRISTIANII

1. Anton Pongraț 170 p (2—-50 p;
6 — 60 p; 7 — 60 p), 2. Alexandru 
Istrate 120 p (1 — 60 p; 3 — 30 p;
7 — 40 p), 3. Ștefan Moldanschi 
75 p (1 — 15 p; 2 — 30 p; 4 — 
30 p), 4. Nicolae Marinescu 45 p 
(1 — 15 p; 2 — 15 p; 6 — 15 p), S. 
Iosif Sepeșiu 40 p (1 — 20 p; 2 - 
20 p), 6. Alexandru Mironov 35 p 
(1 — 30 p; 2 — 5 p), 7—8. Nicolas 
Iorgu (3 — 15 p) și Nicolae Istrate 
(1 — 5 p; 2 — 10 p) cite 15 p.

Deci, pe locul 1 medicinistul din 
Tg. Mureș, spadasinul Anton 
Pongraț, Dar, după aparențe, pa 
acest loc ar fi trebuit să se afle 
Alexandru Istrate, ceva mal an
gajat în activitatea competițio- 
nală, internă și internațională. 
Pongraț are insă meritul de a U 
punctat mai sigur. Este un scri- 
mer stilat, inteligent șl, cu acest» 
atuuri, cel mai realizat spadasin 
al nostru dlntr-un eșalon de ti
neri care au luat startul compe
tițional aproximativ In aceeași 
perioadă.

Specialiștii apreciază că Pon
graț s-ar ii putut impune mai

rnart .posibilități de afirmare. Con
tactul tot mai strîns cu trăgători 
de mare reputație (ca urmare a 
creșterii substanțiale a volumului 
calendarului competițional) îl va 
favoriza să-șl îmbogățească re
pertoriul tehnic șl tactic, dome
niu In care — deocamdată — se 
prezintă încă modest.

Ștefan Moldansclii, unul dintre 
spadasinii de regularitate, ocupă 
locul 3. Poziția sa nu trebuie să 
surprindă, căci — să nu uităm I 
— într-un fel, el este «victima”

noului val, de care a fost strîns 
talonat. Moldanschl rămîne totuși 
un trăgător dlficU datorită stilu
lui său, incomod multor adver
sari : angajare în studiu prelun
git pînă la epuizarea resurselor 
nervoase.

Pe locul 4, Nicolae Marinescu, 
acest campion al rezistenței fizice, 
ai muncii pasionate, conștiin
cioase. Sub acest aspect, decanul 
de vîrstă al spadasinilor români 
fruntași ar putea constitui un bun 
exemplu. Iar clasarea sa în cuar
tet, o demonstrație convingătoare.

Una din marile speranțe ale 
spadei, Iosif Sepeșiu, se situează 
pe locul 5. Numai că posibilitățile 
acestui... Florin Piersic al scrimei 
de la noi slnt cu mult mal mari. 
Să ne reamintim numai i,Mona- 
lul" parizian — repetiție generală 
pentru „europene" — cînd Sepe
șiu a trecut foarte aproape de 
finală. Ceea ce îi lipsește este 
stăruința In pregătire, Iar ceea 
ce-1 prisosește — tendința de s 
poza, lmltlnd (nereușit !) modele 
autohtone (Ionel Drlmbă, cite o 
dată) sau din afară.

Locul 6 este deținut de Alexan
dru Mironov, profesor de mate
matici în Craiova. Un salt spec
taculos al acestui spadasin de pe 
Jii, fără îndoială un as sub ra
portul gtndiril tactice, dar încă 
Inegal în ceea ce privește cele
lalte calități.

Locurile 1—8 sint ocupate de 
Nicolae Iorgu șl Nicolae Istrate. 
Există, totuși, o diferență radicală 
între cei doi: Iorgu, ajutat de 
un gabarit ideal pentru spadă 
(aproape 2 metri) progresează de 
la un concurs Ia altul ț Istrate, 
după cîteva sclipiri foarte promi
țătoare cu ani în urmă, se com
portă inegal, comițînd greșeli, 
mal ales de ordin tactic. Este 
păcat pentru un trăgător oare are 
nerv, vervă, temperament.

In fine, pe locurile 8—10 un 
spadasin care vine, Constantin 
Duțu (deși destul de lent) șl altul 
care dispare, Ștefan Haukler; 
acesta dispare ca trăgător dar 
poate deveni un excelent antre
nor — o autoritate în materie.

Sebastian BONIFACIU 
și Tiberiu STAMA

Scrimerii români la Bruxelles și Milano
Scrimerii români fruntași 

se pregătesc pentru primele 
examene internaționale ale a- 
nului: sabrerii vor evolua 
în „Cupa Martini" — Bru
xelles, 17—18 ianuarie — iar 
spadasinii In „Cupa Sprea- 
fico“ — 24—25 Ianuarie.

Vor face deplasarea urmă
torii trăgători: Vintilă, Bă- 
descu, Irimiciuc și Nilcă (sa
bie), Pongraț, Al. Istrate, Se- 
peșiu și Iorgu sau Duțu 
(spadă).

Alegeți o pantă Înclinată, 
încercați pe panta ușoară, 
atjt de dificil, incit această probă 
este indusă în examenul de mo
nitor de schi atît în Franța cit 
și în Austria. Și nu toți reușesc.

Derapajul oblic ca șl cel lateral 
este o rezultantă a două părți : 
gravitația care acționează pe pla
nul de înclinație al pantei In 
direcția mișcării și rezistența ză
pezii care acționează în sens in
vers. Atîta timp cît greutatea

Derapaj oblic frtnat
Aisra

ÎS

Derapaj oblic ungător 
corpului este repartizată pe toată 
lungimea schiurilor și schiorul se 
sprijină pe mijlocul lor, ele ră- 
mîn paralele, apropiate ți execută 
după caz un derapaj oblic sau 
lateral.

Exprimat la modul cel mei 
simplu, derapajul oblic rezultă 
fie dintr-o coborire oblică In care 
s-a stabilit așezarea pe muchie a 
schiurilor, fie prin trecerea din
tr-o poziție de jumătate plug spre 
vale.In primul caz, din poziția de 
coborire oblică cunoscută, cu 
greutatea corpului repartizau 
egal pe ambele picioare, schiorul 
execută simultan o flexie a pi
cioarelor și o împingere laterală

spre vale în călciie, cu slăbirea 
așezării schiurilor pe muchii. Ca 
efect imediat, trenul inferior 
(schiuri, gambe, coapse) se ră
sucește uțor spre deal, în timp ce 
bustul, în mod compensator ac
centuează arcuirea șl răsucirea 
spre vale. In mod sugestiv imagi- 
nați-vă storsul rufelor. La schi, 
pentru echilibrare corpul execută 
mișcări- asemănătoare, de - sens 
contrar. Locul de întilnlre, bâla- 
măha'ftr jlirul căreia‘‘se pfcMUb 
cele două mișcări de sens contrar 
este bazinul.

AI doilea mod de declanșare, 
aste din jumătate plug spre vale. 
Pornind oblic pe o pantă mijlo
cie, se deschide schiul din vale 
într-un mic ștem (jumătate plug). 
Trecînd jumătatea corpului pen
tru un moment pe acest schlu, 
se apropie prin alunecare sau ri
dicat șl ’schiul din deal. Datorită 
vitezei, schlurlle capătă o depla
sare oarecum transversală In ra
port eu direcția inițială.

Oprirea se, face — In ambele 
cazuri — prin executarea cântării, 
prlntr-o poziție uțor avintată, de
clanșată de flexla genunchilor.

Derapajul oblic, ca șl cel late
ral de altfel, se poate combina cu 
pozițiile mai avintată sau de recul 
a corpului, modificînd alunecarea 
schiurilor. Exprimat altfel se 
poate spune că prin reglarea cân
tării cu poziția corpului se obține 
conducerea derapajului. Mal tre
buie observat, că prin același ra
port : cantare-f- poziția corpului 
se obține un efect de rotație, no
țiune esențială In execuția ți în
țelegerea virajelor derapate, adică 
a cristlaniilor.

— cantare slabă+poziția avîn- 
tată conduce Ia derapare» vinuri
lor (spatulele alunecă pe pantă)

— cantare slabă-ț-poziție de re
cul conduce la derapajul cozilor 
care alunecă lateral pe pantă

— cantarea pronunțată+pozlți» 
avintată produce o mișcare de 
pivotare la deal, adică derapajul 
cozilor.

— cantare pronunțată-J-poziția 
de recul produce un derapaj al 
vinurilor spre vale.

Exerslnd combinațiile de mat 
sus, veți observa că de fapt ați 
învățat derapajele rotunjite, pro
cedeu tehnic destul de lipsit de

importanță !n tehnica schiului. 
Valoarea sa practică rezidă in 
aceea că reglează viteza (in co- 
borire oblică), modifică direcția 
de înaintare, conduce la plerde-

Ghirlanda

rea de înălțime pe pantă etc., dar 
în special, creează în schior pri
mele senzații de simetrie ți para
lelism. cu execuția mișcărilor, 
primele certitudini de echilibru șl 
de stăpînlre a vitezei. senzații 
care modifică fundamental starea 
de spirit a începătorului.

Nerăbdarea dv. crește. Totuși, 
vom mai executa, cu titlu de 
exerciții de îndemînare, fie pen
tru frinare ți oprire sau ea un 
studiu prealabil al declanșării vi
rajelor spre vale, cîteva derapaje 
fn ghirlandă. După cum spun și 
semnele sînt de fapt o succesiune 
de derapaje repetate de-a lungul 
unei coboriri oblice. După moda
litatea de revenire la poziția ini
țială ghirlandele diferă ți capătă 
denumiri speciale.

Ghirlanda simplă. Alunecînd 
tntr-o coborire oblică, schiorul

PRIMA ETAPĂ

A „CUPEI SPERANȚELOR"
(Urmare din pap. 1)

al acestora este faptul că ei 
cred în autenticitatea talen
telor copiilor de care se o- 
cupă, văzînd în foarte mulți 
dintre aceștia, viitori cam
pioni. Profesorii Ion Vulcă- 
neanu și Mihai Sulică (ambii 
de la Școala sportivă „Ener
gia" Brașov, primul avînd și 
calitatea de director), Rodica 
Munteanu și Paul Popa, an
trenorul Petre Clinei și mulți 
alții — iată doar numele ci-

torva dascăli de schi. Iar în
tre aceștia s-a statornicit o 
deplină colaborare. Peste ani 
și ani elevii pe care ei îi an
trenează acum și dintre care 
mulți vor cunoaște consacra
rea — le vor rosti numele cu 
venerație.

A doua etapă a „Cupei spe
ranțelor" pentru copii va avea 
ioc la ÎS ianuarie ia Sinaia, 
iar a treia ediție — și ultima 
— la Bușteni, la 25 ianuarie. 
Să așteptăm și rezultatele a- 
cestor ediții...

AIM MISCAKU
SORCOVA VESELA...7—- au . -a----  - ---- * i Kjj «Ața*■■ •" / ~

Declanșată cu mult înah- 
te de ora H șl prezentă la 
orice 
mica 
anul 
ne-a 
oferindu-ne ocazia să facon, 
la rîndul nostru, urările pe 
care le-am vrea transfornate 
în fapte.

Sorcoviți pe orizontală și 
pe verticală, de la mic la 
mare și invers, nu se pete 
să nu 
dorinți, 
care să 
lizările . ___

în acest an, gimnastica are 
în fată un obiectiv pentru a 
cărui îndeplinire vor fi ne- 

ceva 
sim- 
Pen- 
este,

Ghirlanda simplă
execută un derapaj oblic. Reve
nirea pe direcția de alunecare 
inițială se face prin stoparea miș
cării de flexiune a genunchilor 
marcată de o bătaie energică (îm
pingere) în ambele picioare înso
țită de împingerea bastonului din 
vale la jumătatea distanței dintre 
virf și legătură. Redresarea ener
gică readuce schiurile in planul 
inițial. Sprijinul pe baston este 
de mare importanță.

Ghirlanda prin săritură. Reveni
rea pe direcția oblică Inițială, se 
poate face mult mai energic ; 
prlntr-o bătaie puternică In pi
cioare, care ar» ca efect desprin
derea cozilor schiurilor de pe 
zăpadă.

Ceea ce am descris noi este un 
moment (revenirea) al ghirlandei. 
Exercițiul constă — cum desigur 
ați reținut — in repetarea succe
sivă a unor derapaje oblice și 
reveniri de-a lungul unei cobo- 
rîrl oblice. Vă rugăm deci să le 
executați ca atare.

CAUZE ȘI SOLUȚII
*“ *

Două personalități, Gheorțțhe Petrescu și Dumitru Medianu, îsi spun părerea despre voleiul masculin

ț 4

colt de stradă, dira- 
urărilor de bine Denru 
nou în care am năit, 
cuprins în iureșul ei,

avem gînduri bine, 
speranțe, amlitii 

ne salte peste rea- 
anului precedent

cestre însă ajutoare 
mai substanțiale decît 
bolicele urări de bine, 
tru noi. acest obiectiv 
fără îndoială, campioiatul 
mondial de gimnastică la 
care nu trebuie să facem 
doar un act de prezent!

Devenite traditionale. ură
rile pe care le facem țim- 
nasticii sportive în aces an 
ies din sfera formulelor poli
ticoase, primind o semnfica- 
tie a cerințelor absolute rea
lizabile. Afirmația nu este
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gratuită dacă analizăm pu
țin semnele bune ale anului 
pe care l-am lăsat în urmă, 
semne concretizate de evo
luția gimnaștilor si gimnas
telor în diferite concursuri 
interne si internaționale.

La campionatul european 
de gimnastică de la Varșo
via, Mihaiuc și Păunescu au 
figurat cu notele lor alături 
de cei mai buni gimnaști 
europeni la sol și sărituri. 
Dacă în clasamentul indivi
dual compus ar fi ocupat un 
loc mai bun, atunci cu sigu
ranță că la concursul pe a- 
parate băieții noștri ar fi 
avut șansa să obțină un loc 
în primii sase sau chiar o 
medalie. Si asta în compa
nia celor mai buni gimnaști 
din lume, dintre care doar 
japonezii au lipsit.

în gimnastica feminină a 
apărut o generație de auten
tice talente care de la con
curs la concurs îsi definește 
personalitatea de o manieră 
care ne îndreptățește să de
venim optimiști și preten
țioși. în tară sau în străină
tate Felicia Dornea, Elisa- 
beta Turcu, Alina Goreac și 
altele au deja consemnate

Si x Z i
cîteva realizări deosebite, 
deși n-au ajuns încă la de- 
săvîrsirea tehnică și rafina
mentul artistic pe care ti le 
înlesnește experiența compe- 
titională. Elena Ceampelea 
și-a încheiat anul vechi în- 
tr-o formă care exclude co
mentariile pesimiste, rămî- 
nînd ca în continuare să-și 
apere șansele pentru a par
ticipa la marea bătălie de la 
Ljubljana.

Toate aceste argumente^ 
precum și altele, pledează 
pentru susținerea 
gimnastica poate 
linia de 
celelalte 
Garanția 
plină de 
criticii a 
bră care dau strălucire și 
rezonantă numelor pînă mai 
ieri necunoscute. Antrenorilor 
Maria Ionescu, M. Bibire, T. 
Isar, M. Raicu, E. Sima, N. 
Vieru, M. Bădulescu, T. Har- 
gălaș și altora li se cuvin 
primele urări de bine si mul
țumiri pentru optimismul cu 
care pășim în noul an I

ideii că 
reveni la 
alături de 

olimpice, 
în munca

plutire, 
sporturi 
o avem 

pasiune si chiar sa- 
oamenilor din um-

Elena LEUȘTEANU

După succesul din 1966 de 
la Praga, cînd reprezentativa 
masculină de volei a ocupat 
locul al 11-lea, la mondiale, a 
început degringolada : un loc 
necorespunzător Ia europenele 
din Turcia și apoi cel de anul 
trecut din „Cupa mondială" din 
R.D.G.

Două sînt punctele de reper 
în jurul cărora se poartă dis
cuțiile : cauzele care au dus 
la scăderea valorii voleiului 
nostru și .ce trebuie făcut pen
tru redresarea lui.

Am căutat să aflăm, In le
gătură cu aceasta, părerile a 
doi reputați specialiști : antre
norul emerit Gh. Petrescu și 
maestrul emerit al sportului 
D. Medianu.

„în primul rînd, o cauză a 
scăderii valorice — ne-a spus 
Gh. Petrescu — o constiluie 
selecția ncjudicioasă care s-a 
făcut în perioada 1969—1961,

ci nd au fost reținute elemente 
fără perspective, cu înălțime 
redusă sau plafonate.

De asemenea, bagajul de cu
noștințe tehnice cu care vin 
jucătorii Ia lot este, in gene
ral, sărac, cu multe elemente 
deficitare (serviciul, preluarea, 
lovitura de atac, plonjonul in 
față).

Un argument care Îmi spri
jină ideea despre greșeala de 
a se fi selecționat jucători cu 
talie mică, este tocmai schim
barea din regulament care pei- 
mite blocajul agresiv, schim
bare — in acest cai — defa
vorabilă nouă.

In ceea ce privește modali
tățile de soluționare a compli
catei probleme a redresării, 
cred necesare următoarele mă
suri : selecția unor jucători 
inalți, promovarea cu curaj a 
elementelor tinere și de per
spectivă in echipele diviziona-

re, încurajarea diviziei școla
re (izvorul de bază), îmbună
tățirea tehnicii individuale a 
voleibaliștilor, un program in
ternațional bogat, cu partid» 
susținute In compania celor 
mai puternice formații din 
lume: Japonia, U.R.S.S.. K.D.G., 
Bulgaria, Cehoslovacia".

La rîndul său, D. Medianu a 
ținut să completeze opiniile ex
primate de antrenorul Gh. Pe
trescu : „Viața particulară a 
voleibaliștilor este neconfor
mă eu cerințele obținerii ma
rilor rezultate. O altă cauză 
constă și in schimbarea prea 
des a antrenorilor la loturi și în 
lipsa de informare a federației 
despre stadiul de pregătire al 
echipelor în țările cu volei de 
valoare ridicată, la care se 
adaugă și nefolosirea jucători
lor de perspectivă, ținuți prea 
mult timp pe banca rezervelor.

Ce propunem pentru • revi-

Ulizare a voleiului ? Depista
rea și concentrarea tuturor ele
mentelor de perspectivă în ma
ximum 10 cluburi care să aibă 
ca principală preocupare ridi
carea rapidă a acestora ; înca
drarea acestor cluburi cu an
trenorii cei mai pricepuți ; 
mai multă consecvență în pă
strarea antrenorilor care pre
gătesc echipele reprezentative ; 
urmărirea, prin filmare, dia
grame. înregistrări pa bandă 
de magnetofon a celor mai 
importante jocuri".

Sînt opinii validate de o cu
noaștere profundă a realități
lor voleiballstice, competența 
celor doi interlocutori, care 
de circa 3 decenii activează 
in acest sport, fiind unanim 
recunoscută. Ele corespund, de 
altfel, și părerilor noastre.

N. MATEESCU

Răceala și gripa, dei se 
aseamănă în multe prirințe, 
reprezintă boli distinct nu 
numai prin natura virsului 
care le provoacă dar mai 
ales prin atitudinea tenpeu- 
tică, prin evoluția și onse- 
cințele lor. Asemănării se 
referă în special la sinpto- 
mele bolii, deoarece anbele 
încep cu dureri de cip și 
gît, guturai, tuse, febă. în 
privința diferențelor, e> con
stau în felul virusului ce le 
produce, evoluțiile și jonse- 
cințele lor diferite.

Unele cunoștin
țe sumare sînt 
absolut necesare 
nu numai pen
tru a decide mă
surile de trata
ment ci, mai a- 
les, pentru auto
protejarea și pro
filaxia transmi
terii bolii. La 
sportivi intervine 
în plus perico
lul supra-adău- 
gării efortului in
tens pe un organism

nism dar de intensitate și 
durată mică.

Boala nu este gravă prin 
sine însăși, ci numai prin e- 
ventualele sale complicații. 
Tratamentul obișnuit (aspiri
nă, vitamina A și C, dezin- 
fecție naso-faringiană), aso
ciat cu 2—3 zile de repaos 
în casă, duce, de obicei, la 
vindecare totală, fără ur
mări. Ea are caracter sezo
nier, este favorizată de ano
timpul rece și umed, nu pro
duce epidemii.

GRIPA este o boală gra-

BOLILE DE SEZON
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tate bune (evitarea aglome
rațiilor, îmbrăcăminte adec
vată, alimentație și vitami- 
nizare corespunzătoare și, 
mai ales, călirea organismu
lui). Tratamentul în aceste 
cazuri diferă total de cel al 
simplei răceli, el putînd fi 
aplicat numai de medic. El 
va avea în plus medicamente 
stimulatoare a anticorpilor 
(Omnadin, Polidin) sau chiar 
anticorpi puri (Gamaglobu- 
line). De notat că antibioti
cele nu au nici un fel dc ac
țiune asupra acestor virusuri.

Ele vor fi admi
nistrate numai în 
cazul apariției 
unor complicații 
cu microbi obiș- 
nuiți, sensibili la 
acestea.

In cazul gripei, 
scoaterea din e- 
fort a sportivului 
este mult mai 
lungă, 10—40 zi
le, în funcție de 
gravitatea bolii. 
In plus, din cau

za posibilităților ca aceste 
virusuri să afecteze și alte 
organe (mușchiul inimii, 
celulele ficatului, rinichiului 
sau creierului) avizul medi
cal de reluare a antrena
mentelor se va face numai 
pe baza examenelor de labo
rator (electroforeză, transa- 
minaze, lipemie).

In consecință, este necesar 
ca atît antrenorii cît și spor
tivii, cunoscînd aceste date, 
să ia toate mășunile necesa
re pentru prevenirea răspîn- 
dirii bolii, apelînd neapărat 
la ajutorul medicului sportiv, 
nu numai pentru precizarea 
diagnosticului și tratamentu
lui dar, mai ales, pentru a- 
vizarea

_____________ iclnav, 
ceea ce poate avea uneori 
urmări grave.

RĂCEALA este o bală o- 
bișnuită, provocată d viru
suri care, în funcție de lo
calizare produc divert simp- 
tome :

— Rinovirusurile Ocalizn- 
te pe mucoasa nasuli) pro
voacă guturaiul simlu. n- 
bișnuit.

— Adenovirusurile provoa
că inflamarea gîtulu și gan
glionilor din jur.

— Virusurile E.C.H).: en- 
terice (Intestinale), îtopato- 
logice (prin toate celulele 
corpului), humane pecifice 
omului) sau „orfane* (cu lo
calizări neprecizate)

— Virusurile Oxsackie 
(după numele localiiții sta
tului New îork une au fost 
descoperite) manifeâ o a- 
fectare a întregul! orga-

vă, epidemică, cu o putere 
de contagiune extrem de 
mare, cu afectarea constant 
serioasă a organismului, pu
țind avea urmări nefaste. In 
afară de simptomele comu
ne cu răceala (guturaiul, ce- 
faleea, tușea) se întîlnește 
constant curbatura (dureri în 
toți mușchii, în special cer
vicali și lombari) și astenia 
marcată. Febra la început e 
chiar sub normal (în perioa
da de invazie a virusului — 
35°C), apoi crește treptat a- 
tingînd valori foarte mari. 
Boala e cauzată de un virus 
extrem de contagios. Exis
tența mai multor feluri de 
virusuri gripale face ca epi
demiile să fie făcute cu a- 
ceeași tulpină. Cea mai frec
ventă se datorește virusu
lui A 2 (gripa asiatică). Me
todele de vaccinare nu dau 
rezultate sigure. Măsurile de 
profilaxie dau uneori rezul-

reluării pregătirii.
ei r.

director -4.
Nicolae 
adjunct 

le medicină

STANESCU 
al Centrului 
sportivă
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PROGRAMUL TRICOLORILOR"

sportul
ASTĂZI, LA BACĂU, ÎN C.E.T.

IN
PINA LA PLECAREA

TURNEUL SUD-AMERICAN
tricolorii au intrat 
săptămînă pe care

De ieri, 
în ultima 
o vor petrece în țară înaintea 
plecării în America de Sud.

Ce program Vor urma ei în 
aceste zile ?

De astăzi ți pînă sîmbătă, 
Inclusiv, elevii lui Angelo Ni- 
culescu vor efectua zilnic cîte 
două antrenamente, unul di
mineața, celălalt după-amiaza. 
Pentru astăzi și joi sînt pre
văzute două jocuri de verifi
care, primul cu echipa de ju
niori, jar cel de al doilea cu 
formația de categoria orășe
nească, Constructorul.

In rest, vizionarea pe micul 
ecran a meciului Dinamo Ba- 

Kilmarnock (astăzi),

deurmărirea spectacolului 
teatru „Puricele în ureche" 
(miine seară la teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra), vizitarea 
Fabricii de mașini-unelte (vi
neri dimineața, la ora 11).

Duminică dimineața, trico
lorii vor pleca în America de 
Sud, unde vor efectua, după 
cum se știe, un turneu de 11 
partide. Nouă dintre ele vor 
fi susținute în Brazilia în 
compania unor formații de 
club braziliene și a unor e- 
chipe naționale din Europa. 
In Peru, echipa noastră națio
nală va întîlni reprezentativa 
țării gazdă care participă in 
cadrul grupei a IV-a la tur
neul final din Mexic.

BACAU, 12 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — 
Fotbal în plină iarnă și mai 
ales într-un oraș care suferă 
de obicei foarte mult 
gorile acestui anotimp ! Iată 
o realitate la care vom 
marți martori și care în alț.i 
ani părea o fantezie (unii 
dintre noi n-au crezut nici 
de astă-dată că va deveni 
posibilă, temindu-se că data 
de 13 ianuarie 
putarea partidei 
namo Bacău — 
nu va putea fi

Așadar, meciul 
constituie de-acum o certitu
dine. Dar, pentru ca el 
poată avea loc, 
depus eforturi i 
fiindcă iarna n-a 
puțin aspră ca 
Dovedind multă 
organele locale au 
zeci de oameni, au 
ingeniozitate diferite mașini 
și utilaje, au apelat, în sfîr- 
șit, la 
pentru 
joc în 
țiuni. 
meni lucrau la spargerea și 
topirea 
gheață 
cîmpul 
multe 
guroase și cu vînt puternic, 
azi a venit în ajutorul lu
crătorilor și soarele, așa în- 
cît speranțele ca terenul să 
devină, pînă la ora începerii 
partidei, complet practicabil 
au crescut simțitor.

Vremea nefavorabilă 
starea necorespunzătoare 
terenului au influențat însă

ri-

fi '

pentru dis- 
retur Di- 
Kilmarnock 
respectată), 
de marți

să 
aici s-au 
neobișnuite, 

fost mai 
i altădată, 

înțelegere, 
mobilizat 
folosit cu

tot felul de metode 
a aduce terenul de 
cît- mai bune condi- 

Luni, toți acești oa-

ultimei pojghițe de 
care mai acoperea 
de joc. După mai 

zile deosebit de fri-

și
a

băcă- 
de 
în

și pregătirile echipei I 
uane. Din acest punct 
vedere turneul efectuat 
Liban s-a dovedit foarte util, 
contribuind la menținerea 
jucătorilor în activitate și la 
o mai bună omogenizare a 
formației. După venirea din 
Liban, echipa (ajutată în 
această perioadă de pregă-

Dembrovschi
de antrenorul federal 
Schileru) a efectuat 
antrenamente pe un 

stadionului,

Dincă 
cîteva 
teren anexă al 
neputînd folosi terenul cen
tral decît luni si numai în 
scopul unei necesare reaeo- 
modări. Din lipsă de parte-

ner, dar și din cauza tere-' 
nului și a vremii, băcăuanii
au fost nevoiți să renunțe
Ia două jocuri de verificare
pe care și le propuseseră.

După cum ne-a asigurat 
președintele clubului Dinamo 
Bacău, R. Stratulat, dar și 
cum ne-am dat singuri sea
ma, meciul retur cu Kil
marnock este privit atît de 
antrenori cît și de jucători 
cu deosebită seriozitate. Va
loarea echipei scoțiene este 
acum cunoscută și toți cpm- 
ponenții lotului băcăuan 
sint conștienți că se află în 
fața unei partide foarte 
grele. Ei sînt însă deciși să 
nu scape ocazia favorabilă 
pe care și-au creat-o prin 
rezultatul de egalitate (1—1) 
de la Kilmarnock și să ob
țină, printr-un joc bun pe 
teren propriu, calificarea în 
sferturile de finală ale „Cu
pei europene a tîrgurilor" 
ceea ce ar echivala cu 
cea mai bună performanță 
realizată vreodată de o echi
pă românească de club în 
competițiile continentale.

Publicul sportiv din loca
litate crede, la rîndu-i, în 
șansa echipei sale favorite, 
pe care, la această oră o în
conjoară cu multă dragoste 
și prețuire după cum a do
vedit-o și întîlnirea publică 
organizată duminică seara la 
Casa de cultură a sindicate
lor cu Ghiță, Dembrovschi 
și coechipierii lor. Ar fi însă 
foarte util și necesar ca 
acest atașament să se mani
feste și la stadion, printr-un 
aflux la casele de bilete și

printr-o atitudine de încu
rajare din tribune, mai ales 
în momentele grele ale par
tidei.

Pentru meciul de marți 
antrenorul V. Neagu ne-a 
anunțat că va folosi aceeași 
formație care a evoluat și la 
Kilmarnock,, adică : Ghiță,
—Comănescîfa Nedelcu, Ve- 
licu, Kiss, vătafu, Duțan, 
Pană, Dembrovschi, 
Băluță.

în ceea ce-i privește 
scoțieni, ei au sosit la 
cău de-abia la oră 13 cu o 
întîrziere substanțială, deoa
rece avionul n-a putut de
cola la timp din 
din cauza ceții. 
după instalarea la 
s-au deplasat 
pentru un prim 
terenul de joc. 
Walter Mc Crae 
xat încă asupra 
definitive. Se crede însă că 
ea va fi. eu excepția lui 
Beattie, devenit indisponi
bil, aceeași ca și în prima 
partidă cu Dinamo Bacău : 
Mc Laughlan — King, Dic
kson, Gilmour, Mc Grory,

București, 
Imediat 

hotel, ei 
stadionla

contact cu 
Managerul 
nu s-a fi- 

formației

Ghifă
Desene de AL. CLENCIU

Cook, Mathie,
Waddell, T. Me

Starchan,
Morrison, 
Lean.

Partida, 
dusă de o 
din Ungaria, avînd la cen
tru pe reputatul Istvan 
Zsolt, va începe la ora 13.30

C. FIRANESCU

care va fi con- 
brigadă de arbitri 

avînd la 
reputatul

„Șantier" de iarnă la Steaua. De
DIALOG CU ȘTEFAN COVACI nilor s-au mutat fn orașul de la

duminică, antrenamentele bucurește- 
poalele Ttmpei. Foto : V. BAGEAC

eiu. S. Avram. D. Popescu, 
Pete.scu, Pavlovici, Voinea a 
jucat un timp alături de Tă- 
taru I. Jenei, Koszka, Voi- 
nescu, Constantin, Raksi, Ca- 
coveanu. Aceștia din urmă 
au ieșit, treptat, din arenă. 
Alături de primii citați, au 
apărut, pe rind. Rotaru, Ma
nea, Tătaru II, Ștcfănescu, 
Cristache, Naom, lordănescu. 
Din generația Pavlovici ei 
comp, au mai rămas doar 
Suciu și Voinea. Oricit de 
critic ar fi cineva cu actua
la noastră echipă, nu se poa
te să nu observe că cele trei 
„schimburi" — nici n-am mai 
pomenit de echipa de aur 
C.C.A. — reprezintă, valoric, 
trei trepte care coboară...

Față de această situație 
obiectivă, absolut indepen
dentă de pregătirea tehnică a 
echipei, nu avem altă solu
ție decit reconstrucția.

— Credeți că 
reajunge, cîndva, 
fost, pe vremuri,

■ îmi puneți 
doi termeni

Steaua va 
ceea ce a 
CC A ?
o tntrebarc 
foarte greu

Personalitate distinctă în 
soccerul român, echipa Steaua 
obligă pe un cercetător me
todic la o analiză care se re
fuză contemplării exclusive 
a prim-planului, nu o dată 
negativ, iscodind esența unor 
stări de lucruri deosebite 
structural de-a lungul anilor, 
diferențieri de fond prea 
ușor trecute cu vederea de 
cei care, față de acest team 
de marcă, au o singură atitu
dine : PRETIND.

Și pretențiile sînt, la pri

Loto-Pronosport
ÎN ATENȚIA C1ȘTIGATO- 
RILOR DE EA CONCURSUL 
PRONOEXPRES AL REVE

LIONULUI DIN 1 IANUARIE 
1970

Plata premiilor se va face 
astfel:

în Capitală, începînd cu 
data de 16 ianuarie 1970 pînă 
la data de 16 februarie 1970, 
inclusiv.

în țară, începînd aproxi
mativ de la data de 19 ia
nuarie 1970 pînă la data de 
16 februarie 1970, inclusiv.

• Amintim participanților 
că astăzi este ULTIMA ZI 
în care își mai pot procura 
biletele pentru concursul 
Pronoexpres de miercuri 14 
ianuarie 1970. Tragerea va 
avea loc la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr 2 cu în
cepere de la ora 19. Trage
rea va fi radiodifuzată, după 
care va urma un film ar
tistic.

Rețineți 1 In orele care au 
mai rămas, procurați-vă bi
letele pentru concursul Pro
noexpres de miine.

ma vedere, foarte firești. 
Gîndindu-te la părintele ilus
tru, te aștepți — și pretinzi 
— de Ia fiu să-i semene. 
Aștepți și pretinzi să vezi 
și la fiu virtuțile tată
lui. Nu o dată, ba chiar de 
cele mai multe ori, fiul nu 
este, însă, și el ilustru. Este, 
mai mult sau mai puțin, co
mun. Obișnuit. Ajungînd la 
asemenea 
dispuși la 
un credit 
severitate 
nuînd și ei calitățile, și așa 
diminuate, ale subiectului. 
Reducînd vorbele și conclu- 
zionînd : faima predecesoru
lui devine o haină prea grea 
pentru umerii urmașului.

Ați înțeles, de bună sea
mă, că aceste rînduri intro
ductive prefațează speța fot
balistică pe care am putea-o 
intitula „de la C.C.A. la 
Steaua". C.C.A. a fost o 
echipă MARE, de calibru in
ternațional, Steaua este de
parte, deocamdată, de ceea 
ce se cheamă o echipă mare. 
Dar care este, de fapt, azi. 
adevărata personalitate a 
acestei echipe a cărei primă 
natură pare să fie, de cel 
puțin un an și jumătate, sur
priza ?

Căutînd un răspuns la a- 
ceastă întrebare — simplu 
la prima vedere, mult mai 
complicat în fond — ne-am 
adresat unuia dintre „au
torii" echipei, antrenorul 
ȘTEFAN COVACI.

Dialogul nostru a început

după tiparul clasic, sau ba
nal, cum vreți să-i spuneți.

— Cum apreciați activitatea 
din tur a echipei Steaua ?

trebări ,.de baraj". Vorbeați 
de reconstrucția echipei, 
ce vă referiți concret ’

La

— în ansamblu, o apre
ciez drept nemulțumitoare.

rr

observații, criticii, 
început să acorde 
maxim, sînt de o 

extremă, dinli-

— Impresionant spiritul 
dumneavoastră autocritic, în 
pofida limitei pe care o su
gerează formularea „în an
samblu...". Găsiți, cumva, și 
motive de mulțumire în anu
mite aspecte de detaliu ?

— Apreciind drept nemul
țumitor locul in clasament 
și... fantezia rezultatelor ob
ținute de echipă în i 
consider, cu rezerva 
care lucrează la un

a
un

în construcție, că 
și există, totuși, 
pozitiv.

— Numiți-1, vă 
a nu rămîne în 
înalt al filozofiei, 
o dată simplist în 
nostru cel de toate

toamnă, 
omului 
edificiu 
existat 

l SENS

rog, spre 
domeniul 

tradus nu 
fotbalul 
zilele.

un sens 
ultimele,

— Există, zic cu, 
pozitiv în viața din 
să zicem, 10 luni ale echipei 
Steaua. Pe de-o parte, opera 
dc RECONSTRUCȚIE a Ram
ului a făcut cîțiva pași im
portanți, pe de altă parte, 
jocul a început să se crista
lizeze spre soluția preconi
zată.

— Acest ultim răspuns mă 
obligă să vă pun cîteva în-

— Iu primul rind. la 
construcția ei... fizică. La 
compunerea unui lot valoros. 
In al doilea rind, la resta
bilirea unui stil de joc, nou 
și eficace, corespunzător noi
lor componenți.

rc- 
re-

— O analiză mai veche, 
de acum vreo trei ani, a 
echipei Steaua aprecia drept 
o mare greșeală a conduce
rii tehnice folosirea rețete
lor vechi în tratarea și în
cadrarea noilor jucători. Re
țeta „Patului lui Pvocust" — 
în virtutea căreia, indiferent 
de calități, noii jucători ai 
echipei trebuiau să joace 
după tiparul ilustru Tătara I, 
Constantin, Apolzan, Zavo- 
da I, Alexandrescu etc. — 
era considerată prima cau
ză a „cpborîrii" Stelei. Con
stat că ați abandonat meto
da. Credeți că ați găsit so
luții noi, eficiente ?

— Deocamdată doar sper, 
pentru că rezultatele nu mă 
confirmă, la această oră, în
tr-un mod hotăritar. Cum 
vorbele trebuie să aibă aco
perire în fapte, păstrez aceas
tă rezervă strategică... Ceea 
ce este sigur, pentru că a 
fost trăit sub ochii noștri, 
este faptul că, judecind nu
mai ultimii 5—6 ani, de pil
dă. schimburile de ștafetă 
au fost, mereu, mai slabe. 
Acum 5 ani, „schimbul" Su-

cu
de apropiat. Este ca și cum 
ai întreba pe un profesor de 
literatură, dacă poetul X îl 
va ajunge,1 efitdva, ' pe Ar- 
ghezi. C.C.A, a fost cea • mai 
bună echipă românească dc 
după război. a fost o culme...

— Poale că Steaua nu ests, 
totuși, la nivelul poetului X...

— Să zicem că <>u, dar 
pină la culme mai este, to
tuși. un drum foaitc lung.

— Reținînd modestia și se
riozitatea modului dv. de 
gîndire, revin la elemente 
de interes imediat. Ce con
siderați că-i lipsește, azi, 
echipei Steaua ?

— în privința 
un coordonator, 
nală a oricărei 
namo are vreo trei 
weillcr VI, 
gheli, Rapid la fel (pe Dinu, 
Dumitru și Angelescu, F. C. 
Argeș H are pe Dobrin etc.), 
extreme sigure și mijlocaș cu 
rază mare de acțiune. în 
privința evoluției : forța de 
joc, care se realizează prin 
angajarea simultană a tutu
ror componenților echipei, 
și o finalizare corespunzătoa
re aptitudinilor 
(deși Steaua a marcat 
mai multe goluri) ale 
Voinea și Tătaru II.

— Cu ce credeți că am 
tea încheia discuția noastră ? 
Poate tot o declarație-sin- 
teză...

— De cele mai multe ori 
trădătoare, eu pun vorbele 
la capătul faptelor. Să aștep
tăm primăvara. V-am spus : 
echipa traversează un proces 
de reconstrucție.

Marius POPESCU

oamenilor . 
piesă cardi- 
echipe (Di- 

Nun- 
Dinu și Gher-

ofensive 
cele 

Ini

pu-

Un turneu care ne sporește încrederea"

MARTI ULTIMA

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI

PRONOEXPRES nr. 2
DIN 7 IANUARIE 1970

1
a 
a

EXTRAGEREA I : Categ. I : 
variantă a 100 000 lei ;
II- a : 115,6 a 1 038 lei ;
III- a : 2 929,2 a 38 lei.

cat. 
cat.

Ca-EXTRAGEREA a II-a : 
tegoria A : 7 variante a 13 311 
lei ; cat. B : 214,7 a 434 lei ; 
cat. C : 3 567 a 26 lei.

Premiul de 100 000 lei de la 
extragerea I, categ. I, a revenit 
participantei PALATKAY ELI- 
SABETA din Vișeul de Sus, 
județul Maramureș.

Ultima performanță oficia
lă a echipei de juniori a 
României 
reușit în deplasare în fața 
puternicei echipe a Uniunii 
Sovietice, în primul joc al 
preliminariilor pentru turneul 
U.E.F.A. — a proiectat un 
con de lumină și interes 
mărit asupra reprezentanților 
cei mai tineri ai soccerului 
românesc.

Atrăgînd atenția asupra sa 
după rezultatul din 
cu echipa U.R.S.S., 
junior al României 
urmărit cu legitimă 
ta te și în turneul de pregă
tire recent efectuat în Gre
cia. Cu satisfacție am aflat 
că pe pămîntul elen tinerii 
noștri fotbaliști s-au com
portat remarcabil, ciștigînd' 
trei din cele patru partide 
susținute, singura înfrîngere 
produeîndu-se la limită, du
pă un joc apreciat al junio
rilor români.

Interesați să aflăm opiniile 
celui mai... interesat personaj 
al delegației fotbaliștilor ro
mâni care s-a deplasat în 
Grecia — l-am numit pe an
trenorul GHEORGHE OLA — 
i-am adresat cîteva între
bări vizînd completarea im
presiilor pe care știrile fu
gare primite de la Atena nu 
puteau să nî le comunu-e.

rezultatul egal

meciul 
„11“-le 
a fost 

curiozi-

— Cum caracterizați acest 
turneu ?

— Edificator, dar mai ales 
util.

— Trecînd peste primul 
calificativ, pe care oricine 
îl acceptă la o simplă lec
tură a rezultatelor, v-aș ruga 
să-l... punctați pe cel de al 
doilea.

Franck, Vlad, Purcaru, Do
brău, ca să nu mai vorbesc 
de cunoscuții Hainal, Sătmă- 
reanu și Atodiresei, vor 
URCA cu siguranță în fotba
lul românesc.

— îmbucurător 
pe care-1 dorim cit 
pede împlinit.

pronostic 
mai re-

rea configurație: Franck 
(Purcaru) — Dobrău, Dehe- 
leanu, Sătmăreanu. Ilainal, 
Sandu, Vișan (Gligore), Ato- 
diresei, Ghergheli, Helvei, 
Vlad (Năstase). Miine, însă, 
el ar putea să sufere mici 
amendamente, consecință a 
muncii de pregătire a rezer
velor.

CARNET DE VACANȚĂ
eehipA, aceștia au dat dovada d» 
indisciplina pe teren, Ia meciuri 
și antrenamente și, firește, s-au 
dat la fund, devenind jucători 
anonimi*4.

După cum se știe. Metalul 
Severin a 
foarte slabă 
sezonul de toamnă pe ultimul loc 
In clasament, datorită, evident șl 
acestor doi jucători, care cu puțin 
timp în urmă erau oameni de 
bază. Conducerea A. S. Metalul 
Tr. Severin a luat, in sfirșit, o 
măsură curajoasă scoțind din lot 
pe cele două vedete, înloculndu-ie 
cu două elemente tinere, de per
spectivă. Este o măsură bineve
nită. care ar putea ti urmată și 
de aite echipe din „B“ și „C” unde 
mai sînt „vedete1* in sensul râu 
al cuvintvlui.

PRIMUL JOC IN AER LIBER, 
LA SIBIU

Fotbaliștii de la C.S.M. Sibiu 
(divizia B, seria a II-a) au pro
fitat de timpul frumos de dumi
nică și au susținut un joc-școală 
tn familie. Meciul s-a disputat 
pe stadionul Voința (2 reprize a 

35 de minute) și a constituit pen
tru antrenorul Mircea Negru un 
bun prilej pentru a l’ace primele 
constatări asupra formei elevilor 
săi, deoarece a folosit in ‘
meci cinci jucător! care 
manifestat dorința să se 
fere la C.S.M. : ștefănescu 
Arta grafică București). 
(Textila Cisnădie), 
(Medicina Tg. Mureș).
(Metalul Copșa Mică) și Florea 
(Energia București). Revenind la 
meciul de pe stadionul Voința 
trebuie să spunem că cele două 
formații, „roșii** și „albaștrii*1, au 
practicat un joc destul de fru
mos. Au ciștigat „albaștrii" cu 
scorul de 4—3 (1—1), prin golurile 
înscrise de Ștefănescu (3), Opriș, 
respectiv, Schwartz (2) și Stoi- 
cescu.

In continuare, echipa slblană se 
antrenează în oraș, de șase ort 
pe săptămînă (de trei ori în aer 
liber și de tot atitea ori în sală), 
iar la 26 ianuarie Întregul lot va 
urca la Păltiniș unde va continua 
pregătirile.

I. 1ONESCU 
coresp. principal

Tr. 
avut o comportare 
în tur, a terminat

acest 
și-au 

trans- 
(de la 
Opriș 

kanyaro 11 
Mureș an

„VEDETELE "... PE TUȘA!
Nu de mult, la Metalul Turnu 

Severin (divizia B. seria a II-a) 
printre cei mai buni jucători se 
numărau și înaintașii Jimboreanu 
și Constantin. Despre acești doi 
fotbaliști din orașul de pe malul 
Dunării ne-a scris cititorul nos
tru. A. BĂghină. „în Joc ca Con
stantin și Jimboreanu, jucători 
vechi și cu destulă experiență, 
arată cititorul nostru, să 
exemple bune pentru tinerii

PREGĂTIRILE ARBITRILOR
PRAHOVENI

Cavalerii fluierului din județul 
Prahova s-au Întrunit săplămln» 
trecută fn prima reuniune de lu
cru pentru a stabili planul de 
pregătire în vederea noului sezon 
fotbalistic. In acest scop, biroul 
colegiului județean de arbitri * 
întocmit un program care are ca 
obiective pregătirea teoretică (tn 
fiecare miercuri) și cea fizică. In 
cadrul pregătirii teoretice arbitrii 
vor audia lecții care tratează 
subiecte interesante și oportune, 
ca de exemplu, interpretare» 
unor reguli de joc, prelucrarea 
unor materiale prezentate 1» 
cursul de arbitri al U.E.F.A., 
ținut la Florența, erori de arbi
traj în campionatul județean șl 
altele.

Colegiul județean a hotărît ca 
toți cei 18 arbitri divizionari din 
județul Prahova să fie supuși 
unui control medical și să parti
cipe la antrenamentele de pregă
tire fizică (care au loc, pentru 
ploieștenl, pe stadionul Petrolul, 
de două ori pe săptămînă și sînt 
conduse de arbitrul de divizia A, 
N. Cursorul.

M. SIMA, coresp.

CONCURSUL

ZIARULUI

sportul
ifft MUNDIAL 70“

• Care echipe vor obține calificarea pentru sferturile 
de finală din fiecare grupă ?

• Ce echipă va ciștiga campionatul mondial ?

— Amintind rostul major 
al reprezentativei de juniori 
— scoaterea la lumină a ti
nerelor talente fără nume — 
voi sublinia 
dat cursei 
U.E.F.A. in 
după primul 
echipa țării noastre s-a an
gajat cu destule șanse. Ra
portat la această cursă, tur
neul întreprins in Grecia 
ne-a furnizat date interesan
te pe care intenționăm să Ic 
folosim in mod constructiv.

— Care a fost, sub acest 
raport, dominanta turneului ?

— Dominantă a fost con
cluzia — împărtășită total și 
de fostul antrenor al primei 
reprezentative a României. 
Ilie Oană, care are actual
mente, după cum se știe, 
contract la echipa greacă 
Panseraikos — că avem un 
eșalon de juniori de marcă. 
Helvei, Ghergheli, Denelca- 
nu, Vișan, Năstase, Sandu,

interesul acor- 
pentru turneul 
care, mai ales 
joc preliminar.

— Se va împlini, 
gur. De la generația 
mitrache și Dinu, care mi-au 
trecut și ei prin mină, n-am 
mai avut o asemenea „re
coltă" bună.

vă 
lui

asi- 
Du-

— Revenind la amintita, 
Ia început, cursă pentru tur
neul U.E.F.A., v-aș întreba 
ce concluzii utile v-a furni
zat turneul ?

— Cu 8 goluri marcate in 
4 jocuri am ajuns Ia conclu
zia că drumul pe care merge 
— în procesul său de con
strucție — echipa noastră 
este cel bun. Mai vechea si
guranță in apărare este du
blată de un randament cres- 
cind în atac. De altfel, vom 
insista in continuare pe mă
rirea capacității ofensive.

— Aveți conturat, în urma 
turneului, un „11“ de bază ?

— Da. Azi, primul „11" de 
juniori al țării, are următoa-

—•Ne place să constatăm 
că optica antrenorului echi
pei de juniori a țării se ba
zează pe o pedagogie solidă...

!
— Cuvîntul de ordine la 

noi este MUNCA. Locul în 
echipa țării se obține prin- 
tr-un permanent concurs.

— Am vrea să credem că 
în urma rezultatelor obținu
te .în Grecia, cota încrederii 
juniorilor noștri în forțele 
proprii cunoaște, totuși, o 
măsură...

— Fiți fără grijă. Deși tur
neu! le-a sporit încrederea 
in forțele proprii, băieții știu 
că trebuie și că pot să joace 
mult mai bine. Ei știu, de 
asemenea, că în fața lor se 
află meciuri mult mai gre
le, ho țări (oare pentru notele 
finale pe care specialiștii și 
publicul le vor acorda în 
primăvară.

Marele suspens s-a termi
nat! Sîmbătă seara, 
și-au spus cuvîntul, răspun- 
zind întrebării care a fră- 
mintat lumea fotbalistică, 
din momentul încheierii pre
liminariilor campionatului 

mondial de fotbal : care vor 
fi cele 4 grupe, de citc 4 e- 
chipe, care deschid pasio
nanta luptă finală pentru 
cucerirea titlului mondial si 
a cupei „Juies Rimet“ ? Aș
teptată, de fiecare dată, cu 
viu interes, și de către iubi
torii fotbalului din tara noas
tră. tragerea la sorți a gru
pelor turneului final a avut, 
de data aceasta, și un carac
ter emoțional pentru noi, e- 
chîpa României numărindu-se 
printre cele 16 competitoare.

Acum, grupele se cunosc. 
Si din acest moment, porțile 
pronosticurilor s-au deschis 
larg, fiecare încercînd să 
stabilească, potrivit părerilor 
sale, cele 8 echipe care se 
vor califica în sferturile de 
finală și. bineînțeles. încer
cînd să dezlege și ultima e- 
nigmă : cine va ciștiga cam
pionatul mondial.

Ziarul nostru vă oferă pri
lejul de a vă spune 
nu numai în cadrul 
lor de fiecare zi cu 
și cunoștințele dv„ 
cadrul unui mare 
care vă poate oferi 
satisfacție : aceea de a cîști- 
ga unul din premiile cu care 
este dotată competiția de 
pronosticuri din coloanele

A

sortii

părerea, 
discutii- 
Drietenii 
ci și în 
concurs 

o dublă

noastre și aceea de a crest» 
tn ochii celor din iur, prin
tr-un plus de inspirație si, 
poate, chiar, de competentă 
fotbalistică

★
Regulamentul concursului 

„EL MUNDIAL *70" vă cere 
să răspundeți, ÎNCEPÎND DE 
ASTAZI, pe adresa redacției 
(București, str. Vasile Conta 
nr. 16, sectorul I, cu men
țiunea „El Mundial ’70“) la 
cele două întrebări.

Răspunsurile — în număr 
nelimitat, dar insolite fiecare 
de cîte un cupon de concurs 
— se primesc pînă la 15 mal 
1970 (data poștei), dar vă re
comandăm, să vă grăbiți, 
pentru a avea astfel și posi
bilitatea de a vă confrunt* 
opiniile eu „cota pronosticu
rilor", pe care ziarul nostru 
o va publica periodic.

★

CÎȘTIGĂTORILOR CON
CURSULUI „EL MUNDIAL 
•70", ORGANIZAT DE ZIA
RUL SPORTUL, LI SE VOR 
DECERNA, PRIN TRAGERE 
LA SORȚI, URMĂTOARELE 
PREMII ;

TELEVIZOR 
APARAT DE RADIO 

TRANZISTORI
APARAT DE RADIO 

LĂMPI
CEAS DE MÎNĂ 
BICICLETA 
ABONAMENTE PE UN 

LA ZIARUL SPORTUL
ALTE PREMII SURPRI

ZA.

CV

cu

AN

CUPON DE CONCURS
Numele ți pronumele

Adresa

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
DE FINALA (reamintim t din fiecare grupa

1. CARE 
SFERTURILE .....__  v..... ...................... .
rfierg mai departe primele DOUA CLASATE) ?

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D

>

i

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?



in lume
ILIE NASTASE-Nr. 3
in clasamentul „open" al tenisului european

Vom Okker
9 Rezultatele anchetei internaționale pe

11—12. Mark Cox (Anglia), Martin Mulligan (Italia)
12 p, 13. Christian Kuhnke (R.F.G.) 10 p, 14. Manuel

1969 a ziarului „CESKOSLOVENSKY SPORT"-Praga
AU FOST CEI MAI BUNI...

Splendida ocazie 
de-a juca cu cei 

mai buni

Desen de
Neagu RADULESCU

TRAGEREA EA SORII DE LA CIUDAD DE MEXICO

Anul sportiv 1969 s-a în
cheiat, clasamentele conti
nuă... Statisticienii n-au ter
minat încă să calculeze 
punctele și victoriile care 
certifică pe cei mai buni, în 
acel pasionant serial de com
petiții asupra căruia a că
zut cortina. Activi sînt, ca 
totdeauna, specialiștii sportu
lui alb. Ei au stabilit clasa
mentele primilor tenismani 
din lume, sau pe continente,

ceea ce este probabil cea mai 
prețioasă afirmare trecută 
vreodată la activul unui te- 
nisman român. La rîndul 
său, maestrul emerit al spor
tului Ion Tiriac păstrează și 
el un loc printre fruntași, lă- 
sînd în urmă celebrități ca 
Pilici, Taylor, Mulligan. 
Barthes., etc.

Consultarea clasamentelor 
finale, ca și acelea ale fiecă
rui ziar în parte va fi, cre-

Comentatorii diferitelor agen ții internaționale de presă, ziariști de specialitate, antrenori renumtțî, 
oficiali al fotbalului șt jucători ai diferitelor echipe continuă să analizeze tragerea la sorți a tur
neului final al campionatului mondial din Mexic. Iată, mai jos, o selecție a principalelor ecouri, din 
ultimele 21 de ore.

Lupta pentru calificare va fi 
pasionantă! — scrie presa 

engleză

De asemenea, echipa Româ
niei nu este un adversar de ne
glijat. In aceste meciuri, pentru 
a ne putea califica în sferturile 
de finală jucătorii noștri trebuie 
să dea randamentul maxim".

Ziarele care au apărut la Lon
dra consacră un larg spațiu a- 
cestul eveniment. In unanimitate, 
specialiștii englezi consideră ci 
în grupa C echipa Angliei, cam
pioană mondială, are o sarcină

■ dificilă de a păstra trofeul „Ju- 
les Rimet", deoarece joacă In 
compania unor adversari dificili 
ca Brazilia. Cehoslovacia șl Ro
mânia. Ziarul „NEWS OF THE 
WORLD- scrie în titlu : „Test di
ficil pentru echipa Angliei". Zia
rul „PEOPLE" îșl Intitulează co-

■ mentarlul astfel : „Brazllia—An- 
glla, o încercare grea pentru A f 
Ramsey". La rîndul său, ziarul 
„SUNDAY MIRROR" scrie în co
mentariu: „Tragere la sorți di
ficili pentru Anglia, care a că
zut să joace în aceeași grupă eu 
Brazilia".

In comentarii se remarcă faptul 
că „niciodată echipa Angliei nu 
a fost repartizată într-o grupă 
atît de grea". Dacă în asemenea 
condiții, subliniază ziarul „SUN
DAY TELEGRAPH", Anglia își va 
menține trofeul, atunci fără În
doială că rămîne o formație re
dutabilă.

Ziariștii englezi remarcă în u- 
nanimitate că grupa C este Indis
cutabil cea mal dificilă' șl 
lupta pentru calificare va II 
sionantă șl plină de inedit.

„Acum voi putea dormi 
liniștit!..." — spune 
Giacinto Facchetti

că 
pa-

Grupa C — grupa 
campionilor

Celebrii Jucători Brazilieni Pelă 
șl Tostao au declarat ziariștilor 
că „au mare încredere în jocul 
echipei lor". Tostao a spus că e- 
chlpa Angliei este cea mal redu
tabilă din grupă, fiind de altfel 
cea mai bine pregătită. ;,Echipa 
Cehoslovaciei — a spus Tostao — 
este inferioară celei a Angliei". 
Internaționalul brazilian a decla
rat că nu cunoaște stilul de joc 
al echipei României, șl ca atare 
nu se poate pronunța.

Directorii tehnici al echipei U- 
ruguayulul, Hohberg, Lopez țl 
Langlade s-au declarat satlsfăcuți 
de tragerea la sorți. Cu prilejul 
unei conferințe de presă, care a 
avut loc la Montevideo, Jean E- 
duardo Hohberg a arătat că e- 
chipele Suediei și Israelului vor 
fi învinse și că echipa Uruguayu- 
lul împreună cu cea a Italiei se 
vor califica din grupa a Il-a.

Valorosul Internațional italian, 
fundașul Facchetti, a declarat: 
„Acum voi putea dormi liniștit. 
Ne vom califica împreună cu V- 
ruguay". Gigi Rlva, vedeta nr. 1 
a fotbalului italian, a spus, prin
tre altele, că „echipa italiană se 
va califica, insă nu trebuie si 
subestimăm echipa Suediei care, 
după părerea mea, este greu de 
învins". Riva a pronosticat că îo 
semifinale vor juca Brazilia, An
glia, R.F. a Germaniei și Italia. 
Antrenorul italian Edmondo 
Fabri a indicat ca mare favorită 
a campionatului mondial echipa 
Braziliei.

Intr-o declarație făcută la pos
tul de radio din Tel Aviv, antre
norul echipei israelului, Emanuel 
Shăffer, a arătat că Intr-adevăr 
alături de echipele Uruguayulul 
Italiei și Suediei, formația sa are 
o sarcină grea. „Acest lucru nu 

apăra 
sa

Grupa C : Brazilia, Anglia 
Grupa D : R.F.G., Bulgaria
In general specialiștii bulgari 

se declară mulțumiți cu partici
parea echipei lor în grupa D. 
Președintele federației bulgare 
de fotbal, D. Dorski a declarat 
că ... ' _ _ ‘ “
R. F. a Germaniei, dar forma
ția Bulgariei are șanse să ocupe 
locul al doilea, in cazul cind va 
învinge echipa peruviană șl pe 
cea marocană. Nouă ne convine 
și locul de desfășurare a meciu
rilor din grupă (Leon) unde ju
cătorii noștri au mai evoluat șl 
in preliminariile turneului olim
pic din 1968. In fine, sîntem feri
ciți și de faptul că n-am căzut 
tn aceeași grupă cu Brazilia, An
glia, Italia sau U.R.S.S.*.

.favorita grupei D este 
a Germaniei,

ION BALAS VIZITEAZĂ 
LOCUL DISPUTEI

CIUDAD DE MEXICO 12 (A- 
gerpres). La Guadalajara, lo
cul de desfășurare a partidelor 
din grupa C. a sosit vicepre
ședintele Federației române de 
jolbal, Ion Balaș. El va slu- 
;.n posibilitățile de cazare, ca 
șl condițiile de antrenament și 
de pregătire pentru echipa 
Romăniei dinaintea și în tim
pul campionatului mondial.

----  *—,    -- . — — — —
înseamnă că nu ne vom 
șansele-, a încheiat declarația 
Schăffer.

Pronosticurile 
specialiștilor bulgari

prl-Ecourile din presa bulgară r... 
vind alcătuirea celor patru grupe 
ale turneului final sînt pozitive. 
Ziarul „NARODEN SPORT

Pele, vedeta nr. 1 a echipei Braziliei, la un antrenament 
de pregătire fizică

Ca Întotdeauna, directorul teh
nic al echipei Braziliene, Joao 
Saldanha, a fost „asaltat" de zia
riști. Din nou, el a afirmat că 
echipa Braziliei nu poate fi sto
pată în grupă de echipele An
gliei și Cehoslovaciei. -„Noi vom 
juca tn finali", a spus Saldanha, 
cu toate că pe drept cuvînt grupa 
de la Guadalajara (Cehoslovacia, 
România, Anglia, Brazilia) ESTE 
DENUMITA aici la CIUDAD DE 
MEXICO „GRUPA CAMPIONI- 
LOR?.

Comentînd tragerea la sorți, 
presa sportivă braziliană remarcă 
în unanimitate că echipa .Brazi
liei va Juca in grupa cea mal 
grea a campionatului 
Cotidianul „JORNAL 
SPORTS' ' " ' “

llniază faptul că procedeul folosit 
pentru alcătuirea grupelor a fost 
corect, deși două dintre cele pa
tru grupe sînt deosebit de puter
nice : grupa B șl grupa C. In 
schimb, grupele A și D sînt mai 
ușoare, unde se conturează de pe 
acum primele două clasate. Fă- 
cind un pronostic al calificărilor 
tn sferturile de finală, ziarul de 
mal sus indică următorii favo- 
rlți :

Grupa A: Mexico, V.R.S.S. 
Grupa B : Italia, Uruguay

Didi și „Onkel Sepp" 
sînt încrezători

Antrenorul echipei Perului, bra
zilianul Didi, a declarat că echi
pa sa are șanse de a se califica 
în sferturi. El a arătat că forma
ția sa poate învinge echipele Bul
gariei șl Marocului șl că, împre
ună cu echipa R.F. a Germaniei, 
elevii săi vor obține calificarea. 
Didi a specificat că formația Pe
rului vâ atinge o formă de vîrf. 
Exbrazllianul a anunțat că echipa 
Perului vâ susține în cursul lunii 
ianuarie și februarie meciuri de 
verificare la Lima în compania 
echipelor ____ L '
Spartak (Cehoslovacia), 
(Polonia) și a selecționatelor Ce
hoslovaciei, Bulgariei și Româ
niei. La 5 și 8 martie, Peru va 
Juca o dublă partidă cu echipa 
Mexicului. In program mai fi
gurează o tntîlnire cu echipa U- 
ruguayulu! și cîteva jocuri în 
Europa. Didi a încheiat declara
ția sa spunînd: „Noi vom de
pune toate eforturile pentru a 
obține calificarea. Nu sîntem vic
time sigure. De acest lucru vi 
veți convinge mai tîrziu".

Iată și alte cîteva declarații din 
sursă vest-germană:

WILLI SCHULZ — căpitanul e- 
chipel R.F.G.: -„Sorții ne-au fa
vorizat. Dacă șl primele noastre 
meciuri vor merge tot atît de no
rocos ne putem considera tn 
sferturile de finală. După părerea 
mea, după aceste trageri la sorți 
favorita principală la titlul mon
dial este echipa Italiei".

HELMUT SCHON — antrenorul 
reprezentativei vest-germane: „Cu 
alcătuirea grupei din care facem 
noi parte trebuie să fim mulțu
miți. Vom putea să ocupăm lo
cul I tn grupă. Dar pentru a ob
ține acest loc va trebui să nu ne 
subestimăm adversarii. Să ne gln- 
dim la victoria repurtată de for
mația R.P.D. Coreene asupra Ita
liei la C.M. din Anglia... Acum 
vom începe pregătirile cu cea 
mal mare seriozitate. Apoi, vom 
vedea ce se tntîmpli tn iunie in 
Mexic..

FRITZ ’ WALTER — fostul căpi
tan al echipei vest-germane : 
„Am fost norocoși. Dacă eram tn 
oricare altă grupă, ar fl fost cu 
mult mal greu. Si ne glndlm 
doar la grupele B sau C t

SEP HERBERGER — fostul an
trenor al echipei R.F.G. : „Clnd 
au fost extrase din urnă, îna
intea noastră, echipele italiei, U- 
ruguayulut, Braziliei am răsuflat 
ușurat. Echipa R.F.G. a fost ul
tima în tragerea la sorți. Avem 
numărul 16. Dar, poate la capi
tul întrecerii vom fi primii..."

Dinamo (Iugoslavia), 
Gomik

mondial.
DOS 

subliniază că Brazilia 
are prima șansă tn meciurile cu 
Anglia și Cehoslovacia, pe care 
le-a mai învins de mai multe ori 
la rînd. Ziarul face un bilanț al 
meciurilor Brazilia—Anglia și Bra
zilia—Cehoslovacia care este favo
rabil fotbaliștilor brazilieni. Un 
alt cotidian, „JORNAL DO BRA
SIL", scrie, printre altele : „NU 
ne-am putut imagina vreodată ca 
echipele Angliei; Braziliei șl Ceho
slovaciei si fie repartizate in a- 
ceieașl grupă".

Josef Marko f „Echipa României 
nu este un adversar 

de neglijat.."
Președintele Federației ceho

slovace de fotbal, Milan Michalik, 
a declarat : „Noi ne găsim în
tr-o grupă foarte grea. Trebuie 
să fim realiști. De aceea consider 
că este de datoria noastră de a 
ne intensifica pregătirile pentru 
ca echipa să se comporte la înăl
țimea așteptărilor". La rîndul său, 
secretarul Federației cehoslovace 
de fotbal. Josef starek, a spus : 
r,Grupa C va polariza atenția ama
torilor de fotbal din lumea în
treagă, eu cred că din această 
grupă se va desemna echipa care 
va cîștiga campionatul mondial. 
Brazilienii nu sînt invincibili. Noi 
am mat cîștigat cu 3—2 la Bra
tislava un meci cu echipa Bra
ziliei".

Antrenorul echipei cehoslovace, 
Josef Marko,- a declarat cores
pondentului sporii'’ al agenției 
„C.T.K.- — Praga următoarele : , 
(►Noi nu sîntem entuziasmați de 
această tragere la sorți. Vom 
juca împotriva echipei campioane 
mondiale cea a Angliei, și tn 
Compania fostei campioane 
i lumii/ formația Braziliei.

Ilie Năstase Foto i M. THEO

1. Tom Okker (Olanda)
2. Andres Gimeno (Spania)
3. Ilie Nâstase (România)
4. Zeliko Franulovici (Iugoslavia)
5. Manuel Santana (Spania)
6. Jan Kodes (Cehoslovacia)
7. Ion Tiriac (România)
8. Niki Pilici (Iugoslavia)
9. Graham Stilwell (Anglia)

10. Roger Taylor (Anglia)
11—12. Mark Cox (Anglia), Martin

12 p, 13. Christian Kuhnke
Orantes (Spania) 2 p, 15—17. Pierre Barthes (Franța), 
Istvan Gulyas (Ungaria), Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.) 
1 P.

—AU FOST CELE MAI BUNE

1. Ann Haydon Jones (Anglia)
2. Virginia Wade (Anglia)
3. Francoise Durr (Franța)
4. Helga Niessen (R.F.G.)
5. Winnie Shaw (Anglia)
6. Vlasta Vopickova (Cehoslovacia)
7. Olga Morozova (U.R.S.S.)
8. Helga Hosl-Schultze (R.F.G.)
9. Gail Chanfreau-Sheriff (Franța)

10. Lea Pericoli (Italia)
11. Christina Sandberg (Suedia) 11

Janes-Truman ** *2 ___ ,_
Jenssen (Olanda), Alena Palmeova (Cehoslovacia) 6 p, 
15. Edda Buding (R.F.G.) 4 p, 16—18. Rosa Maria Reyes- 
Darmon (Franța), Tiiu Kivi (U.R.S.S.), Marie Neumannova 
(Cehoslovacia) 3 p, 19. Galina Bakseeva (U.R.S.S.) 2 p.

100
89
77
61
53
36
31
20
18
12

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

- P 
„ . , 1 p, 12. Christine

(Anglia) 10 p, 13—14. Marijke Schaar- 
ida), Alena Palmeova (Cehoslovacia) 6 n.

Pe meridianele Europei

după sistemul separației din
tre amatori și profesioniști, 
sau cel „open“, deschis tutu
ror categoriilor de jucători.

In corespondenți ultimelor 
zile, am găsit și un plic pur- 
tînd ștampila din Prăga. Re
dacția ziarului de specialita
te „Ceskoslovensky Sport" 
ne informează că și-a în
cheiat ancheta sa desemnînd 
pe cei mai buni jucători de 
tenis de pe continentul euro
pean, în sezonul 1969. Au 
fost consultate redacții spor
tive din alte zece țări și re
zultatul a fost centralizat în- 
tr-un clasament „open", pen
tru bărbați și femei. După 
cum era și de așteptat, te- 
nistnanii României, prezenți 
în finala ultimei ediții a 
„Cupei Davis", s-au bucurat 
de atenția specialiștilor. Ei 
figurează pe tabelul de onoa
re al primilor zece clasați. 
Mai mult chiar, maestrul 
emerit al sportului Ilie Năs
tase este prezent pe podium ’ 
Prima noastră rachetă deține 
locul 3, după marii ași pro
fesioniști Okker și Gimeno,

dem, o lectură interesantă 
pentru fiecare dintre cititorii 
noștri. In privința sistemului 
de punctaj folosit de confra
ții noștri cehoslovaci, notăm 
că este vorba de o determi
nare în procentaje a voturi
lor primite de fiecare dintre 
cei clasificați.

L’EQUIPE Paris (Judith Elian):
1. Okker, 2. Santana, 3. Pilfci, 4. 
Năstase, 5. Kodes, 6. Taylor, 7. 
Franulovici, 8. Mulligan, 9. Țlriac, 
10. Cox. — 1. Jones, 2. Wade, 3. 
Durr. 4. Niessen, 5. Shaw, 6. 
Chanfreau, 7. Truman, 8. Moro
zova. 9. Sandberg, io. Pericoll.

DELO Ljubljana (Henrik Ube- 
leis): i. Okker, 2. Gimeno, 3. 
Santana, 4. Franulovici, 5. Stil
well, 6. Năstase, 7. Țiriac, 8. Pi- 
ltci, 9. Kodes, 10. Cox. — 1. Jones,
2. Wade, 3. Durr, 4. Niessen, 
Vopickova. 6. Schultze, 7. ” 
zova, 8. Neumannova, 9. 
10. Truman.

NEPSPORT Budapesta 
DeszS): 1. Okker, 2. Gimeno, 
Franulovici, 4. Pilici, 5. Năstase, 
6. Kodes. 7. Mulligan, 8. Stilwell, 
9. Cox. 10. Țiriac. — 1. Jones, 2. 
Durr, 3. Wade, 4. Shaw, 5. Vo
pickova, 6. Stove, 7. Niessen, 8. 
Palmeova, 9. Chanfreau, 10. Mo
rozova.

S.I.D. Dusseldorf (Ulrich Kai
ser) : 1. Okker, 2. Gimeno, 3. Fra
nulovici, 4. Năstase, 5. Țiriac, 6. 
Kuhnke, 7. Taylor, 8. Kodes, 9. 
Orantes, 10. Gulyas. — 1. Jones, 
2. Wade, 3. Durr, 4. Niessen, : 
Vopickova, 6. Schultze, 7. Shaw, 
8. Palmeova, 9. Sandberg, 10. Mo
rozova.

STADIO Bologna (Rino Borto- 
lotti): 1. Okker, 2. Santana, 3. Gi
meno, 4. Țiriac, 5. Stilwell, 6. Ko
des, 7. Năstase, 8. Franulovici, 9. 
Cox, 10. Metreveli. — 1. Jones, 2. 
Wade, 3. Durr, 4. Morozova, 
Vopickova, 6. Shaw, 7. Chanfreau, 
I. Kivi, 9. Sandberg, 10. Pericoll.

5. 
Moro- 
Shaw,

(Vad 
, 3.

3. 5.

5.

SPORTUL București (Radu 
Voia): 1. Okker, 2. Gimeno, 3. 
Năstase, 4. Santana, 5. Pilici, 6. 
Franulovici, 7. Țiriac, 8. Kodes»
9. Stilwell, 10. Barthes. — 1. Jones.
2. Wade, 3. Durr, 4. Niessen, 5. 
Jenssen, 6. Truman, 7. Vopickova,
8. Shaw, 9. Morozova, 10. Buding.

TELEGRAAF Amsterdam (J. 
Wittkamp): 1. Okker, 2. Gimeno,
3. Santana, 4. Năstase, J. Franu
lovici, 6. Kodes, 7. Taylor, 8. Ț1-

" Kuhnke, 10. Cox. — 1. 
Jones, 2. Wade, 3. Durr, 4. Nles- 

Morozova, 6. Shaw, 7. 
Sandberg, 8. Buding, 9. Perlcolt,
10. Chanfreau.

DEPORTivo Barcelona (J. M. 
Baget): 1. Okker, 2. Gimeno, 3. 
Năstase, 4. Franulovici, 5. Kodes,
6. Mulligan, 7. Țiriac, 8. Taylor,
9. Kuhnke, 10. Santana. — 1. Jo
nes. 2. Wade, 3. Shaw, 4. Niessen, 
5. Durr, 6. Schultze, 7, Pericoll, 8. 
Darmon, 9. Vopickova. 10. Chan
freau.

LES SPORTS Bruxelles (A. Col- 
lignon): 1. Okker, 2. Gimeno, 3. 
Santana, 4. Franulovici, 5. Năs
tase, 6. Cox, 7. Pilici, 8. Kodes, 9. 
Țiriac. ’10. Taylor. — 1. Jones. 2. 
Wade, 3. Niessen, 4. Shaw, 5. 
Durr, 6. Chanfreau, 7. Morozova,
8. Schultze, 9. Vopickova, 10. Pe
ricoll.

CESKOSLOVENSKY SPORT 
Praga (Zdenek Valența) : 1. Ok
ker, 2. Gimeno, 3. Năstase, 41 
Franulovici, 5. Santana, 6. Stilwell,
7. Țiriac, 8. Kodes, 9. Pilici, 10. 
Kuhnke. — 1. Jones, 2. Wade, 3. 
Durr, 4. Niessen, 5. Shaw, 6. Mo
rozova, 7. Vopickova, 8. Perlcoll,
9. Schultze, 10. Sandberg.

riac,
sen,

9.
5.

LA BELGRAD VA AVEA LOC

MECIUL MASCULIN DE ȘAH
U.R.S.S.-RESTUL LUMII

Intre 29 martie șl 6 aprilie va 
avea loc la Belgrad meciul Inter
național de șah dintre echipa 
U.R.S.S. și o selecționată a „res
tului lumii". Meciul prevede 4

tururi la 10 mese. Printre selec- 
țlonabilii echipei mondiale se nu
mără Fischer, Larsen. Portlsch, 
Gligorici, Reshevsky, Hort, Naj- 
dorf etc.

Daschetbaliștii de la Steaua învinși
la diferență recuperabilă în „Cupa Cupelor"

CONCURS ATLETIC

DE SALA LA BOSTON
In concursul atletic „lndoor” 

de Ia Boston, americanul Da
venport (campion olimpic al 
probei de 110 mg), a obținut 
5,3 pe distanța de 45 yarzi gar
duri, egalînd cea mai bună 
performanță mondială. Proba 
de 1 000 yarzi i-a revenit ce
hoslovacului Plachy tn 2:09,7, 
Iar cea de 600 yarzi america
nului Larry James în 1:11,2.

M1LAN TRECE PRIN CLIPE 
GRELE

După etapa de duminică 
a campionatului peninsular, 
cele 3 puncte avans ale lui 
Cagliari au rămas intacte. 
Inter a pierdut la Bologna. 
Dar aici este vorba de o par
tidă a tradiției și, deci, nu 
trebuie să uimească faptul 
că Suarez et comp, au capi
tulat în fața 
Fabbri. A fost 
te interesant, 
turi de teatru.

Un rezultat 
perplexitate este cel înre
gistrat pe San Siro, unde 
Milan a trebuit să se chi
nuiască pentru a egaia pe 
Brescia, care, cu 9 minute 
înainte de sfîrșit, luase con
ducerea. Un gol al lui Prati 
i-a adus lui Milan un punct 
în clasament dar, este evi
dentă criza din ce în ce mai 
gravă Tn care se zbate for
mația lui Rocco, criză din 
care pare să nu mai poată 
ieși. 'Iată rezultatele și au
torii golurilor : Bologna — 
Inter 2—1 (Muiesan 2, res
pectiv Boninsegna), Cagliari 
—. Sampdoria 4—0 (Domen- 
ghini 2, Riva și Gori), Mi
lan — Brescia 1—1 (Volpi

băieților lui 
un meci foar- 
plin de lovi-

care produce

McHAWUS
Șl MARGARET COURT

VARȘOVIA, 12 (Agerpres). 
— La Varșovia s-au întîlnit 
în primul lor meci din cadrul

RASKA ÎNVINGĂTOR

LA PLAVY
PRAGA, 12. — Concursul 

internațional de sărituri cu 
schiurile desfășurat pe tram
bulina de la Plavy a fost cîști
gat de campionul cehoslovac 
Jiri Raska, cu un total de 
221,9 (cele mai bune sărituri 
ale sale au măsurat 79 și 
76,5 m). Pe locul secund s-a 
clasat Bernd Eckstein (R.D. 
Germană) — 215,7, iar locul 
trei a fost ocupat de cehoslo
vacul Josef Matous — cu 214.8.

„Cupei cupelor" (turul II) Ia 
baschet formațiile masculine 
Polonia Varșovia și Steaua 
București. Victoria le-a reve
nit gazdelor cu scorul de 73— 
62 (37—30).

Cel mai eficace jucător de 
pe teren a fost polonezul No
vac autorul a 24 p.

Din echipa română s-au re
marcat Gheorghe și Tarău, 
care au înscris cîte 14p. Retu
rul acestui meci va avea loc 
la 25 ianuarie la București.

Proba masculină de simplu 
ctîn campionatele internațio
nale de tenis ale Tasmaniei 
f-a revenit americanului Jim 
McManus, care a dispus în 
finală de australianul Bob 
Carmichael cu 7—5, 6—4, 
6—1. Proba feminină s-a în
cheiat cu victoria campioa
nei australiene Margaret 
Smith Court, învingătoare cu 
6—2, 6—2 în fața 
trioatei sale Kerry

compa- 
Melville.

• Ia campionatele 
„open" ale statului 
la Melbourne, ________„
Zednik a dispus de australia
nul GUtinan cu 6—3, 6—4,
3— 6, 4—6, 6—1, profesionistul 
olandez Okker l-a eliminat pe 
australianul Hammond cu 
10—8, 4—6, 6—2, 7—5, Iar au
stralianul Stone l-a Întrecut 
pe cehoslovacul Kukal cu 6—4, 
6—2, 4—6, 6—3. In proba mas
culină de dublu, Newcombe,' 
Roche au cîștigat cu 9—11,
4— 6, 6—4, 9—7, 6—4 In fața 
cuplului Pilici, Anderson.

de tenis 
Victoria, 

cehoslovacul

Brescia, respectiv 
Napoli — Lanerossi 
1—0 (Canzi), Paler- 

Juventus 1—3 (Fer- 
Vîeri 
Bari 

Lazio 
Mos- 

Fiorentina

pentru 
Prati), 
Vicenza 
mo — 
rari, respectiv Del Sol,
și Anastasi), Roma — 
1—0 (Peiro), Torino — 
3—0 (Facchinello 2 și 
chino), Verona 
0—1 (Merlo).

Clasament: Cagliari 24 
Juventus și Fiorentina 21 
Inter 19 p, Napoli, Torino 
Milan 18 p, Lanerossi 17

P,
P, 
Și
P 

ete. In clasamentul golgeteri- 
lor conduce Vitali (Lanerossi) 
cu 10 goluri, urmat de Riva 
(Cagliari) și Chîarugi (Fio
rentina) cu cîte 9, Altafini 
(Napoli) și Bertini (Inter) cu 
cîte 6.

Cesare TRENTINI

ALTE CAMPIONATE

1—3;
United

ANGLIA — Rezultatele în
registrate sîmbătă : Burnley 
— Wolverhampton 
Chelsea — Leeds 
2—5 ; Coventry — Manches
ter City 3—0; Everton — 
Ipswich 3—0 ; Manchester 
United — Arsenal 2—1 ;
Sheffield — West Ham 2—3 ; 
West Bromvich — Crystal 
Palace 3—2 ; Stoke — Liver
pool 0—2. Partidele New-

castle —Southampton și Not
tingham Forest — Sunder
land au fost amînate.

SPANIA — (etapa a 18-a). 
Atletico Madrid a cîștigat în 
deplasare cu scorul de 3—2 
în fața echipei Valencia, iar 
Atletico Bilbao a terminat la 
egalitate : 1—1 la Saragossa. 
Alte rezultate: Real Socie- 
dad — Granada 3—0 ; Ma- 
lorca — Sabadell 1—0 ; Real 
Madrid — Las Palmas 5—0 ; 
Celta Vigo — Sevilla 1—1 ; 
Barcelona — Pontevedra 2—0. 
In clasament : Atletico Ma
drid 26 p, Atletico 
25 p, Real Madrid 24 
ragossa 22 p etc.

Bilbao 
p, Sa-

etape,BELGIA — După 17 .
în campionat conduce echipa 
Standard Lifege cu 26 p, ur
mată de Gând — 24 p, F. C. 
Bruges — 22 p etc. Formația 
Anderlecht se află pe locul 
6 cu 21 p. în etapa a 17-a. 
Standard a surclasat cu 5—0 
pe Ostende, iar Gand a în
trecut cu 4—1 pe Beringen. 
Alte rezultate : St. Trond — 
Anderlecht 2—1 ; St. 
— Schaarbeek 0—0 ; 
White — Lierse 3—1 
schot — Waregem 
Charleroi — Beveren

Gilloise 
Racing 

; Beer- 
1—1 ; 

1—0.

SCHIORII FRANCEZI DOMINA

După disputarea concursurilor 
de la Wengen și Morzine, în cla
samentul pe națiuni al „Cupei 
Mondiale" la schi continuă să 
conducă detașat Franța cu 703 p, 
urmată de Austria — 306 p. S.U.A. 
— 256 p, Elveția — 112 p. Italia — 
91 p etc.

In clasamentul individual mas
culin,. pe primul loc se află 
schiorul francez Patrick Russel 
cu 101 p, urmat de Italianul Gus
tavo Thoenl — 81 p. francezul 
Jean-Noel Augert — 59 p, austria
cul Karl Schranz — 58, p etc. 
După cum s-a mai anunțat. In 
cel feminin continuă să conducă 
Michele Jacot — Franța (in foto
grafia alăturată).

S-A ÎNCHEIAT „cupa
La Sion (Elveția) au luat 

sfîrșit întrecerile celei de-a 
doua ediții a „Cupei Europei",

ÎN „CUPA MONDIALA

EUROPEI" SCHI
competiție de schi rezervată 
juniorilor. In ultima zi a con
cursului s-au disputat probele 
de slalom special. La masculin, 
victoria a revenit sportivului 
elvețian Eric Fleutry (în vîrstă 
de 18 ani), cronometrat în 
103,59. Pe locul secund s-a cla
sat austriacul
— 104,03. în 
primul loc a 
Odile Chalvin 
gătoare și în 
uriaș. Ea a realizat timpul de 
78,87, fiind urmată de Gerti 
Engensteiner (Austria) 
și Yolande ~ '
— 81,18.

La actuala 
ției, Franța 
titluri (prin 
slalom uriaș și special), iar 
Austria și Elveția cîte unul 
(prin Werner Grissman la sla
lom uriaș și, respectiv, Eric 
Fleutry la slalom special).

Jakob Aschaber 
proba feminină, 
fost ccupat de 
(Franța), învin- 

proba de slalom

78,95
Guăret (Franța)
ediție a competi- 
a cîștigat două 

Odile Charvin la

• In concursul de patinaj vi
teză de Ia Alma Ata, Nina 
Statkievici a realizat 44,62 pe 
500 m, urmată de Tatiana Si
dorova — 44,82 și de Vera 
Krasnova — 44,97. In proba si
milară masculină a învins Le- 
peșkin — 39,50, urmat de Gu
liaev — 39,72 și de Muratov 
— 40,15.
• Filipinezui Bcrncbe Villa- 
campo. campion mondial de box 
Ia categoria muscă (versiunea 
W.B.A.), își va pune titlul în 
joc pe data de 1 aprilie la 
Bangkok, în fața taiîandezului 
Berklerk Chartwanch-ii. Arbi
tru va fi Joe Louis, fostul

TELEX
campion mondial la toate ca
tegoriile.
• Clasamentul final al tur
neelor de baschet de Ia lam- 
bol: juniori: 1. Polonia, 2. Bul
garia, 3. R.S.S. Estonă, 4. R.D. 
Germană ; junioare : 1. Polo
nia, 2. Bulgaria I, 3. R.D. Ger
mană, 4. Bulgaria II. lată re
zultatele ultimei zile : feminin 
— R.D. Germană — Bulgarian 
49—40 (19-16), Polonia — Bul
garia I 49—48 (21—16) ; mas
culin — Polonia — Bulgaria 
79—63 (49-28), R.S.S. EstonăR.S.S.

— R.D. Germană 87—67 (48—36).
• Rezultate din turneul de 
hochei pe iarbă de la Bom
bay : India A — Olanda 0—0, 
R.F. a Germaniei — Belgia 
3—2 ; în clasament : India A 
7 p (13-0), R.F.G. 7 p (8-3), 
India B 5 p, Japonia 4 p, 
Olanda 3p.
• în cursa ciclistă de șase zile 
de pe velodromul de la Bre
men conduce perechea

vest-germană Schulze - 
Renz, urmată de Post (Olan
da) - Sercu (Belgia) și Bug- 
dahl - Kemper (R.F. a Germa
niei).


