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DE TENIS DE MASĂ

ai sportului

LA INTERNAȚIONALELE

AIE ROMÂNIEI

la tir
cadrul unei fes- 
a avut loc Ia 

au

U.R.S.S. SI UNGARIEI înaintea campionatului
mondial de boblet

REVELAȚIA
4

ZILEI

yy
0 TRAGERE LA SORȚI BUNA!“

a „Cupei Davis" 1970

Forurile de specialitate 
de la, Moscova și Buda
pesta au comunicat că la 
internaționalele de tenis 
de masă de la București 
(5—8 februarie) vor con
cura jucătoarele Gedrai- 
țite, Amelina, Eremina și 
jucătorii Amelin, Varda
nian și Parminov(U.R.S.S.), 
precum și sportivele Ju- 
hos, Lafâllor și jucătorii 
Timar, Marosffi, Gergely 
(Ungaria).

Noi maestri»

Aseară, în 
tivități care 
federația noastră de tir, 
fost decernate un număr de 
12 titluri de maeștri ai spor
tului. Noii laureați sînt : 
Georgeta Șerban (Medicina 
Iași), Melania Petrescu (Dina
mo), Veronica Stroe (Dinamo), 
Aurelia Schaffer (Arhitectura 
Buc.), Magda Borcea (Arhi
tectura Buc,), Elena Nistor 
(Steaua), Decebal Becea (Ar
hitectura Buc.), Ion Toth
(U.T.A.), Petre Soporeanu
(Arhitectura Buc.), Marin Ma
rin (Steaua) — pușcă, Alexan
dru Gered (Steaua) — pistol 
viteză, Constantin Feciorescu 
(Steaua) — pistol calibru 
mare

Demonstrație de lapatinaj artistic 
artificial din Galați.

inaugurarea patinoarului

A fost definitivat
PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATELOR A Șl 

B DE FOTBAL
Aseară a fost definitivat programul returului cam

pionatelor A și B, care se va desfășura din ziua de 8 
martie 1970 pentru divizia A (etapa a XVI-a) și din 15 
martie pentru divizia B (etapa a XVI-a).

în numărul nostru de mîine : programul returului cam
pionatului diviziei naționale A.
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Corespondență din Brazilia, de la Aurel NEAGU

MÎINE SEARĂ, PRIMUL MECI, CU CRUZEIROS

ECHIPAJUL
PANAITESCU

NEAGOE
ST. MORITZ, 20 (prin te- 

fon). — Senzația zilei de an
trenament de marți a con- 
stituit-o echipajul secund al 
României, format din tînărul 
pilot Dragoș Panaitescu și 
experimentatul frînar Nico- 
lae Neagoe. Acest cuplu a 
realizat al 8-Iea timp al zi
lei, clasîndu-se în imediata 
apropiere a așilor bobului și 
a echipajului lui Panțuru 
(care, încă suferind, a folosit 
în cele două manșe pe am
bii frînari : Zangor și Foc- 
șeneanu). Calitățile lui Pa- 
naitescu au fost relevate de 
majoritatea antrenorilor pre- 
zenți pe marginea pistei : E- 
ugenio Monti (Italia), Toni 
Bruck (Anglia), Thaler (Spa
nia), Durnthaler (Austria).

Lupta pentru selecție 
determinat 
zultate din 
tului zilei: 
și Floth 
astfel din 
Pitka), 
și Kaltenbergcr 
minind din Iotul 
Gruber), Vicky 
35,90 ; De Zordo 
36,01 ; Panțuru 2:36,05 
17,79 în manșa I, 1:18,26 
manșa a 11-a), Panaitescu 
36,24 (1:17,90 și 1:18,34) ;
Lamey (S.U.A.) 2:36,41 ; Stad
ler 
zel 
eid

a 
excelentele re- 
fruntea clasamen- 
Z im merer 2:33,9» 

2:34,86 (eliminind 
lotul R.F.G. pe

Delle Karth 2:35,66 
2:35,85 (eli- 
Austriei 

(Elveția) 
(Italia)

— Fiecare cu norocul Im !

pe 
2: 
2: 
(1: 
in
2:

(Elveția) 2:36,80 ; Caviet 
(Elveția) 2:36,87 ; Sheffi- 
(S.U.A.) 2:36,93.

După fotbal, iată că și 
tenisul s-a supus rigorilor 
zeiței Fortuna. Sau, mai e- 
xact, capriciilor ei... Fiindcă 
recenta tragere la sorți pen
tru „Cupa Davis", 
rată la Londra în 
cor al Federației 
nale de tenis, a 
.tule surprize celor 
ticipanți, reprezentînd țările 
înscrise în zona europeană. 
E drept, de data aceasta jo
cul șanselor — sau al bile
țelelor de hîrtie extrase din 
urnă — pare să fi fost mai 
darnic cu echipa României. 
Dacă la Mexico mergem să 
jucăm în cea .mai puternică 
grupă , a confruntării mon
diale fotbalistice, în întrece
rea „Sâlatierei de argint"

desfășu- 
sobrul de- 
Intcrnațio- 
oferit des- 
31 de par-

spre... altitudine se 
mai puțin aspre, 
fost o tragere bună 
așa s-ar rezuma, prirne- 

după o privire

BELLO HORIZONTE, 20 
(prin telefon de la trimisul 
special al revistei „Fotbal"). 
După o scurtă escală la Pa
ris, reprezentativa de fotbal a 
României s-a îmbarcat in
tr-un modern „Boeing 707“ al 
companiei Air France, care a 
transportat-o dincolo de Ocean,

o 
la

la Rio de Janeiro. După 
călduroasă primire făcută 
aeroport, in prezenta repre
zentanților Confederației de 
fotbal, a ziariștilor și a unui 
neașteptat de numeros public, 
delegația română s-a îndrep
tat spre Bello Horizonte, ca
pitala statului Minas Gerais,

Corespondență din Tel Aviv, de la loan CHIRILĂ 

COTA „OLIMPICILOR" IN CREȘTERE 
2-1 (în al doilea
TEL AVIV, 20 (prin 

Ia trimisul special 
,,Sport"). Marți seara, pe stadio
nul Bloofield, „naționala** Israe
lului n-a. izbutit să-și ia revan
șa asupra „olimpicilor* români, 
deși a beneficiat de ambele sale 
atu-uri majore — Spiegel și 
Spiegler, cei doi „spieg“ fiind 
un fel de Dobrin și Dumitrache 
ai fotbalului local.

Față de meciul de debut, „olim
picii" au marcat plusul celor 
cinci antrenamente desfășurate 
iu plină vară. Acest al doilea joc 
a avut observatori selecți : tele
viziunea italiană, care a filmat 
aproape tot meciul (pentru... 
Mexic) și trimisul special al 
Gazzetei dello Sport, Sergio Va
lentini. De altfel, Valentini a fă
cut In final o reușită sinteză a 
jocului : „un foarte reușit an
trenament al tinerei și tehnice! 
echipe românești. “ 
insistat pentru a 
mai net“.

Meciul, disputat 
nocturnă, s-a jucat 
muiat de o ploaie de noiembrie.

Fotbaliștii noștri deschid scorul 
prin Oblemenco, foarte bine „gă
sit** de Both. Din acest moment, 
ei se liniștesc la gîndul că „is
toria** se repetă. Tempoul sca
de. Israelienii Încep să atace și 
Schum egalează.

După pauză, Mărdărescu dina
mizează „mijlocul**, văzlnd că e 
lipsit de sens ca „jandarmul** An-

*

cu Israelul
telefon, de 

al revistei

Păcat că n-a 
se desprinde

integral în 
pe un teren

meci)
tonescu 
această 
noastră 
mijlocul terenului și contraatacă 
in forță. La capătul unei acțiuni 
desfășurate cu superioritate nu
merică, Ivăncescu realizează go
lul victoriei.

Intr-un cuvînt „olimpicii" și-au 
trecut in carnetul de bord o săp-

joacesă 
parte a
desenează

la Spieglcr. In 
jocului, echipa 

frumos la

STADION BLOOFIELD ; timp 
ploios ; teren umed ; spectatori 
5 000. SELECȚIONATA OLIMPI
CA A ROMÂNIEI : Adamache — 
Ivăncescu, Bădin, Pescaru, Po- 
povici — Antonescu (min. 46 An- 
gelescu), Tătaru (min. 46 Anca) 
— Grozea, Tufan, Oblemenco, 
Both (min. 55 Cociș). ISRAEL : 
Visoker — Bar, Drucker, Rosen
thal (min. 46 Suruk), Bello — 
Feigenbaum, Schum — Romano, 
Spiegel (min. 70 Hazum), Spiegler, 
Ben Rimoj (min. 65 Taldi).

Au marcat : Oblemenco (min. 9), 
Schum (min. 33), Ivăncescu 
(min. 59).

tămînă de antrenamente reușite 
(intr-un oraș cu palmieri), au 
tăcut fotografii (în fața portoca
lilor), și au obținut două victorii, 
în fața unui „11“ care, printre 
altele, deține un 3—3 cu Grecia 
și un 5—5 (în două jocuri) cu... 
Dumitrache și compania, cărora 
le urează mult succes în Brazilia.

căile 
rată

A
cam 
le impresii 
pe tabelul competiției supre
me a sportului alb. Ele sînt 
împărtășite și de cei care 
ne vor reprezenta în această 
a 59-a ediție a 
vis", 
noastre.

Să-l lăsăm pe Ion Țiriac 
să facă cititorilor noștri o 
scurtă analiză a rezultatelor 
acestei trageri la sorți i

— Consider că sorții au 
zut bine pentru noi — 
spunea încercatul nostru 
nisman ieri, la sala Floreas- 
ca, într-o pauză a antrena
mentului său cotidian. îmi

„Cupei Da-
echipierii naționalei

că- 
ne 
te-

(desen de Neagu RADULESCU) 
bazez această opinie nb nu
mai pe faptul că avem pri
mele două jocuri destul de 
ușoare, pe teren propriu. A- 
ceasta era cu totul previzibil, 
dat fiind că am fi fost ori
cum capi de serie pe baza 
calității noastre de finaliști 
ai ediției trecute. Dar și după 
aceste două tururi, după o 
calificare scontată în fata 
Iranului și a Greciei, proba
bil. întrevăd șanse bune pen
tru echipa noastră. Ar trebui 
să întîlnim, în semifinale. Iu
goslavia. cel mai apropiat cap 
de serie, de data aceasta în

Radu VOIA

(Continuare in pag, a 4-a)

unde a ajuns luni, la ora 17. 
ora locală.

Trebuie să vă spun că pri
ma surpriză de pe pămintul 
brazilian a fost... ploaia, des
pre care am aflat că spală 
din belșug această regiune, 
de citeva zile, fără întrerupere. 
In privința temperaturii, ea 
oscilează în jur de 20 grade C.

Delegația română este ca
zată în modernul hotel „Nor
mandie” — „ținta" gazetari
lor locali, avizi de a obține 
cit mai multe informații des
pre viitoarea adversară a Bra
ziliei în grupa de la Guadala
jara. în general, fotbaliștii ro
mâni se bucură de o mare 
atenție în rindul opiniei pu
blice sportive locale, mai ales 
după ce ziarele au publicat, 
cu lux de amănunte, impresi
ile antrenorului Saldanba des
pre România, despre fotbalul 
românesc și, mai ales, despre 
Dobrin, pe care selecționerul 
brazilian îl consideră un ta
lent de-a dreptul excepțional.

De asemenea, Lucescu, Du
mitrache și Răducanu au a- 
cordat gazetarilor din Bello 
Horizonte ample interviuri, pe 
care cititorii — recunoscuți

(Continuare in pag. a 4-a)
După studiu individual, cinci minute de relaxare pentru jucătorii craio- 

veni. Amănunte despre aceiași fotbaliști în pagina a 3-a

A LUAT SFÎRȘIT AL DOILEA TURNEU DE SALĂ
AL CAMPIONATULUI FEMININ DE HANDBAL

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA PROGRESUL 14-14 I
TIMIȘOARA, 20 (prin te

lefon, de la trimisul nostru). 
Cel de al doilea turneu de (n.r. ieri) în sala
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a Început ACOPERIREA
A FOST FIXAT TRASEUL

CELEI DE A XlX-a EDIȚII A
„TURULUI ROMÂNIEI"

iunie

Fatfant
dornei

(Citiți amănunte in pag. a 2-a)
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• Biroul F.R.C. a 
aprobat aseară 
componența Co
misiei de organi
zare și traseul 
Turului României
• Competiția este 
organizată de zia
rul „Sportul", 
to-Pronosport 
F. R. Ciclism
Memorialul
an" și 11 etape 

(17—28 iunie) — 
1 383 km • Zi de 
odihnă la Oradea 
O Startul — din 
Piatra Neamț, so
sirea la Brașov !
• După Franța, 
Italia a confirmat 
oficial participa
rea.

Lo- 
si 
•

As-

care 
electri- 
în pi- 
de ar- 
din a-

ce au ridicat 
asistenta. Foile 
au consemnat, 
cauză, pe lingă elimi-

sală al campionatului femi
nin de handbal s-a încheiat 
astăzi
Olimpia din Timișoara, prin-
tr-o etapă interesantă, 
a programat partide 
zante, 
cioare 
bitraj 
ceastă
nări (fapt ce are darul să 
nu ne bucure) și rezultate 
strînse. victorii la limită, 
ceea ce constituie un indi
ciu cert al capacității valo
rice la echipele din a doua 
jumătate a clasamentului. 
Din păcate, a trebuit să aș
teptăm cam mult pînă ce 
aceste formații au arătat o 
acumulare valorică De fon
dul competiției și nu pe cel 
al pregătirii anterioare. Dar, 
este bine si așa...

RULMENTUL BRASOV- 
VOINȚA ODORHEI 14—13 
(5—7). Partidă echilibrată, cu 
multe faze palpitante si cu 
frecvente răsturnări de 
La început (min. 8) a 
dus Voința (3—1), apoi 
mentul (5—3) și
Voința (7—5 min. 24). 
partea a doua a 
handbalistele <jin Odorhei au 
avut mai mult timp avan
tajul (9—6, 10—8 și 11—9 în 
min. 37) dar, surprinzător, 
ele au avut o cădere și Rul
mentul a egalat și a preluat

scor, 
con- 
Rul- 
nou 

In 
întîlnirii

din

Călin ANTONLSCU

(9ontinuare tn pag. aia)

PATINOARULUI
De ieri, patinoarul arti

ficial „23 August" din 
București începe să capete 
acoperiș ! CU O INTIRZIE- 
RE GRAVA (ȘI REGRETA
BILA) constructorii arenei 
desemnate să găzduiască 
întrecerile grupei B a 
Campionatului mondial de 
hochei pe gheață au pășit 
în faza hotărîtoare a pro
iectului, care — conform 
graficului inițial — trebuia 
Încheiată încă la data de 
20 decembrie 1969.

Timpul rămas pînă la 
deschiderea competiției 
(meciul S.U.A. — Elveția 
va avea loc la 23 februarie) 
este foarte scurt, așa că

'echipamentul!
I[personal

rare sînt cazurile — iar 
frecvența lor sporește cu cit 
depărtarea de oraș crește și 
zonele rurale se apropie — ca, 
soiicitînd un tînăr (sau un 
grup de tineri) pentru un cerc 
sau pentru o manifestație 

atare caracter, acela să re- 
categoric : „n-am echipament” 

să-și condiționeze prezența spu- 
„vin dacă primesc maieu și pan-

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

„23 AUGUST"!l
fiecare zi capătă, în aceste 
condiții, valori inestimabi
le. Formațiile S.U.A., K.F. 
a Germaniei, Japoniei — 
spre a nu cita decît citeva 
— și-au exprimat dorința 
(legitimă de altfel) să e- 
fectucze înaintea întrecerii 
antrenamente de acomo
dare pe gheața halei de 
iarnă din Capitală. Ca să 
nu mai vorbim de faptul 
că selecționata României — 
la rindul ei — nu-și poate 
desfășura întregul program 
de pregătire peste hotare. 

In ciuda termenelor de
pășite, le acordăm — in 
continuare — întregul nos
tru credit constructorilor !,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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Momentul Ieștii; al deschiderii 
sportive organizată in cadrul

x poziției cărții 
sediului C N.E.F.S. I.

sportiv 
cu un 
plice 
sau, 
nînd : 
tofi".

Tributari, încă, unei defectuoase con
cepții despre sport și educație fizică — 
ca „activități derizorii" făcute să umple 
timpul sau ca obligații impuse — cei 
ce se recunosc în replicile de mai sus, 
ignoră, sau persiflează chiar, ideea 
unei vestimentații sportive personale, 
considerînd această achiziție drept 
obligație exclusivă a asociațiilor spor
tive cărora ei le fac favoarea (!) de a 
le onora solicitările.

Mijloc de rezolvare imediată a ___
situații deseori precare, invocatele ma
gazii de echipament sportiv nu trebuie, 
însă, să constituie unica modali
tate de-a aduce și menține tine
retul în arenele sportive. Din contră, 
apelul la aceste rezervoare trebuie din 
ce în ce mai rar făcut, pentru că prea 
inlensa lor utilizare nu constituie ni
mic altceva decît o cenușie pată pe 
marca educației sportive. A apela la 
costumul pe care l-a dezbrăcat ieri un 
altul și acela preluîndu-l, în condiții de 
dubioasă igienă, de la un alt pur
tător presupune un mod de înțelegere 
strimt, total defavorabil educației fizice 
de masă, mai ales în această perioadă 
cînd ea încearcă să-și stabilească ori
zonturi noi.

Lipsa echipamentului sportiv personal

unor

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

minim (pentru că nu se solicită, desigur, I 
complicate costume de hochei sau de |comț
parașutism) generează, însă, și un ne
ajuns cu ecouri sociale, penuria moti- 
vînd (și facilitînd, în același timp) ma
siva absență a cetățenilor de pe ma
gistralele sportului. Și, situația este cu 
atît mai complicată cu cit lipsa amin
tită continuă să se facă simțită și la 
nivelele de înțelegere considerate’ su
perioare : acolo unde întîlnim tinere
tul educat, prin forța școlii, în spiritul 
exercițiului fizic organizat.

Absența pe scară mare a acestui 
bun necesar — a cărui achiziționare 
nu reclamă o sumă ce să depășească 
valoarea unei sute de lei — reprezintă, 
dincolo de un alarmant dezinteres 
general, un indiciu asupra unor lip
suri grave în eakieația sanitară a unei 
părți a populației, o ignorare a legilor 
primare ale igienei personale.

Va trebui o conjugare a tuturor fac
torilor, profesori, antrenori, medici, pă
rinți, care dirijează această latură a 
educației sociale, pentru a interveni — 
cu forța lor de convingere și propa
gare — spre a instaura o stare de fapt 
a cărei exislentă trebuia, de altfel, ae 
mult consemnată.

Nușa MUSCELEANU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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DE MASA CRAIOVEANTENISUL
LANSEAZĂ... S.O.S.!

<• Robotul Stiga, taraful și dansatorii

tuși... tenisul de masă 
lansează S.O.S. ?!

în vacanfâ

ționează zilnic între orele 8—ia 
și 13—21,30 (în care sa încadrau 
șl ore de pregătire a unor 
sportivi din secțiile asociațiilor 
Casa Pionierilor, Progresul șl 
Atletul), participă cite 60—70 de 
copil.

Deci, muncă asiduă, condiții 
excelente, rezultate bune, și to- 

craiovean

COMITE- 
U.T.C.

Clubul sportiv 
praiova a avut 
«foarte frumoasă 
,'care cuprindea : 
Soi, handbal șl 
■sen de tenis, o

de sport ® „Cupa speranțelor 
cu muzică !

Dinamo din 
la dispoziție o 
bază sportivă, 
terenuri de vo- 

baschet, un te- 
__ ______ sală de box, o

popicărie, o sală de șah și o 
sală de tenis de masă.

O dată cu reducerea activi
tății clubului, O MARE PARTE 
DIN INSTALAȚIILE ȘI INCA- 

’3PERILE BAZEI SPORTIVE AU 
PHI5IIJ ALTE DESTINAȚII. In 
urma intervențiilor C.M.E.F.S., 
nle Consiliului municipal U.T.C. 
și ale Consiliului local al sindi
catelor, s-a reușit ca baza spor
tivă să-și recapete menirea ini
țială, înființindu-se cu această 
ocazie, pe lingă clubul Dinamo, 
un centru de pregătire pentru 
tenis de masă. AFLAT SUB 
CONTROLUL DIRECT AL FEDE
RAȚIEI DE SPECIALITATE. Și 
jucătorii craioveni au *-------- *
să obțină rezultate 
dintre care amintim :
VAREA
(1968), ^PROMOVAREA IN DIVI- 
...... ...............    ‘ UNEI E-

PRECUM 
TITLURI

început 
excelente, 
?KOMO- 

_______ ECHIPELOR DE BĂ
IEȚI ȘI FETE IN DIVIZIA A « r.T7 » îxr TNTX7T_ 
ZIA' DE JUNIORI A 
CHIPE MASCULINE, 
ȘI OBȚINEREA A 4 
DE CAMPIONI REPUBLICANI 
IN PROBE DE SIMPLU ȘI DU
BLU, LA COPII ȘI JUNIORI.

Numele unor jucători, for
mați și crescuți în centrul de 
antrenament craiovean, este as
tăzi cunoscut tuturor iubitorilor 
tenisului de masă din țara noa
stră, șl numai amintind de 
M. Firănescu, M. Bobocică, M. 
Colțescu, D. Arjoea la băieți și 
Marilena Tomescu, Carmen Că
priță și Georgeța Fuiorea la 
fete, îndrumați de neobosiții 
antrenori prof. V. Bălan și C. 
Cojocaru, avem dovada 
munci serioase, demnă 
liniat.

Subliniind că, pe 
vacanțelor, au 
anual la activitatea 
de pregătire peste 
elevi, dintre care

unei 
de sub-

timpul 
participat 
centrului 

300 de 
cei mal 

l>»ni' au fost reținuți pentru 
activitatea de performanță, 
ne continuăm 
căci oricît de paradoxal ar 
părea, este totuși o pledoa
rie — pentru menținerea 
sălii de tenis de masă din 
Craiova, amenințată cu schim
barea destinației. Mai trebuie 
spus că C.J.E.F.S. Dolj a 
alocat fonduri substanțiale 
pentru renovarea și reutila- 
rea sălii. A fost parchetată, 
s-a introdus Încălzirea cen
trală, iluminatul fluorescent, 
pereții au fost vopsiți 
ulei, tntr-un cuvînt s-au 
gurat condiții perfecte 
vind Igiena localului.

In plus, centrul a fost 
zestrat cu 6 mese de

performanță, 
pledoaria —

ln 
asi- 
pn-

în- 
______  ... joc, 
tabele de scor, iar federația 
de specialitate, apreciind ac
tivitatea acestui centru l-a 
dotat cu un „robot Stlga“, 
(din cele patru importate din 
Suedia), aparat ultramodern 
pentru pregătirea sportivilor.

Da programul sălii, care tune

Iată explicația : 
TUL MUNICIPAL 
VREA SA TRANSFORME 
MODERNA SALA DE SPORT 
DIN CRAIOVA. ÎN SEDIU 
DE ACTIVITĂȚI ARTISTICE, 
cea sportivă urmînd să fie 
mutată... nu știm unde...

Deocamdată, g-a ajuns la un 
compromis — SALA FIIND A- 
FECTATA ATlT SPORTULUI 
CIT ȘI ACTIVITĂȚILOR UNOR 
ECHIPE DE JOCURI ȘI FOR
MAȚII MUZICALE. Igiena sălii, 
pentru care s-a muncit atît, 
este de acum ignorată complet. 
Dar lucrurile au mers și mai 
departe, ajungindu-se la situa
ții de-a dreptul regretabile, pe
trecute chiar în timpul desfășu
rării unor competiții. Mai pre
cis, este vorba de întrecerea 
dotată cu „Cupa Progresul** și 
„Cfpa speranțelor**. In timp ce 
partidele erau în toi, cînd aten
ția jucătorilor, antrenorilor și 
oficialilor era concentrată asu
pra sferelor de celuloid, A APĂ
RUT... ORCHESTRA CARE, NE- 
ȚININD SEAMA DE ACTIVITA
TEA SPORTIVA IN PLINA 
DESFĂȘURARE, S-A INSTALAT 
COMOD și după cîteva acorduri, 
IN CHIOTE ȘI STRIGATURI A 
APARUT ȘI FORMAȚIA DE 
DANSURI !

Am înfățișat situația reală, 
așa cum a fost și cum este, șl 
Întrebăm : tov. Gheorghe Pătrău 
— șeful secției sport-turism din 
comitetul județean U.T.C., tov. 
Smarandache Trotca — respon
sabilul cu problemele de sport 
din cadrul Consiliului sindical 
județean, sau ceilalți tovarăși 
care cu numai o jumătate de an 
în urmă, la „masa rotundă" or
ganizată de ziarul nostru (vezi 
„Sportul" din 13 iunie 
APARAU DREPTUL LA 
GREȘ AL .._ 
VEAN, MAI SlNT OARE 
ACORD CU PROPRIILE
Nil
da, 
CU 
DE 
DE

196») 
______  _ _ PRO- 

SPORTULUI CRAIO- 
DE 

___________ OPI- 
AFIȘATE ATUNCI 1 Șl dacă 
CUM POT FI DE ACORD 
TRANSFORMAREA SĂLII 

TENIS DE MASA ÎNTR UNA 
__ SPECTACOLE ?

Poate că cel puțin dumnealor 
reamintindu-și de acea masă ro
tundă din iunie și de propriile 
afirmații vor susține sugestia 
C.J.E.F.S.-Dolj de a folosi clu
bul „1 Mai“ al Uzinei 7 Noiem
brie pentru repetiții, reuniuni șl 
manifestări artistice.

Tenisul de masă craiovean 
așteaptă verdictul. La fel și noi. 
Sperăm, însă, că pînă la urmă, 
el Vfi fi favorabil sportului 1

Șt. GURGUI
coresp. principal

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

, conducerea: 13—11 (min.
'48). Din nou însă emoții. în 
ultimul minut scorul era 
13—13, pentru ca. Rulmentul 
să marcheze golul victoriei 
cu 5 secunde înainte de fi
nal. Prundaru (3), Serb (3) 
pentru Rulmentul și Teglaș 
(6), Maghiari 
Voința au fost 
realizatoare. Au 
Cîrligeanu și 
(București).

CONFECȚIA 
TRUCTORUL 
10—9 (4—3).
de la Confecția 
„figura" din 
rioară, cîștigînd 
părea iremediabil 
Constructorul — 
bunele impresii lăsate în tu
rul de iarnă al camoionatu- 
!ui — a ținut în șah puter
nica sa adversară, aiungînd 
să conducă cu 9—8 în min. 
47 cînd (culmea!) Confecția 
avea două jucătoare elimi
nate în același timp. în ciuda 
acestui avantaj liotărîtor, vic
toria a revenit — în ultimele 
secunde — norocoaselor ju
cătoare bucureștence care în 
acest meci s-au comportat 
îngrijorător d.e slab. Princi
palele realizatoare : Nedelcu 
(4), Ilie (3) — Confecția,
Sauer (4), Vinciu (3) — Con
structorul. Au arbitrat : V. 
Cojocaru și N. Andreea (Cra
iova).

I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu 
9_7 (4—21. Victoria studen
telor, care se conturase la 
mijlocul reprizei a doua des-

(4) pentru 
principalele 
condus : P. 

G. Popescu

— CONS- 
TIMISOARA 

Handbalistele 
au repetat 

etapa ante- 
o partidă ce 

pierdută, 
confirmînd

în așteptarea concursurilor 
internaționale

LOTUL NAȚIONAL

DE MOTOCROS

IȘI ÎNCEPE

PREGĂTIRILE
1 Motocrosi'știil români sînt 
chemați să ia startul, în acest 
an, într-o serie de concursuri 
internaționale. Dintre acestea, 
motocrosul balcanic și „Cupa 
Dunării", competiții de am
ploare și de regularitate, con
stituie cele mai importante 
obiective ale federației. în 
consecință, specialiștii foru

lui nostru de resort au alcă
tuit lotul național, din care 
vor fi formate echipele re- . 
prezentative.

Iată numele selecționaților : 
Ștefan Chițu, Aurel Ionescu, 
Petre Paxino, Paul Filipescu, 
Teodor Bălănoiu (Steaua), 
Cristian Dovids, Erwin Seiler, 
Mihai Iordan (Metalul Bucu
rești), Otto Ștefani, Adam 
Krisbai, Francisc Szinte, Iosif 
Bartha, Traian Moașa, Petre 
Lucaci (Steagul roșu Brașov), 
Constantin Goran, Mihai 
Banu (Poiana Cîmpina), Flo
rian Ștefan, Mircea Cîrjan 

(Locomotiva Ploiești), Cornel, 
Boboiescu (C.S.M. Reșița), și 
Dumitru Moțișan ((Victoria;

Moreni). Antrenori • Gheor- 
gite Ioniță și Traian Macarie.

(min. 38 : 8—2), 
în final destul

tul de net 
s-a realizat 
de greu datorită unei neaș
teptate reveniri a sibience- 
lor. Au înscris cele mai multe 
puncte : Băicoianu (5) * pen
tru I.E.F.S. și Brezaie (5) 
pentru C.S.M. Sibiu. Au ar
bitrat : D. Purică si V. Erhan 
(Ploiești).

UNIVERSITATEA TIMI
SOARA — PROGRESUL 
14—14 (9—7) ! Este una din 
marile surprize ale campio
natului cu toate că evoluțiile 
anterioare ale formației ti
mișorene, anticipau un ase
menea rezultat. îi dăm. pen
tru a caracteriza pe scurt 
acest meci, cuvîntul antre
norului lotului reprezentativ 
de tineret, prof. Eugen Bar
ta : ..Am asistat la un joc de 
uzură. Remarc puterea de 
luptă a handbalistelor de la 
Progresul care în repriza se
cundă au depus toate forțele 
pentru egalare, reușind apoi 
să conducă de două ori : min. 
46, 13—12; min. 47, 14—13. 
Formația din Timișoara a 
surprins prin lipsa de forță 
în finalizare și prin nume
roasele carențe manifestate 
in apărare. Sincer vorbind, 
consider încă îngrijorător 
stadiul de pregătire a echi
pei campioane".

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— RAPID 21—9 (6—3). Meci viu 
disputat doar în primele 20 de 
minute (scor : 3—3), după care 
studentele au cîștigat fără emoții. 
Arghir (10) pentru Universitatea 
și Oancea (3) pentru Rapid au 
fost principalele realizatoare. Au 
arbitrat : Al. Codreanu și R. FU- 
gel (Timișoara).

Afară ninge liniștit și-n sală plouă bine 
sala de atletism de la „23 August". Pic... pic... pic !

Această fotografie a fost făcută duminică în
Foto : 3. DUMITRESCU

STOP! CADRU !••••
Azi-mîine se 

împlinește un an 
de cînd am des
chis Umbrela. La 
propriu și la fi
gurat. La figurat,

fiindcă intenționasem ca prin 
modesta mea contribuție să 
apăr atletismul împotriva u- 
nor influențe obscure ; la pro
priu, fiindcă am sărbătorit 
atunci cu toții, mic și mare, 
acea imensă „umbrelă" care 
s-a deschis în exclusivitate, 
pentru atletism, sala din 
Parcul sportiv „23 August". 
O sală spațioasă, din beton 
și sticlă. Pentru noi, muri
torii, betonul simbolizează 
veșnicia. Dacă odată și o- 
dată această construcție va 
deveni improprie, sortită 
pieirii pentru a fi înlocqită 
cu una mai modernă, mai 
marg, atunci va fi nevoie 
de dinamită și nu de tîrnă- 
cop, de ciocane pneumatice, 
nu de cîțiva ani de intern- 
perii. Căci așa ne-am obiș
nuit, căci așa este logic...

Sala noastră împlinește zi
lele acestea UN AN. A costat, 
din cîte știu, 5 milioane și 
trei sute de mii de lei. O 
adevărată recompensă pen
tru atletism, pentru atîtea 
medalii de aur și argint. 
Simțeam cu toții că ea re
prezintă recunoașterea per
formanțelor noastre cucerite 
sub steagul Republicii. As
tăzi acest dar a început să 
se deterioreze! Marea, „um
brelă" s-a găurit în/ mai 
multe locuri ; plouă io sală 
și, plouă peste materialele-, 
sportive iar gălețile înșirate 
sub cupola de beton colec
ționează APA DE PLOAIE. 
Apă de ploaie se alege din 
opera Grupului nr. 102 de 
construcții din București ! 
Greșelile și lipsurile stipu
late în procesul verbal pro
vizoriu, încheiat în ianuarie 
’69 nu sînt remediate nici 
pînă azi de constructori. Pă
rintele (Grupul nr. 102) pare 
că-și reneagă progenitura. 
I.E.A.B.S. este beneficiarul, 
iar Federația română de atle
tism și atleții, în general, 
folosesc sala. Cine este însă 
păgubașul ? ATLETISMUL 1 
Grupul de construcții nr. 102 
și-a îndeplinit planul, 
I.E.A.B.S. încasează chiriile 
și activitatea se desfășoară 
în ploaie. Am fost tentați să 
numim sala noastră „o oază 
a atletismului în timpul ier
nii". Este într-adevăr o oază, 
dar într-Un ocean de noroi. 
Ar fi cazul să apelăm la 
helicopterul 
tov. Nicuță 
jungem la 
anului 1969 
iul, acoperindu-1 cu un strat 
gros de zăpadă imaculată; 
azi, un nud deplorabil nu-și 
mai poate acoperi rușinea. 
Și totuși, se apropie campio
natele internaționale pe te
ren acoperit, care, bănuiesc, 
nu se vor desfășura la „Flo- 
reasca II“.

un

concu-
„ȘO-

cu cîțiva 
văzut arbitri 
lipsă de activitate, 
frumoasă treabă ! 
tribune au fost

celor 11 jucători, ale

de Revelion al 
Tănase ca să a- 
destinație. Iarna 
a înghețat noro-

Ultimele două duminici au 
însemnat inaugurarea oficială 
a sezonului „indoor" prin 
campionatele municipale la 
cele două categorii de ju
niori. Ne-am așteptat la o 
mare afluență de concurenți. 
Campionatul juniorilor mici 
s-a desfășurat în timpul va
canței de iarnă iar numărul 
redus de participant dorim 
să-l punem pe seama acestui 
fapt. Dar iată că școala a 
început, elevii sînt urezenți 
în clase și totuși a trebuit 
să asistăm din nou la
concurs... sărac. Am asistat 
la probe 
renți, am 
mînd" din 
Ce să zic, 
Totuși, în
mulți atleți, dornici să con
cureze, dar, n-au făcut-o fie 
din vina unui regulament 
impropriu (maximum trei 
atleți de la un club), fie că 
au fost victime ale unor mă
suri birocratice. înscrierile 
s-au făcut pe baza unor foi 
(ștampilate de clubul respec
tiv și iscălite de vicepreșe
dintele acestuia), cuprinzînd 
numărul de start și alte date 
care, să-mi fie iertat, nu in
teresează pe nimeni dintre 
oficiali, nefiind importante, 
toate acestea trebuind de
puse cu multe ore înaintea 
începerii concursului propriu- 
zis. Precizez, înaintea con
cursului propriu-zis, 
dacă proba de săritură 
prăjina începe la ora 14 sau 
,1a 14.30, aceasta, nu înseamnă 
că înțgpe și concursul, cu

! ’atît măi mult cu cît trate 
celelalte 
mate la 
adică la 
de antrenori nu au partici- 
panți la această probă rebelă 
(ca oră de începere), de ce 
trebuie oare ca ei să fie pe
depsiți să facă un drum din, 
să zicem, Drumul Taberii, 
cartierul Berceni, Bucureștii 
Noi. Căci, vă rog să mă cre
deți, mulți antrenori care lo
cuiesc în aceste cartiere, vin 
la sală pentru a depune în
scrierile la o oră cu totul 
nepotrivită, apoi, uitîndu-se 
Ia ceas, își dau seama că nu 
mai are rost un drum înapoi 
pînă în Berceni. Sau nu a- 
jung la timp și atleții lor 
rămîn în tribună ! Toate a- 
cestea și-au arătat și își vor 
arăta roadele nefaste în miș
carea atletică din Capitală. 
Ar trebui să nu uităm că 
nu este vorba despre finala 
unui campionat național ci 
de o serie de concursuri 
LOCALE, fie ele chiar și în 
capitala țării. Ce simplu 
la fotbal : un formular 
tipărit, se completează

mele 
rezervelor și, gata, este depus 
arbitrului înaintea meciului. 
Ca pe roate. Iar în tribune 
zeci de mii de spectatori. 
Simplu și plăcut. Arbitrul 
este suveran dar nu are voie 
s-o ia razna. Cea mai mică 
greșeală (la București) este 
dezaprobată de „corul 
lor de mii". în atletism 
atenție, un arbitraj... 
trar nu constituie încă 
deosebit. Se pot alcătui fi
nale pe 50 m pe baza timpi
lor indicați de cronometre 
învechite sau dereglate, sau 
greșit măsurate manual! La 
noi un foto-finiș, este inutil. 
Așa ceva este necesar numai 
în altă parte. Noi ne permi
tem să folosim regulamente 
anacronice, birocratice, arbi
traje neglijente, facem pro
pagandă proastă pentru atle
tism și ne mirăm de ce, pe 
zi ce trece, atletismul devine 
o disciplină din ce în ce mai 
puțin populară.

zeci- 
o ne- 
arbi- 

nimic

Ne aflăm, din punct de 
vedere fotbalistic în ceea ce 
se cheamă sezon mort. Dacă 
facem abstracție de antrena
mentele celor 22 sau 21 sau 
23 jucători djn lotul pentru 
Mexic') observăm că acti
vitatea echipelor din cam
pionat se axează, ca de obi
cei, în patru direcții princi
pale :

1) Tabere de pregătire în 
Bucegi sau Făgăraș.

2) Spitalizarea sau trimite
rea la băi a celor 127 jucă
tori accidentați în timpul 
turului.

3) Organizarea de turnee 
în țările calde.

4) Declarații ale antrenori
lor cu privire la șansa echi
pelor lor de a cuceri cam
pionatul sau, în cel mai rău 
caz, de a nu-l părăsi.

In ultima vreme însă a 
apărut și se dezvoltă necon
tenit o a cincea direcție prin
cipală :

5) Schimbarea numelor. 
Plictisite de uniformitatea 
denumirilor (au fost cîndva, 
pe toată scara soccerului, de 
la A la orășenesc, 14 Olimpii, 
21 Progrese și vreo două du
zini de Universități) cluburile 
au simțit — și pe bună drep
tate — nevoia să-și aleagă 
nume, ca să zic așa, proprii. 
Altele, amintindu-și că izvo
răsc din formații de mare tra
diție și prestigiu, au decis — 
iarăși cu temei — să reia 
peste ani contactul, atribuin- 
du-și numele vechi. Așa a 
procedat mai de mult Rapi
dul. Așa — Crișana. Procesul 
insă cunoaște acum o acce
lerație cu totul neașteptată. 
Anul trecut. Politehnica Ti
mișoara s-a transformat în 
Ripensia iar o PolitehnicăRipensia iar
bucureșteană în Sportul stu
dențesc. Anul acesta, nici nu 
s-a dat bine vacanța, că, așa, 
cum aflăm din ziare, alte 
două formații de seamă se 
pregătesc să-și schimbe iden
titatea.

Petrolul, de pildă, dorește 
să se numească de-aci înainte 
„Juventus", în amintirea for
mației lui Gorgorin și Iorda-

Gînduri asemănătoare cir
culă și în vacanța celor de 
la Progresul. Numai că sus- 
amintițil par destul de șo
văielnici : dacă acum vreo 
două săptămîni presa ne in
forma că fosta (și probabil 
viitoarea) divizionară A se va 
chema „Venus", încercînd ast- 

. fel să extragă vigoare din 
prestigiul lui David, Sfera, 

Albu, Humis etc., zilele tre
cute aceeași presă ne-a adris 
la cunoștință că băieții știuți 
mai bine sub numele de 
„bancari" se antrenează tot 
ca „Progresul" ! Aici avem 
de-a face, se pare, cu un mic 
record în materie. Sînt clu
buri care ne-au obișnuit să-și 
reorganizeze numele din trei 
în trei ani: Progresul își 
schimbă titulatura o dată la 
două săptămîni.1

Fenomenul, ■ bineînțeles, n-a 
rămas fără ecouri în rîndurile 
opiniei sportive. Statisticienii 
(în cap cu mult apreciatul 
Frederic Mozes) pregătesc ta
bele înfățișînd evoluția ono- 
masticologiei în viața fotba
lului contemporan. Primele 
date de care dispunem arată 
că procentajul echipelor care 
obișnuiesc a-și schimba nu
mele în perioadele de vacanță 
a crescut cu 359/t în perioada 
1960—1970, în raport cu de
ceniul anterior și că specia
liștii prevăd pentru perioada 
1970—1980 o creștere de a- 
proximativ 41«lo.

La rîndu-i conducerea A.S. 
Loto-Pronosport, ținînd seama 
de interesul suscitat în rîn
durile amatorilor de fotbal 
de activitatea despre care 
vorbim a hotărît să organi
zeze un concurs anual dotat 
cu premii. Participanții vor 
trebui să răspundă la urmă
toarele întrebări:

1) Care este echipa cu cele 
mai multe nume purtate în 
ultimii 20 ani ?

2) Cîte echipe din divizia 
A își schimbă numele în edi
ția 1969—1970 a campiona
tului ?

3) Cum se numesc echipele 
care-și vor schimba numele ?

căci, 
cu

probe sînt progra- 
o „oră normală", 

17,00. Dacă douăzeci

este 
gata 
nu-ÎNAINTEAFINALELOR

lolcinda BALAS-SOTER 1) Dar cine poate face abstrac-

ASTAZI LA TULCEA...
„SPORTUL" de ieri 
știre care, poate, în

publică 
virtcjul 
Mexic,

La sfîrșitul săptămînii Clu
jul va adăposti prima ediție 
a campionatelor republicane 
de sală pentru juniorii mici 
(15—16 ani). înaintea finale
lor, în diverse orașe din ța
ră au avut loc întrecerile e- 
tapelor preliminarii. Iată 
cîteva relatări ale corespon
denților noștri :

o
pronosticurilor pentru 
scapă atenției cititorului (dacă 
mă înșel, cer scuze și mă 
bucur). în esență se anunță că 
astăzi urmează să se consti
tuie, la Tulcea, 
sporturi nautice. Desigur, ni
mic spectaculos, 
să poată face concurență — 
să spunem — rubricii „La în
chiderea ediției". Pentru lumea 
caiacului și canoei din țara 
noastră, evenimentul tulcean 
are, însă, cu totul alte dimen
siuni și semnificații, aparte.

Ani de zile ne-am gîndit la 
un asemenea centru nautic, in 
această întinsă zonă a „dia
mantelor", unde să putem des
coperi și pregăti cit mai mulți 
performeri de clasă mondială. 
Ani de zile, însă, hîrtii și 
ștampile au acoperit ideile și 
entuziasmul, dovedindu-se, u- 
neori, mai puternice decît 
propriile noastre gînduri și ac
țiuni. Și, iată-ne salutînd căl
duros înființarea celui mai tî- 
năr centru de caiac-canoe !

Așadar, se poate ! Cutț<lar- 
gă înțelegere, cu un sțNKjin 
multilateral — pornind de la 
Biroul CNEFS, continuînd cu 
federația de specialitate și or
ganul sportiv județean — a 
devenit posibilă — constituirea 
clubului nautic „Delta". Se 
cuvine să mulțumim tuturor 
celor care au ajutat, într-un 
fel sau altul, la împlinirea a- 
cestui deziderat.

Ce înseamnă clubul tulcean 
pentru sportul caiacului și ca
noei din țara noastră ?

înseamnă că de-acum înainte 
aici va exista o activitate per
manentă, că vor lua ființă

un club de
nimic care

secții sau centre în toate co
munele mari (Murighiol, Baba- 
dag. Sf. Gheorghe, Chilia, Par- 
dina, Caraorman). înseamnă că 
pe lacul Ciuperca — „sediul" 
noului club — vor începe să se 
organizeze competiții și spe
răm că experiența maestrului 
emerit al sportului Igor Lipa- 
lit (coordonatorul centrului) 
va contribui eficient la buna 
desfășurare a concursurilor.

Cine vrea să anticipeze forța 
viitoare a marelui club, să re
țină și faptul că în subordinea 
acestuia se va afla și subcen- 
trul din comuna Crișan — in
clusiv satul Mila 23 (unde' va 
activa fostul sportiv fruntaș 
Mcrcurie Ivanov), deținătorul 
fecordului de... campioni ai 
caiacului și canoei.

Mulți dintre iubitorii acestui 
sport știu că și pînă acum an
trenorii marilor cluburi, antre
norii de lot își îndreptau pri
virile spre așezările Deltei, 
căutînd aici tineri cu calități 
fizice deosebite, cu acel „simț 
al apei” care greu se capătă 
altundeva. Se făcea, însă, pînă 
acum o selecție „pe auzite" (ce 
spunea un sportiv sau un an
trenor despre o rudă sau o 
cunoștință, despre un prieten 
din Deltă...). Și nu o dată a- 
cesta — în ciuda unor excep
ții notabile — a însemnat o 
mare pierdere de timp și ener
gie, chiar o risipă de fonduri 
care puteau fi folosite altmin
teri, de exemplu chiar pentru 
organizarea unei activități 
competiționale pe plan local. 
Sînt create, o dată cu înfiin
țarea clubului din Tulcea, cu 
totul alte condiții pentru ca 
munca de selecție să dea re
zultate superioare și, în gene
ral, pentru ca sportul caiacu-

lui și canoei să primească un 
plus de vigoare și de popu
laritate.

Rămîne ca federația de spe
cialitate — direct interesată nu 
numai în înființarea, ci și în 
cit mai buna desfășurare a 
muncii din acest club — să a- 
corde, în continuare, un spri
jin eficient prin trimiterea u- 
nor tehnicieni de valoare, prin 
dotări cu materiale ș.a.

Dar, nici nu se trecuse Ia 
înființarea clubului județean, și 
începuseră discuțiile pentru... 
desființarea celor două secții 
de la asociațiile sportive sin
dicale („Pescarul" la Tulcea și 
„Răsăritul” la Sulina) care ac
tivează, cu bune rezultate, de 
nici un an de zile ! Ar fi o 
greșeală să se accepte o ase
menea idee. Dimpotrivă, cele 
două secții — cu mulți tineri 
talentați, de perspectivă — tre
buie să se bucure de o atenție 
și mai mare din partea foru
rilor de resort.

Punctînd cu multă satisfac
ție constituirea clubului nau
tic „Delta" — și, desigur, do- 
rindu-i cit mai multe succese 
chiar de la început — îmi iau 
permisiunea să spun că pentru 
progresul general al sportului 
nostru este necesar ca acțiunea 
de lărgire a bazei de masă, 
prin înființarea unor noi cen
tre, trebuie continuată. Mă 
gindesc, printre altele, la „des
coperirea" totală, sub acest as
pect, a unei zone extrem de 
importante — cea dunăreană 
care cuprinde orașe cum sînt 
Oltenița, Giurgiu, Tr. Măgu
rele, Zimnicea, Călărași etc. și 
unde altădată...

Radu HUȚAN

L ROMÂNIEI

BRAȘOV. Sala clubului 
Steagul roșu. Juniori 1: 50
m : H. Grovu (Or. Victoria) 6,2; 
50 mg: C. Sasz (Lie. 2 Br.)
7.4 ; lungime : Ov. Simiones- 
cu (Lie. 2 Br.) 6,62; Juniori 
II: 50 m : C. Ileana (Lie. 2 
Br.) și T. Bărbier (Lie. 2 Br.)
6.5 ; lungime : C. Micșa (E-
nergia Br.) 5,52 ; Junioare 1 : 
50 m: Maria Stancu (Lie. 2 
Br.) și Wilma Csoric (Șc. sb. 
Br.) 6,9 ; 50 mg : Csoric 8,i ; 
lungime : Csoric 4,97 ; Junioa
re II 50 — • -
(Șc. Sp. 
Boldijar 
na Matușescu (Șc. sp. 
5,10. In afară de

50 mg : Csoric 8,1 ;

m : Hainal Boldijar
Br.) 7,3 ; 50
8,5 ; lungime :

mg : 
Doi- 
Br.) 

con
curs, Miron David (Polit. Br.)
cu 6,0 pe 50 m și 
mg a stabilit noi 
județene de seniori. 
IA).

7,1 pe 50 
recorduri 
(C. GRU-

localitate

e- 
m :

CLUJ. Atleți din 
și din Satu Mare au partici
pat la concurs. Juniori I: 50 
m : T. Zzabo (SM) 6,8 — re
cord republican juniori 
galat. Junioare II: 50
Sanda Cubleșan (Lie. 8 Cluj) 
6,7 — record de junioare 
mici. (A. PALADE-URSU)

' ★
în zilele de 24—25 ianua

rie în sala de la „23 August" 
va avea loc un concurs uni
versitar, selecție în vederea 
„europenelor" studențești de 
la Sofia. După amiaza, în 
aceleași zile, este programa
tă etapa municipală a cam
pionatelor de seniori.

în ședința sa de 
aseară Biroul F.R. 
Ciclism a luat în 
discuție și a apro
bat o serie de do
cumente privind 
cea mai mare în

trecere ciclistă ce se desfă
șoară în țara noastră.

Cea de a XlX-a ediție a 
competiției cicliste internațio
nale — „TURUL ROMÂNIEI” 
— organizată de ziarul „SPOR
TUL", -------------------------------
F. R. 
fășura 
iunie.
zare, 
nuel Valeriu 
al ziarului „1 
dinte —, Octavian Tuhai — 
președintele F. R. Ciclism, Ion 
Apostolescu — director la 
A.S. Loto—Pronosport, Traian

LOTO-PRONOSPORT și 
CICLISM

între
Comisia 
alcătuită

va des- 
și 28 
organi-

Ema-

se
17 
de 
din

redactor șef 
.Sportul”, preșe-

RELUATEAU FOST
COBORIRILE PE PIRTIA 

DE BOB DE LA SINAIA
Din 

pirtia 
putut __ ______ ___  __
De marți, însă, boberii 
suflat i . 
scăzut iar, _____ . __
trenorii au permis din nou co- 
borîri pe primele 6 viraje ale 
pirtici. Sportivii din lotul de ti
neret, precum si cei ai Clubului 
sportiv Sinaia, au profitat din 
plin de această îngăduință și au 
făcut mai multe coborîri. An
trenamentele vor continua și în 

-__j se speră 
să poată fi

cauza temperaturii ridicate» 
de bob din Sinaia nu a 

fi folosită mai multe zile.
* ", . I au ră-

ușurați : termometrul a 
organizatorii și an-

Zilele următoare, cînd 
ca întreaga pîrtie 
dată în folosință.

Duminică, la Sinaia, 
loc, * ' “ 
ficial al 
participa 
cluburile 
țară.

, va avea 
probabil, primul concurs 

sezonului, la care vor 
concurenți <le la toate 
cu secții de bob, din

MIHAI BOTA-coresp.

o-

Dinuț — secretar general al 
F.R. Ciclism, Octavian Amza 
arbitru internațional al U.C.I., 
și Hristache Naum — redac
tor la ziarul „Sportul" — 
membri, a definitivat traseul :

17 iunie — prolog „MEMO
RIALUL ASLAN" 4 km con
tratimp individual la Piatra 
Neamț ; 17 iunie — etapa I, 
Piatra Neamț — Tg. Neamț — 
Fălticeni — Suceava, 120 km ; 
18 iunie — etapa a II-a, Su
ceava — Vatra Dornei, 112 
km ; 19 iunie — etapa a IlI-a, 
Vatra Dornei — Bistrița, 90 
km ; 20 iunie — etapa a IV-a, 
Bistrița — Cîmpulung Moldo
venesc — Cluj, 125 km ; 21 
iunie — etapa a V-a, 40 km 
contratimp individual pe șo
seaua Cluj — Huedin — Cluj, 
sosirea pe stadionul municipal;
22 iunie — etapa a Vl-a, Cluj
— Huedin — Oradea, 152 km ;
23 iunie — zi de odihnă la 
Oradea ; 21 iunie — etapa a 
VII-a, Oradea — Arad — Timi
șoara, 165 km ; 25 iunie — eta
pa a VIH-a, Timișoara—Lugoj
— Deva, 150 km; 26 iunie — e- 
tapa a IX-a, Deva — Sebeș
— Sibiu, 120 km ; 27 iunie — 
etapa a X-a, Sibiu — Căli- 
mănești — Rm. Vilcea — Pi
tești, 170 km ; 28 iunie — e- 
tapa a Xl-a, Pitești — Cim- 
pulung Muscel — Bran 
Brașov, 135 km. Ediția a XlX-a 
a „Turului României" progra
mează deci 11 etape și un 
prolog (între etapele 6 și 7 — 
o zi de odihnă), cu un kilo
metraj mediu zilnic de 125 km. 
totalizind 1383 km.

După cum se vede, anul a- 
cesta nici startul, nici sosirea 
în „Turul României" nu vor 
avea loc în Capitală. Comi
sia de organizare a ho tării, 
acest lucru ținind seama de 
faptul că și alte orașe ale Ro
mâniei trebuie să_ primească,

pe rind, onoarea de a găzdui 
— la începutul sau la sfîrși
tul cursei — caravana ciclistă, 
precum și pentru că se simțea 
nevoia găsirii unor etape mai 
grele decît cele devenite cla
sice (Brașov — București, Rm. 
Vîlcea — București) pentru fi
nalul unei competiții interna
ționale de amploarea „Turului 
României".

La întrecerea care se va 
desfășura între 17 și 28 iunie 
au fost invitate următoarele 
reprezentative de țări : Alg?- 
ria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Danemarca, Elveția, 
Franța, R. F. a Germaniei, 
Italia, Norvegia, Olanda, Spa
nia, Suedia și Uniunea So
vietică. După confirmarea pri
mită din partea federației 
franceze, zilele trecute a sosit 
la sediul Comisiei de organi
zare a „Turului României” o 
nouă scrisoare oficială de ac
ceptare, cea a federației de 
specialitate din Italia.

CAMPIONATUL CATEGORIEI B
LA HOCHEI

GHEORGHIENI (prin telefon). 
Campionatul categoriei B la ho
chei s-a întrerupt după penulti
ma etapă, din cauza vremii ne
favorabile, restul partidelor ur
nind a se desfășura — eventual 
la Galați — în cursul lunii mar
tie.

Rezultatele penultimei etape : 
Cooperatorul Tîrgu Secuiesc — 
Dinamo Brașov 3—1 (1—1, 2—0,
0—0), Metalul, Rădăuți — Comer
țul Tg. Mures 6—5 (3—1. 3—3,
0—1). Clasamentul : 1. Avîntul
Gheorghieni 6 p, 2. Metalul Ră
dăuți 4 p, 3. Cooperatorul Tg. 
Sevuiesc 4 p, 4. Dinamo Brașov 
2 p, 5. Comerțul Tg. Mureș o p.

8.. POP^coresp.
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Fotbaliștii de la Steaua S-au lansat tn antrenament... 
Foto: V. BAGEAC

Poate mai mult ca în alți 
ani, Steaua, tradițional „cap 
de afiș" al fotbalului nostru 
— solicitat de obicei excesiv 
de curiozitatea publicistică — 
s-a retras in această iarnă 
intr-o discreție pe care n-o 
punem numai pe seama evo
luției sale neconvingătoare 
din turul campionatului...

cu mingea, fotbal redus, hand
bal... Pînă aici, după cum 
vedeți, nimic deosebit. Un fel 
de „de toate pentru toți". Și, 
totuși, se pare că am găsit 
o spărtură in „garda" diplo
mației antrenorilor. Un fapt 
la prima vedere minor. Fot
baliștii bucureșteni au făcut

într-o dimineață o cursă — 
un cros susținut — de la Po
iană pină in Brașov. Și sînt 
ceva kilometri ! Parcă nu prea 
stă în obiceiul fotbaliștilor 
să-și aleagă asemena trasee 
dificile pentru antrenamente. 
Se spune chiar că. antreno
rul Covaci, care, cu toată am
biția. s-a ținut greu de plu
ton, ar fi slăbit cu această 
ocazie 4 kg...

O „mutare nesemnificati
vă" ? Parcă nu ne vine să 
credem.

NIMENI NU ESTE DE 
NEÎNLOCUIT

Și pentru că vrem să me 
sprijinim pledoaria conținută 
de aceste rînduri cu o probă 
greu de dat la o parte, vă 
împărtășim discuția pe care 
am avut-o cu unul din „ca
zurile" soccerului românesc 
actual, jucătorul Dumitru Ni- 
colae. O prezentare a funda
șului stelist ar fi superfluă. 
Toată lumea îl cunoaște. In
ginerul Deliu, binecunoscutul 
fotbalist craiovean, ne spunea 
că Dumitru Nicolae este sin
gurul fuhdaș român care pa
sează întotdeauna, sau aproa
pe întotdeauna, fără preluare. 
O caracterizare profesională 
care spune foarte mult, dacă 
nu totul. Excepțional dotat 
tehnic (n-ai crede, văzîndu-1 
cum apelează, nu o dată, la 
forță, uneori la marginea re
gulamentului) fundașul bucu- 
reștean face în mod obișnuit 
ceea ce reușesc doar marii 
fundași continentală. Lovește 
mingea perfect, cu ambele pi
cioare, oricum ar veni ea. 
Adăugați un fizic sculptural 
și o lovitură de cap de ki- 
nogramă. La un loc, daruri 
de MARE fundaș.

Și totuși, D, Nicolae nu este 
la ora asta în Brazilia... An
trenorii lotului parcă au uitat 
de el. Vina lor ? Poate și a 
lor. Există. însă, și o vină a 
lui despre care e bine (pentru 
el) să discutăm acum. Con
vins de calitățile sale. Dumi
tru Nicolae a ajuns la un mo-

ment dat să se considere de 
neînlocuit. Nu se pot lipsi de 
mine — și-a zis el — june 
păun al fotbalului nostru. Și 
a greșit. A greșit grav. Și în 
națională și la Steaua „s-au 
putut lipsi" de el...

Cu un Dumitru Nicolae a- 
flat după șocul dureros cu 
realitatea am discutat de cu- 
rînd la Brașov. Fără să vrea, 
valorosul fundaș bucureștean 
ne-a oferit un complex test 
psihologic...

— Nimeni, m-am convins pe 
pielea mea, nu este de neînlo
cuit. Rapid a jucat și fără

Dumitru Nicolae „la zi"

Dan, Diriamo joacă și fără 
Boc, Steaua a jucat și fără 
mine. Poate n-o, să mă cre
deți — ne-a spus fundașul 
stelist — dar am ajuns la

concluzia că „mare" poți fi 
numai în cadrul echipei tale. 
Fa te ridică și tu o ridici pe 
ea. Mai ales ia acest al doi
lea aspect, mă simt foarte da
tor Stelei.

Cînd un jucător ca Dumitru 
Nicolae — care pînă mai ieri 
zicea că fotbalul românesc 
începe și se termină cu el — 
ajunge să gîndească astfel, nu 
ești oare îndreptățit să crezi 
că Steaua pregătește ceva de
osebit pentru primăvară ’

OLTENII : FOTBAL ȘI 
CARTE

Revenim la Sinaia, unde, 
între timp, au descins, oltenii. 
De la trecuta vizită în tabăra 
ploieștenilor care, vă amintiți, 
se pregătesc tot aici, frumoa
sa noastră stațiune montană 
s-a schimbat mult. Nu numai 
prin venirea fiilor Doljului, 
ci mai ales prin ..grațiile" 
vestitei „Vale rea" care s-a 
ascuns sub nori, de unde a 
pogorît o ploaie de-a dreptul 
jignitoare pentru zăpada ima
culată de pe coaste

Cum naturii. în asemenea 
cazuri, i te supui și oftezi, 
am oftat și noi căutîndu-i — 
la o oră de înserare — pe 
băieții lui Coidum și Frîncu- 
lescu.

Și i-am găsit, într-un tîr- 
ziu. Deși ceasul era trecut de 
mult de 10 seara, la geamu
rile vilei nr. 17 (din Com
plexul Cumpătul) în care lo
cuiesc fotbaliștii olteni, era 
lumină.

După1 un antrenament „fă
ră milă", pe vînt și ploaie, 
studenții craioveni învățau de 
zor. Sesiunea începe la 1 fe
bruarie.

Pînă atunci, fotbal și carte.
Oltenii învățau. Și Deselnî- 

cu, și Niță. Velea, Bosoteanu, 
Niculescu, Papuc, Gaboraș, 
Ivan. Tacoi, Adrian Popescu 
învățau. Cu toții învățat}.

Ce poți să le urezi acestor 
simpatici olteni decît spor la 
treabă și succes !

Marius POPESCU

CINE TREBUIE 
SĂ PRODUCĂ FOTBALIȘTI ?

erdeaua care acoperă 
le subiective 

despre produejia calita- 
..........1 a sec- 

mai ales 
socotim că 
în desue-

Perdeaua 
aprecierii:

și cantitativă 
de fotbal, i

Ca într-o partidă de șah, 
în care unul dintre jucători 
face mutări de pion aparernt 
nevinovate, dar care de fapt 
pregătesc un atac hotăritor, 
la Steaua intuiești, în spatele 
tăcerii și al mișcărilor ce par 
nesemnificative, ginduri și 
proiecte decise.

Antrenorii Covaci și Oni- 
sie, pe care i-am găsit îm
preună cu elevii lor la Brașov, 
n-au făcut nimic spre a ne 
risipi „bănuiala" despre care 
vorbim.

Ne-au vorbit — strategic, 
gîndim noi — despre multe, 
fără a se trăda cu nimic în 
privința „direcției d<e atac" 
pe care, profesional, am fi 
vrut s-o furăm...

Da, Steaua se antrenează la 
Poiana Brașov, la Codlea, la 
Prejmer... Dimineața — con
diție fizică, după-amiaza joc

CARNET DE VACANTĂ
SCHIMBĂRI 
ÎN LOTUL 
CRIȘULUI

Echipa Crișul Oradea, care 
se află la stațifunea Ținea, 
efectuează cîte două antrena
mente zilnice. Orădenii se vor 
pregăti în această stațiune 
pînă în ziua de 24 ianuarie.

în lotul Crișului s-au pro
dus unele schimbări. Harșani, 
la cererea sa, a primit dez
legare, Tomeș a fost trecut 
în echipa de tineret-rezerve,

ÎN LOC DE ... ERATĂ!

Iar Arnoțchi — chemat la 
Ținea — se antrenează cu cei
lalți componenți ai echipei 

divizionare A. De asemenea, 
cu lotul formației divizionare 
fac pregătiri și juniorii Kato- 
na II, Bule, Ceaușu și Birta. 

Primul meci amical al 
Crișului va avea loc în ziua 
de 1 februarie, la Oradea, in 
compania Universității Cluj.

ILIE GHIȘA — coresp. principal

LA METROM BRAȘOV
—__ ANTRENAMENTE

ÎN AEK LIBER
ȘI ÎN SALA

dical, efectuat de medicul echi
pei dr. ALEXANDRU COSTEA. 
Au răspuns la apel următorii 
jucători : LIEBHARDT și ILIE I 
(portari), ZAHARIA. DAVID, 
HĂTSCHER, NISTOR, MIHAI, 
LAZAR (apărători), LAUFCEAG, 
FLICHIȘ, DARABAN (mijlocași), 
CREȚU, UNGUROIU, ROTARU,

In încheiere, aș vrea să asi
gur pe .toți slmpatizanții noștri 
că sintem hotărîți ca în acest 
an să le satisfacem vechea do
rință : promovarea în prima 
divizie a țării."

tivă 
fiilor 
de performanță, 
trebuie să cadă 
tudine. Un prim pas s-a făcut. 
Ziarul „Sportul" si revista „Fot
bal" au și publicat situația 
contribuției cantitative a ju
dețelor și orașelor privind ju
cătorii de performanță care 
compun divizia națională A. 
O oarecare „vtlvă" a produs 
articolul apărut în „Sportul", 
sub. titlul „Să pornim de ia 
realități" care a nominalizat 
pentru prima 
contribuției, ț 
nicipiului București. Mai multe 
referiri verbale — unele ofi
ciale în ședințe, altele parti
culare — ca și numeroasele 
scrisori pe care le-am primit, 
au scos în evidență importan
ța ce trebuie acordată apre
cierilor exacte asupra activită
ții antrenorilor, aparatului sa
lariat și obștesc din cluburile 
de fotbal.

Acest îndemn stimulator ne-a 
provocat o altă legitimă între
bare : din cei 394 jucători 
care au activat în ediția a 
50-a și a 51-a a diviziei na
ționale de fotbal, cîți au fost 
legitimqfi inițial și crescuți in 
secțiile beneficiare ale fotba
lului de prim rang ?

De la început vrem

dată situația 
pe secții, a mu

LACARA MOREN1 — cea 
f* mal veche echipă din di

vizia B. Fără pretenția de 
a promova in prima divizie, dai 
și scutită de emoțiile retrogradă
rii, această formație și-a văzut 
liniștită de drum și an de an 
s-a aliniat la startul diviziei 
noastre secunde. Și apoi, spre 
cinstea sa, echipa petroliștilor 
din Moreni a dat fotbalului cîțt- 
va Jucători aprcciați la vremea 
lor: Botescu, Capoianu, ștefă- 
nescu șt mai tîrziu Badea. Toți 
au îmbrăcat tricoul formației 
Petrolul ploiești. Unii (Botescu 
și Badea) au ajuns chiar in re
prezentativa țării. Fără a stră
luci prin mari valori individua
le, fără a se impune prin cine 
știe ce tactică, Flacăra Moreni 
Și-a găsit totuși de fiecare dată 
stmpatizanții săi, iar cronicarii 
n-au ocolit-o cu laudele.

Iată însă că o știre, apărută 
In coloanele ziarului nostru din 
10 ianuarie, a stîrnit furtună in 
rîndurile conducerii asociației 
din Moreni. De ce ? Fiindcă se 
spunea acolo că în cadrul pre
gătirilor pentru viitorul sezon, 
noul antrenor, P. Stănilă, are 
intenții să aducă unele modifi
cări concepției de joc. Printr-o 
adresă (nr. 12 din 12 ianuarie 
a.c.), semnată de președintele 
asociației, ing. Nicolae Ion, de 
tehnicianul secției și de alt ce
tățean în numele secretarului a- 
sociațlei, ni se face cu
noscut că (sublinierea noas
tră) „ERONAT S-A INSERAT 
IN ZIAR INTENȚIA ANTRENO
RULUI DE A SCHIMBA SISTE
MUL DE JOC, CEEA CE NU-1 
REAL. VA TRIMITEM ALĂTU
RAT PROGRAMUL ÎNTOCMIT 
de tov. antrenor stanila 
PETRE. VA RUGAM A FACE 
CUVENITA RECTIFICARE".

Care rectificare tovarăși din

conducerea asociației Flacăra 
Moreni 1 Și chiar dacă ar ți 
așa, dacă Flacăra Moreni iși va 
modifica tactica, credeți că a- 
cest lucru va pune pe ginduri 
întreaga masă de iubitori ai 
fotbalului din țara noastră f 
Flecare antrenor procedează cum 
crede de cuviință, pe măsura 
pregătirii, pentru ca formația sa 
să evolueze mai bine, la nivelul 
cerințelor, tn atttea știri și re
portaje s-a scris că Brazilia va a- 
pltca sistemul 4-2-4 sau 4-3-3, că 
Anglia a renunțat la focul ex
tremelor. că „H. H.“ încearcă 
o nouă ’formulă de joc la Roma. 
De nicăieri nu s-a primit un 
protest ca cel de la Moreni : 
,,va rugam sa faceți rec
tificarea CA ECHIPA NOAS
TRĂ NU ȘI-A SCHIMBAT TAC
TICA"... Să fim serioși. De ce 
atita zarvă ? Mai ales că știrea 
cu pricina nu s-a referit nici 
măcar la motivele pentru care, 
după ani de muncă șl bune re
zultate, antrenorul Blujdea a 
părăsit MorenU, nici la ameste
cul unuia sau altuia tn treburile 
antrenorului. Și atunci de 
ce sinteți așa de supărați 2 De 
ce cereți rectificare. Jucațl cum 
vreți, cu „placă turnantă", „co
lectiv cnstructiv-ofenslv", cu sau 
fără „libero" etc. Mai ales că 
tn programul de pregătire pe 
care ni-l trimiteți (semnat de 
antrenorul Stănilă) vă contrazi
ceți. .Să vă citim un punct din 
el : „ASAMBLAREA ECHIPEI 
Șl ORIENTAREA DE JOC IN 
FUNCȚIE DE COMPONENȚI1 
LOTULUI, IN CONDIȚIILE DE 
AT AC-AP ARARE". Deci vă mo
dificați și tactică. Șl atunci de 
ce v-ațl supărat pe corespon
dent, de ce cereți erată ?

Constantin ALEXE

De la 12 Ianuarie, formația 
Metrom Brașov, care activează 
în divizia B — seria I, a re
luat antrenamentele tn vederea 
returului. Antrenorul Nicolae 
Campo are la dispoziție — în 
general — același Iot. O sin
gură excepție; portarul Drăgă- 
noiu a fost cedat Steagului ro
șu. Pentru completarea lotului, 
a fost promovat juniorul Tren- 
tea și se duc tratative pentru 
transferarea a doi jucători din 
campionatul Județean.

Pregătirile se desfășoară tn aer 
liber, cît și în sala de sport 
a clubului Steagul roșu, tn pro
gram sînt prevăzute și o serie 
de partide amicale cu echipe 
din localitate șl alte formații 
divizionare care se pregătești pe 
meleagurile brașovene. Primul 
joc este programat pentru data 
de 8 februarie, la Sf. Gheorghe, 
cu echipa locală Oltul.

C. GRUIA—coresp. principal

CU GÎNDUL LA...
DIVIZIA A!

Cu prilejul primului meci de 
verificare din acest an al fot
baliștilor de la C.S.M. Sibiu — 
care s-au întrecut în... familie 
— am discutat cu tînărul antre
nor sibian, prof. Mircea Negru, 
despre pregătirile echipei, cla
sată, după cum se știe Ia 
sfîrșilul turului pe locul iutii al 
seriei a II-a a diviziei secunde.

Iată, pe scurt, ce ne-a relatat: 
„Practic, pregătirea pentru noul 
sezon am Inceput-o la 7 ianua
rie cu obișnuitul control me

ILIE IONESCU — coresp. principal

să 
menționăm, că în mod normal 
trebuie să se emită pretenții 
crescute față de secțiile divi
zionare unde 
3—5 antrenori 
juniori, tineret, 
procesul de 
desfășoară la 
țelor moderne, 
pun de o bază materială co
respunzătoare și au avanta
jul avalanșei tinerilor 
„magnetul fotbalistic" 
posibilități mari de selecție).

Satisfac oare secțiile divi
zionare o 
fă ? Ce reiese din studiul în
treprins ?

Producția autohtonă cu ju
cători ce aparțin secțiilor divi
zionare poate fi astfel exem
plificată: Rapid 26 (21+5), (ci
frele din paranteză indică 
proveniența originală a jucă
torilor care au activat în edi
țiile 1967—1968 și 1968—1969 
ale campionatului național), Di
namo 16, Steaua 15 (11+4), 

. ........................  ‘ 9 

(5+2), Progresul 7 (5+2), St. 
roșu 7 (5+2), Politehnica 5, 
„U" Cluj 3 (2+1), „U" Craiova 
2, Farul 2 (1+1), A.S.A. 2 
(1+1), Dinamo Bacă 1, Jiul 1, 
Vagonul 1 (total : 122 jucă
tori).

sînt angajați 
(pentru copii, 
seniori), unde 
instruire se 

nivelul cerin- 
secții care dis-

către
(deci

asemenea exigen-

U.T.A. 10 (8+2), Argeș 
(5+4), Crișul 8, Petrolul 
(5+2), Progresul

,U" Cluj 3 (2+1), „U" Craiova
', Farul 2 (1+1), A.S.A. 2

Datele statistice demonstrea
ză că unele secții de cate
gorie inferioară au o produc
ție calitativă mai mare decît 
cele divizionare. De exemplu: 
Electroputere Craiova 9, Me
talul Tîrgoviște 5, C. S. Har
ghita Tg. Mureș 5, C.F.R. Arad 
4, Constructorul Buc. 4. Un 
număr de 16 secții au furni
zat diviziei A cîte 3 jucători: 
Stăruința Oradea, Rafinăria 1 
Ploiești, C.F.R. și Rapid Cluj, 
Industria sîrmei C. Turzii, Chi
mia Făgăraș, Voința Tg. Mu
reș, Locomotiva lași, C.F.R. 
Pașcani, Minerul Aninoasa, 
Textila Sf. Gheorghe, și Sire
na, T.U.G., T.A.P.L., S.S.2 și 
C.P.C.S. din București. Un olt 
număr de 41 secții de fotbal 
au dat cîle 2, iar 115 secții 
cîte unul. (Spațiul nu ne în
găduie să le enumerăm).

CÎTEVA SEMNIFICAȚII

— Unele secții depun o ac
tivitate laborioasă de recru
tare și promovare a unor ju
cători care ajung în prima 
divizie (Rapid, Dinamo, Steaua, 
U.T.A.), iar altele se aprovi
zionează cu permanente 
„transferări" (Vagonul, Jiul, 
Dinamo Bacău, A.S.A., Farul, 
echipele studențești).

— Producția calitativă a Ca
pitalei (64 jucători) cu cele 4 
echipe, depășește considerabil 
contribubția celor 13 formații 
din provincie (58 jucători).

— Emulația fotbalistică în 
secțiile diviziei naționale „A* 
este destul de scăzută și se 
acționează continuu pe capi
tolul „peregrinări".

— Studiul întreprins va fur
niza concluzii anuale — ra
portate la fiecare ediție — 
remarcind, pe lingă valoarea 
datelor demografice, contri
buția tuturor secțiilor de fot
bal și mai ales a celor de 
la care așteptăm jucători de 
prestigiu.

Corneliu RADUȚ

IOMÂ JURCĂ
LÂ CONDIICHItA MICĂ

STOICESCU, CHIRAN (înain
tași). Acestora li s-a alăturat 
MARTIN SCHWARTZ, de la 
C.F.R. Cluj, care, căsătoilndu-se 
aci. și-a manifestat dorințn de 
a reveni la Sibiu. Rămlne de 
văzut dacă conducerea forma
ției C.F.R. Cluj ii va da dezlega
re. De altfel, Schwartz s-a pre
gătit pînă acum împreună cu 
colegii săi sibienl.

tn planul de pregătire am pre
văzut patru perioade și anu
me : I. 8—26 ianuarie, ridicarea 
capacității de efort.; II 26 ia
nuarie — 8 februarie, accent
deosebit pe pregătirea tehnică ; 
III 8—15 februarie, pregătire 
centralizată la PĂLTINIȘ : IV 
15 februarie — 8 martie, jocuri 
de omogenizare și verificare cu 
echipele A.S. ARMATA TG. 
MUREȘ, METROM BRAȘOV, 
CHIMIA FĂGĂRAȘ șl. bineîn
țeles, cu echipele divizionare C 
din Județul nostru.

tn locul jucătorilor NIC. LON- 
CEARICI. EUGEN BORA și ION 
ROTARU, cărora le-am dat dez
legarea, am încercat și cîteva 
elemente noi. Este vorba de 
NICOLAE OPRIȘ de la echipa 
TEXTILA CISNADIE, din cam
pionatul județului Sibiu, 
GHEORGHE ȘTEFANESCU de 
la ARTA GRAFICĂ BUCUREȘTI 
și ANDREI FLOREA (17 ani): 
de la ENERGIA BUCUREȘTI. 
După prima verificare, aceștia 
au corespuns.

VEȘTI DIN MEDIAȘ

• După un riguros control 
medical, jucătorii de la Gaz 
metan Mediaș au reluat pre
gătirile sub conducerea antre
norilor Mihai Luca și Carol 
Szabo.

Consiliul asociației a luat mă
sura ca jucătorii Schmidt, Mo- 
joni șl Fllip să fie scoși din e- 
chipă, dîndu-le dezlegarea de a 
activa în alte formații. In 
schimb, pentru completarea lo
tului. s-a apelat la Ignat (de 
la Metalul Copșa Mică) și Cos- 
ma (Sparlac Mediaș).

Pînă la 2 februarie, cînd va 
începe seria meciurilor amicale, 
antrenorii pun accentul pe pre
gătirea fizică generală.
• Recent, au reînceput pregă

tirile și arbitrii din Mediaș, tn 
cadrul ședințelor, pe lîngă pre
gătirea fizică, vor fi discutate 
articole din regulamentul de 
joc șl se vor ține mai multe 
lecții practice.

La pregătiri am remarcat pe 
arbitrii divizionari P. Sotir, M. 
Ispas, J. Sterlinski, M. Molnar, 
precum și arbitri din campiona
tul județean.

Z. RÎȘNOVEANU-coresp,

A HiPEASIH
Pentru ca echipa Ripensia 

sâ aibă o comportare mai 
bună în returul campionatu
lui, conducerea secției a luat 
o serie de măsuri. Astfel, 

dună cura de odihnă și refa
cere din luna decembrie de 
la Băile Herculane, jucătorii 
au fost trimiși în tabăra de 
Ia Bușteni fncepînd cu data 
de 7 ianuarie, unde vor sta 
Dînă la 28 ianuarie.

în ultimele zile, conducerea 
secției a hotărît ca antrenorul 
Drăghicescu să fie trecut la 
o altă echipă, iar conducerea 
formației Ripensia să fie în
credințată Iui Toma Jurcâ

Pentru o cît mai complet^ 
pregătire s-a prevăzut orga
nizarea unei serii de meciuri 
amicale Tn acest sens se 
poartă tratative cu A. S. Ar
mata Tg. Mureș, Steagul 
roșu Brașov, Petrolul Ploiești 
și Minerul Anina, majoritatea 
întîlnirilor urmînd să se 
dispute în localitățile aces

tor echipe

P. ARCAN, coresp. principal

MlNDRU - NOUL ANTRENOR
AL DUNĂRII GIURGIU

ERORI DE STATISTICA

Primim, de fiecare dată, cu 
multă plăcere scrisorile sem
nate de P. FALCOȘ, din com. 
Chirnogeni, pasionat al statis
ticii fotbalistice. împreună cu 
„Jubileele stagiunii de toamnă" 
(pe care, de altfel, le-am pu
blicat în nr. din lă.I.a.c.) ne 
semnalați cîtcva erori strecu
rate în „Fișierul” Diviziei A, 
apărut într-un mai lung serial 
după încheierea primei părți 
a campionatului național. Am 
verificat împreună cu autorul 
și concluziile vă dau dv. drep
tate. Precizăm, deci, că in
tr-adevăr, Ivăncescu (Steagul 
roșu) a ratat un penalti, Oble- 
menco (Universitatea Craiova) 
a transformat un „11 m“, iar 
Voinea (Steaua) a fructificat 
3 lovituri de pedeapsă.

în legătură cu statistica tri
misă de dv : din păcate ea a 
sosit la redacție destul de tîr
ziu. Poate că am fi evitat in
exactitățile de mai sus. Vă 
mulțumim și sperăm că la 
terminarea campionatului ne 
veți transmite în timp util re
zultatele unei munci dezinte
resate pe care o faceți cu pri
cepere și atita pasiune.

„BALONUL E ROTUND"

Redacția revistei „MAGA
ZIN" ne transmite scrisoarea 
tov. GH. GLODEANU, student 
bucureștean, cu rugămintea de

DIALOG CU CITITORII
a răspunde direct semnataru
lui. în cuprinsul celor trei pa
gini, autorul formulează o se
rie de idei interesante în legă
tură cu potențialul psihic al e- 
cbipelor de club și, totodată, 
unele observații pe marginea 
articolului intitulat „Pe cînd 
bule dc excomunicare pentru 
arbitri 2”, apărut la rubrica 
„Balonul e rotund".

Am transmis scrisoarea dv 
deschisă antrenorului Petre 
Steinbach, comentatorul de 
specialitate al ziarului nostru 
pentru probleme de fotbal, care 
urmează să vă răspundă perso
nal, pe larg.

GINDURI ȘI PRONOSTICURI

într-o scrisoare mai lungă, 
cititorul FLOREL FIER, conta
bil din P. Neamț, ne spune 
„din suflet" ce mare bucurie 
a trăit în ziua calificării echi
pei noastre pentru turneul fi
nal din Mexic și că — în ciuda 
unei serii foarte grele — are o 
mare încredere în Răducanu, 
Deleanu, Dinu, Dan... în în
cheiere, convins fiind că în 
aceste zile redacția a primit 
multe asemenea scrisori (ceea 
ce e foarte adevărat), Florei 
Fier ne trimite un pronostic 
pe care ne roagă să nu-1 arun

căm la coș (!?), ci să-l păs
trăm pînă în iunie. Facem 
ceva mai mult.

Clasament general al gru
pei :

1. Brazilia 6 p ; 2. România 
3 p ; 3. Cehoslovacia 2 p : 4. 
Anglia 1 p.

N-ar fi rău...

O NOUA ADRESA 1

Foarte tînărul amator de 
fotbal PETRE PUȘCAȘU, elev 
al Liceului nr. 1 din Dorohoi 
a trimis o scrisoare purtind 
adresa : „Clubul suporterilor 
echipei naționale". $i atît ! 
Elevul din Dorohoi își mani
festă marea dorință de a se 
număra printre membrii* clu
bului și declară că așteaptă 
răspunsul cu mare nerăbdare.

Scrisoarea — ajunsă la re
dacția noastră — trebuia, de 
fapt, adresată „Scînteii tinere
tului" (București, Piața Scîn
teii), dar credem că și așa 
colegii de la redacția sportivă 
a acestui ziar vor lua în evi
dentă solicitarea respectivă.

INVITAȚIE

Din Craiova, cititorul nostru 
OCTAVIAN ION MINEA ne 
scrie — revenind asupra unei

propuneri — împărtășindu-ne 
rezultatele muncii sale de sta
bilire a clasamentului turneu
lui diviziei A după un sistem 
personal de acordare a puncte
lor.

Ne amintim că redacția a 
răspuns autorului articolului 
intitulat „O propunere", dar 
poate că, undeva, o defecțiune 
— desigur regretabilă — a lă
sat impresia că sugestiile dv. 
au fost trecute cu vederea. In 
realitate, redacția apreciază în
cercările dv de a îmbunătăți 
sistemul actual de acordare a 
punctelor dar, în orice caz, 
trebuie să fiți de acord că 
eventuale modificări în pli
nă desfășurare a campionatului 
nu sînt posibile. Ne-ar bucu
ra dacă, odată, veți avea prile
jul să ne vizitați la redacție 
pentru a discuta mai pe larg 
propunerile dv, poate și îm
preună. cu specialiști ai F.R.F. 
Dacă deplasarea dv la Bucu
rești prezintă dificultăți, vom 
căuta să realizăm acest schimb 
de păreri cu prilejul vizitelor 
pe care redactorii de fotbal ai 
ziarului nostru le vor face în 
curînd in orașul dv.

SUGESTII. POATE CHIAR 
MAI MULT...

Prof. NICOLĂE ȚUcAa, di
rector adjunct al Liceului nr. 1 
din Beiuș ne trimite un arti
col de sugestii privind pregă
tirea echipei naționale de fot
bal pentru confruntarea din 
Mexic. Autorul, considerînd 
binevenite măsurile federației 
de specialitate în legătură cu 
forma definitivă a turneului 
sud-american, face unele pro
puneri utile dar inoperante la 
această oră. În schimb, suges
tiile referitoare la perioada ce 
va urma acestui turneu. Ia fel 
de realiste, pot avea eficiență. 
„Ar trebui luate — ne scrie 
prof. Nicolae Tucra — toate 
măsurile pentru ca, la înapoie
rea în țară, să se evite acci
dentarea voluntară sau invo
luntară a eomponenților echi
pei naționale”. Alte sugestii 
au în vedere folosirea inte
grală a condițiilor de pregăti
re. atenția care trebuie acorda
tă elementului „surpriză" (re
ferire la tactica de joc) etc.

Dar, felul cald, pasionant 
prin care prof. Nicolae Țucra 
își face cunoscute părerile lasă 
să se întrevadă — chiar nu
mai la o simplă lectură a scri
sorii — că este vorba de ceva 
mai mult decît niște sugestii, 
în primul rînd, — de o pre
țuire deosebită pe care pro
fesorul din Beiuș o poartă 
sportului în general, de recu
noașterea totală a rolului său 
important în societate.

După cum ne-a anunțat consi
liul asociației, echipa Dunărea 
Giurgiu, din campionatul divizi
ei B — seria I, a plecat la Pre
deal, unde se va pregăti timp 
de două săptămînl. Totodată, 
ne-a informat că a angajat ca 
antrenor pe fostul jucător al 
Progresului București — Petre 
Mîndru.

în lunile februarie și martie, 
Pînă la reluarea campionatului, 
Dunărea va susține mai multe 
partide amicale cu echipe divi
zionare.

TR. BARBALATA-coresp.

LOTO - PRONOSPORT
Incepind de vineri 6 februarie 

1970, la tragerile Loto obișnuite 
se introduce o NOUA FORMULA 
TEHNICĂ care oferă mari avan
taje participanților.

în fiecare săptămînă, se vor 
atribui în număr NELIMITAT : 
autoturisme Dacia 1 100, Moskvici 
408, Skoda 1 000 MB la alegerea 
participantului, excursii in U.R.S.S. 
pe itinerarul București—Kiev— 
Soci (durata cea. 15 zile) ; ex
cursii în CUBA cu avionul (du
rata cca. 14 zile) ; premii în nu
merar ' de valoare variabilă șl 
premii fixe în bani.

Unul din cele mal importante 
puncte ale noii formule, II con
stituie acela că pentru prima 
dată se poate ciștiga la Loto cu 
3 numere din toate cele 16 nu
mere extrase : la extragerile I 
și a Il-a (ex. 2 din extragerea 
I + 1 din extragerea a II-a sau 
1 din extragerea I + 2 din ex
tragerea a II-a).

Taxa de participare este ace
eași ca Ia vechea formulă : 2 
lei pentru extragerea I și 5 lei 
pentru extragerile I și artl-a.

• Amănunte la agențiile Loto- 
Pronosport.

• Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE în care vă mai pu
teți procura biletele pentru tra
gerea Loto de vineri 23 Ianuarie 
1970.

Tragerea va avea loe la Bucu
rești. în sala Clubului Finanțe 
Bănci din str. Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 19,00. Ea 
va fi radiodifuzată după care 
va urma un film artistic. Intra
rea liberă.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 3 DIN 

18.1.1970
Categoria I ; (12 rezultate) 

2,5 variante a 34.186 lei ;
Categoria a II-a: (11 rezul

tate) 57,9 variante a 1.771 
lei ;

Categoria a IlI-a : (10 re
zultate) 602.70 variante a 
255 lei.

Numele și prenumele i

Adresa i ...............................

• ••♦♦•eeeeae
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1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare qrupo 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

GRUPA A . .ti...,...,,,,, «
GRUPA 8 ..................................................................

GRUPA C . ... ................... .... .....................

GRUPA D ..................................................................
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mult de atunci ! E 
cînd elvețienii se nu-

— E 
mult de 
mărau printre seniorii cro- 
sei, cîștigau campionate eu
ropene, aveau de spus un 
cuvînt greu în cele mon
diale. O tempora !

Astfel ne-a vorbit, cu nos
talgie în glas, dl. Reto Trat
schin, președintele Ligii el
vețiene de hochei, jucător 
cu cîteva decenii în urmă, 
pe vremea cînd cinstea de 
a fi portdrapelul echipei o 
avea faimosul Bibi Toriani, 
dintr-o familie care a dat 
mulți hocheiști și urr cîntă- 
reț celebru, Vico.

— Acum, continuă Tratschin, 
ne mulțumim cu resturile 
marilor ospețe și ne bucurăm 
că echipa a revenit în gru
pa B a campionatului lumii.

ce sport cel care a făcut un 
salt 
este
gea

și a luat un avans nu 
dispus să aștepte. Le- 

e aspră, dar e lege !...

— Și doriți, probabil, 
să jucați în grupa A ?

— Din informațiile p« 
care le deținem reiese că 
vă pregătiți ca niciodată 
mai intens pentru aceste 
campionate

— Este adevărat. Și este 
explicabil. Noi vom fi la

— O, nu ! Nutrim speran
ța să supraviețuim în grupa 
B. Ceea ce, față de forța 
competiției din capitala Ro
mâniei, nu va fi tocmai 
ușor.

„O TRAGERE LA SORȚI BUNĂ!
(Urmare din pag. 1}

— Cum explicați, dom
nule președinte, această 
scădere a clasei hocheiu
lui elvețian, de vreme ce 
dispuneți de o bază ma
terială de invidiat — 
aproape 30 de patinoare 
artificiale, majoritatea aco
perite ?

— O explic — în primul 
rînd — prin creșterea clasei 
altor echipe. în hocheiul 
mondial s-a format un plu
ton de patru — care domină 
cu autoritate. Noi am pier
dut contactul cu acest grup 
fruntaș, iar acum diferența 
este de nerecuperat. în ori-

— Ce program ați alcă
tuit echipei ?

— Selecționata noastră 
jucat mult și va juca 
continuare. în toamnă

a 
iu 

am 
participat la un turneu în 
Polonia, am susținut jocuri 
de verificare cu R.F.G., Aus
tria și Iugoslavia. In Elveția 
vor veni formațiile S.U.A. șl 
Japoniei, iar jucătorii noștri 
vor susține, Ia rîndul lor, cî- 
teva meciuri peste Ocean, la 
Lake Placid. Apoi, campio
natul. Contăm cam pe același 
Iot de la Skoplje, ușor în
tinerit. Marii hocheiști nu se 
nasc peste noapte.

per- 
Ze- 
pot 

fața

nou, văd posibil un pas mai 
departe. Consider un meci 
România — Spania drept 
cheia spre Challenge-roundul 
1970

„CUPA DAVIS',1970
(ZONA EUROPEANA’)1

— Cum apreciați vizita 
în România ?

— Foarte plăcută și in
structivă. Am obiecții in pri
vința programului, care pune 
echipa Elveției în fața a 
două jocuri foarte grele 
din start.

chiar

deplasare. Dar iugoslavii, 
deși beneficiază de un jucă
tor de primă clasă în 
soana campionului lor 
liko Franulovici, nu se 
considera favoriți în
noastră, lor lipsindu-le un al 
doilea echipier de valoare. 
Va juca, probabil. Bora Io- 
vanovici, pe care însă atît eu 
cît și Năstase l-am învins în 
mod curent, în ultimele tn- 
tîlniri. în plus, Ilie are și o 
victorie asupra lui Franulo
vici, în această toamnă.

Dacă am spus 
ne-au favorizat, 
du-ne de adversari incomozi 
ca sud-africanii, cehoslovacii, 
sovieticii sau vest-germanii, 
atunci faptul acesta este com
pensat de prezența probabilă 
în finală a uneia din cele 
mai puternice echipe din în
treaga competiție: Spania.
Manuel Santana, împreună 
cu Manuel Orantes, formea
ză un team redutabil, chiar 
în deplasare. Dar ar trebui 
să jucăm la București și din

că sortii 
depărtîn-

A fost fixat programul 
galei de tenis, de joi. în
trecerile găzduite de Sala 
Floreasca încep la ora 17, 
cu două partide de simplu: 
TIRIAC—MARMURE ANU. 
NASTASE-’RON. Se joa
că „set lung", cîștigător 
fiind desemnat cel care a- 
junge primul la totalul de 
8 ghemuri. învingătorii par
tidelor menționate mai sus 
se întîlnesc într-o finală. 
La încheierea reuniunii, ur
mează să se desfășoare o 
partidă demonstrativă de 
dublu între perechile Năs- 
fase-Țiriac și Mărmurcanu- 
Dron.

Biletele pentru gala de 
tenis se pun în vînzare, în- 
cepînd de azi. la biroul de 
informații al C.N.E.F.S., din 
strada Vasile Conta 16.

București in situația in care 
ați fost dumneavoastră la 
Ljubljana, în 1969. Anul vii
tor grupele A și B ale cam
pionatului mondial vor avea 
loc in Elveția

La despărțire am 
succes echipei Elveției, 
nită ferm în căutarea vechii 
glorii hocheistice.

urat 
por-

Valeriu CHIOSE

SITUAȚIE INCERTĂ

celor

ÎN GRUPA B
Echipa Austriei nu poate participa in seria 

secundă • Italia sau Ungaria ? 0 Programul
două turnee nu va suferi modificări

Oy^AI\nA'q1°

La Stockholm 
ședința

lui mondial de hochei pe 
gheață sub conducerea d-lui 
J. F. Ahearne, președintele 
LJ.H.G. Luînd act de retrage
rea din competiție a echipei 
Canadei, directoratul a supus 
discuției cererea reprezenta
tivei Poloniei de a lua parte 
la întrecerile grupei majore a 
campionatului. Ea a fost ac
ceptată în unanimitate.

în continuare, directoratul a 
dezbătut și a omologat pro
gramul de desfășurare a în
trecerilor, propus de organi
zatorii suedezi, a aprobat lis
ta de arbitri care vor oficia 
la Stockholm și la Goteborg. 
în ciuda absenței Canadei, o 
favorită la primul loc, intere
sul față de competiție este 
mare, așteptîndu-se o dispută 
aprigă între formațiile Uniunii 
Sovietice, Suediei și Ceho
slovaciei.

a avut loc 
i Directoratului 

grupei A a Campionatu-

în privința grupelor B și 
C, programate — după cum 
se știe — la București și 
Galați, situația este în con
tinuare incertă. Federația 
austriacă a făcut cunoscut 
conducerii L.I.H.G. că echipa 
sa nu poate participa la în
trecerile grupei B, deoarece 
nu s-a pregătit în mod spe
cial pentru aceasta.

în fața noii situații ivite, 
dreptul de a evolua în ca
tegoria secundă îl capătă în 
mod automat echipa Italiei, 
clasată pe locul VIII în 1969, 
la Ljubljana. O comunicare în 
acest sens a fosl transmisă fe
derației italiene, așfeptindu-se 
răspunsul în cîteva zile. Tn 
caz că nici echipa Italiei nu-și 
va manifesta dorința de a ju
ca în grupa B, a opta forma
ție ar putea fi aceea a Un
gariei care s-a clasat pe locul 
III în grupa C, în 1969, la 
Skoplje.

Oricum, însă, programul 
celor două turnee nu va su
feri modificări. Tn grupa B 
echipa nou introdusă .va juca 
pe locul Poloniei, iar în gru-

pa C, rămînînd un număr 
impar de concurente, fiecare 
formație va avea o zi liberă 
în plus.

Dick liger, 
gerianul cu pumn 
necruțător.

DIN CULISELE BOXULUI

Și încă un motiv de satis
facție după tragerea la sorți: 
atît în jocurile din zonă, ca

TURULI • turulh*$emifinale«finale 
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• Benvenuti se teme de Dick Tiger... • 
ropean • Meciul Clay — L„. ____ .

In așteptarea sezonului in
ternațional, campionul mon
dial la categoria_ mijlocie, i- 
talianul Nino 
sărbătorit noul 
sa din Triest. 
serioase : a terminat cu bine 
anul competițional 1969, apă- 
rindu-și titlul, cu brio, în fața 
temutului său rival Luis Ro- 
driguez (S.U.A.), pe care l-a 
învins prin k.o. în rundul 11 
în gala de la Palazzo dello 
Sport din Roma. întrebat, 
mediat după victorie, de 
riști care sînt proiectele 
pentru viitorul apropiat, 
venuti a declarat că nu 
cristalizat... 
oficialitățile 
primul

Benvenuti, a 
an în vila 

Avea motive

k lîycr... w* „Pietrarul" Urtain vrea să atace titlul eu- 
Marciano va fi vizionat de 1 000 000 de spectatori.

ziariștilor că in cazul victoriei 
Iui Urtain asupra lui Weiland 
va lansa o provocare la 
sa Iui Frazier sau a Iui

★

și în eventuala noastră cali
ficare în faza inter-zonală, 
unde am avea ca adversari 
pe sud-americani, chilieni 
brazilieni, sîntem scutiți 
handicapul unor terenuri 
care nu sîntem obișnuiți. 
căm pe zgură I

Și II ie Năstase este foarte 
optimist. Ca de obicei, mai 
laconic decit partenerul său. 
Iliuță este totuși deosebit de 
încrezător.: ■

— Mergem 
round ! 
că ar 
învins 
cut la 
să-I înving și pe terenul nos 
tru. Orantes este periculos, 
joacă cu stingă, dar am o 
victorie asupra unui mare 
stîngaci — Tony Roche. Ion 
I-a învins de două ori pe 
Orantes, anul trecut. Așa că 
trebuie să cîștigăm în fata 
Spaniei. Iar dacă ajungem in

sau 
de 
cu 

Ju-

în Challenge- 
nu mă gîndesc 
fi altfel. L-am 

Santana anul tre- 
el acasă și trebuie

Nici 
putea 
pe

inter-zonale, nu ne oprim 
decît la Cleveland ! Și acolo, 
promit să nu mai ratez nici 
un mecibal...

— îmi pare bine — con
tinuă primul nostru jucător 
— că anul acesta vom juca 
din nou mai multe meciuri 
pe teren propriu, poate chiar 
cele din faza inter-zonală. 
Vom fi de mai multe ori în 
mijlocul spectatorilor noștri, 
de ale căror încurajări avem 
atîta nevoie în momentele 
decisive.

Deocamdată, primii noștri 
jucători vor evolua din nou 
în fața publicului bucureș- 
tean, înaintea plecării lor 
intr-un lung turneu peste 
hotare. Ei participă la gala 
de tenis de Ia sala Floreas- 
ca. în după amiaza de mîine. 
Vor reveni în zile de pri
măvară pentru un nou start 
în ..Cupa Davis", care se a- 
nuntă de pe acum pasionant!

Ben- 
le-a 

pe hirtie. După 
boxului mondial, 

său challenger ar fi 
nigerianul Dick Tiger. într-a- 
devăr, fostul campion mondi
al al semigreilor a reușit, în 
1969, să-I întreacă la puncte,

într-un meci amical, pe Ben
venuti, care scuză această în- 
frîngere prin accidentul sufe
rit în rundul doi la mina 
dreaptă. La rîndul său, Tiger 
a declarat că îl poate învinge 
oricînd, cu mare ușurință, pe 
Benvenuti ! Se pare chiar că 
antrenorul lui Benvenuti, A- 
maduzzi, EVITA ca elevul său

adre- 
Ellis !

mult

FOTBALIȘTII ROMÂNI J
(Urmare din pag. 1) 

pătimași ai balonului rotund 
— le devorează pur și simplu.

Imediat după sosirea în o- 
raș, antrenorul Angelo Nicu- 
lescu a fost nevoit — la in
sistențele gazdelor noastre — 
să participe Ia. o conferință 
de presă, în care, între al
tele, a făcut o declarație sur
prinzătoare pentru brazilieni: 

„Consider că cel mai di
ficil adversar 
formația 
Componenții 
practică un 
au o condiție fizică inepui
zabilă. în ceea ee ne pri
vește, aș dori ca echipa 
noastră să confirme drep
tul de a juca în turneul fi
nal printr-o comportare re
marcabilă".

LA BELLO HORIZONTE

al nostru este 
Cehoslovaciei, 

acestei echipe 
joc tehnic și

Cît despre turneul propriu- 
zis, ACESTA VA ÎNCEPE 
MÎINE SEARA. ÎN NOCTUR
NA, cînd, dc la ora 19,30 (ora 
locală), SELECȚIONATA 
MANA VA ÎNTILNI, PE 
DIONUL „MINERAIS", 
NOSCUTA FORMAȚIE 
CALA CRUZEIROS. în ___
joacă Tostao. Trebuie însă să 
vă comunic — cu părere de 
rău — că utilizarea cunoscu
tului internațional este incer
tă, el fiind bolnav.

în continuare, duminică sea
ra, fotbaliștii români vor primi 
replica Iui Atletico Bello Ho
rizonte, care mîine, în con
tinuarea cuplajului de pe sta
dionul „Minerais”, întîlnește 
pe Sparta Praga

MHNHll ÎNVINS

FOTBAL
Echipa iugoslavă Hajduk 

a susținut ia Quito (Ecuador) 
o întîlnire în compania echi
pei „University". Fotbaliștii 
iugoslavi au obțifiut. victoria 
cu scoru] de 3—1 (1—0).

Partizan Belgrad a jucat 
la Montevideo o altă parti
dă în compania echipei San 
Lorenzo. Gazdele ari cîștigat 
cu scorul de 3—1 (1—0).

Echipa Lugano 
ceput turneul în Kenya, ju- 
cînd pe stadionul municipal 
din Mombassa cu o selecțio
nată, a orașului. Victoria le-a 
revenit fotbaliștilor elvețieni 
cu scorul de 2—1 (1—0).

și-a în-

SMCTH

RO- 
STA-

CU- 
LO- 
care

LA CALCUIIA
Tn finala probei de simplu 

masculin a campionatelor in
ternaționale de tenis ale In
diei, desfășurate la Calcutta, 
campionul indian Premjit Lall 
a terminat învingător în fa‘a 
sovieticului Aleksandr Metre- 
veli : 6—4, 2—6, 6—3, 9—7.

funcțiunii"
Fostul pietrar Urtain, 

exercițiul
mănușile cu ni-

CONCURSUL
SPERANȚELOR OLIMPICE U

MERIDIANE
Tn cadrul turneului pe ca- 

re-1 întreprinde în Brazilia, 
Sparta Fraga a jucat la Cu
ritiba cu formația Atletico 
Paranaense, pe care a învin 
s-o cu scorul de 2—1 (1—1). 
Au marcat Jarabinsk și Ama- 
uri (în proprie poartă), res
pectiv Valdemar.

BELGRAD 20 (Agerpres) 
— Selecționata de fotbal a 
U.R.S.S. se va antrena in -Iu
goslavia pînă la 31 ianuarie. 
Fotbaliștii 
gătesc aici 
pionatului 
clima este

La Melbourne

LA PATINAJ
Nouă tineri patinatori și pati

natoare, conduși de antrenorii 
Z. Szekcly și A. Molnar, au par
ticipat la concursul speranțelor 
olimpice de la Berlin, întrecerile 
s-au desfășurat pc o gheață de 
bună calitate și pe un timp ex
celent. Dintre reprezentanții noș
tri, doar Roxana Salade, Gheor- 
ghe Varga și L. Coroș au obți
nut rezultate promițătoare, PRI
MA FIIND AUTOAREA UNUI 
RECORD NAȚIONAL LA CATE
GORIA JUNIOARE II.

REZULTATE : feminin — 
500 m : 1. Larisa Morosova
(U.R.S.S.) 48,5...25. Roxana Salade 
53,7, nou record

să încrucișeze 
gerianul.

Pe de altă 
tratative ca 
pună titlul în joc în fața da
nezului Tom Bogs sau a sud- 
americanului Monzon. Cam
pionul mondial studiază și po
sibilitatea organizării unui 
turneu în Australia. Zilele a- 
cestea i-au adus lui Benve
nuti încă o satisfacție : con
ducerea redacției „SPORT— 
SUD" din Neapole i-a decer
nat medalia pentru cel mai 
bun sportiv italian din ultimii 
10 ani. Oare așa să fie ?...

parte, se 
Benvenuti

duc 
să-și

Noi amănunte asupra 
așteptatului film al meciului 
de box dintre marii campioni 
ai categoriei grea Cassius Clay 
și regretatul Rocky Marciano, 
neînvinși în carieră. ~ " 
„meciului imposibil” 
„super-întîlnirii". cum 
denumită această partidă, 
fi prezentată pe ecranele a 500 
de cinematografe din S.U.A. 
Este ținut in secret numele în
vingătorului meciului, care se 
pare că va depăși prin spec
taculozitate tot ce s-a prezen
tat pînă acum în materie de 
„partide dirijate prin aparatele 
electronice".

Pentru realizarea peliculei 
au fost decupate numeroase 
filme ale întîlnirilor din tre
cut ale marilor campioni. Desi
gur că au trebuit filmate și 
faze din lupta corp la corp 
sau la semidistanță. ~ 
aceasta Rocky Marciano 
Putin 
viata într-un accident de a- 
vion) 
trecută într-un studio din Mi
ami sustinînd mai multe re
prize a cite 1 minut. Pentru 
a ajunge la „silueta” pe care 
o avea ca deținător al titlului 
mondial.
slăbească ... .. .......... .....
său, Clav a slăbit 10 kg pen
tru a fi ___
cele mai bune condițiuni. Cas
sius Clav a declarat ziariștilor 
că Rocky s-a prezentat exce
lent în timpul filmărilor și că 
..a fost cel mai dur adversar 
pe care ' ‘

Acum, filmul este gata de 
proiecție. ~ 
afluență 
ta tori, 
casările 
oane dolari

Pelicula 
sau a 
a fost 

va

Pentru
(cu 

înainte de a-și pierde

a fost filmat în vara

Rocky a trebuit să
20 kg. La rîndul

,.apt“ să filmeze în

l-a întîlnit".

★

sovietici se pre- 
in vederea cam- 

mondial, deoarece 
mai blinda.

(V. r. 55,2) ...29. 
Sanda Bărbulescu 55,9, 30. Rodica 
Nimereală 56,4 ; 1 000 m : Larisa 
Morosova 1:39,5... 26. Roxana Sa
lade 1:56,1, 27. Rodica Nimereală 

29. Sanda Bărbulescu 
1 500 m : 1. Kim Bok Sun 

Coreeană) 2:31,2.... 27.
28. Rodica 

Sanda Băr- 
1. Kim

Ll!TZ CÎȘTIGĂ DUBLUL
La simplu': Newcombe învingător

campionateHi de 
statului Victoria.

In finala 
tenis ale 
australianul John Newcombe 
l-a învins pe compatriotul său 
Tony Roche cu 6—4, 6—4, 
4—6, abandon- Roche, în cri
ză de condiție fizică, nu a 
mai putut continua.

Proba de dublu a revenit 
perechii Stan Smilh—Bob 
Lutz (S.U.A.). Jucătorii ame-

curicani au învins în finală 
6—3. 6—4, 6—4 pe Mc Ma
nus—Gorman (S.U.A.).

★ \
Finala probei de dublu fe

mei a fost cîștigată de cuplul 
australian Margaret Smith 
Court — Judy Dalton învin
gător cu 6—3, 6—4 în fața 
perechii Kerry 
Karen Krantzke

Melvillr — 
(.Australia).

Tiparul : I. P. „Informația", sir. Brezoianu

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
Cu prilejul unui concurs de patinaj viteză desfășurat pe pista de la 
Inzell, sportivul olandez Jan JBols a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială în proba de 3 000 m cu timpul de 4:16,9. Performanța 
realizată de Bols nu poate fi însă omologată ca nou record mondial, 
deoarece competiția de la Inzell nu a fost inclusă în programul con
cursurilor internaționale ale forului de specialitate.

Proba feminină dc slalom uriaș 
din cadrul concursului Interna
țional de schi de la Vipiteno 
(Bolzano) a . fost cîștigată de 
sportiva austiacă Heidi Zimmer
mann, cronometrată cu timpul

de 1:12,22. Au urmat-o în cla
sament B. Seiwald (Austria) — 
1:12,29?* U. Leitner (Italia) — 
1:13,06 și G. Demetz (Italia) — 
1:13,39.

Disputată pe trambulina de la Chamonix, (Franța), prima manșă a con
cursului internațional de sărituri cu schiurile dotat cu „Marele Premiu 
ai Națiunilor" s-a încheiat cu victoria cunoscutului campion cehoslovac 
Jiri Raska. învingătorul a totalizat 222,3 p (cele mai bune sărituri ale 
sale au măsurat 83,5 și 89 m), fiind urmat de compatriotul său Ru
dolf Hoehnl — 215 p, Giaccomo Aimoni (Italia) — 208,1 p și Gilbert 
Poirot (Franța) — 207,3 p.

în clasamentul pe națiuni, pe primul Ioc se află Cehoslovacia cu 
640,9 p, urmată de Iugoslavia — 603,70 p și Italia — 583,90 p. Urmă
toarea ------- * ~ ---------- - - ' ’ .............. ~ • •
Moritz

manșă a competiției se va 
(Elveția).

Proba 
cadrul
de sclii de la Le Brassus (Elve
ția) i-a revenit sportivului elve
țian Hans Schmid cu un total 
de 215 p .

de sărituri speciale din 
concursului internațional

In proba masculină de ștafetă 
3xlo km, primul loc a fost ocupat 
de echipa Italiei (Nones, Blanc, 
Costner) cu timpul de 11125:52,0,

desfășura la 21 ianuarie la Saint

urmată de 
lh25:57,0 șl

ri. F.
Norvegia

a Germaniei —
— lh26:13,0.

unională 
ca

--------- care __ ____  
loc sîmbătă și duminică la In
nsbruck să participe doi sportivi: 
Valeri Lavruskin (în fotografie) 
și lurl lumașev.

Federația 
naj a stabilit 
natele europene

de pati- 
la campio- 

vor avea

1:58,3... 
2:01,0 ; 
(R.P.D.
Roxana Salade 3:05,8, 
Nimereală 3:07.5... 30. 
bulescu 3:15,8 ; 3 000 m :
Bok Sun 5:16,9... 19. Rodica Ni
mereală 6:26,4... 22. Roxana Sala
de 6:58,4, 23. Sanda Bărbulescu 
7:01,2. Au luat startul 36 de con
curente. Adriana Pleșan și Eli- 
sabeta Szacacs s-au clasat. Ia 
unele probe, pe ultimele locuri, 
avînd o comportare slabă. Mas
culin : 500 m : 1. V. Maiorov
(U.R.S.S.) 43,1... 22. Gll. Varga
și L. Coroș 47,5... 26. L. Sclirci- 
tofer 48,4... 29. L. Căplescu 48,8 ; 
1 000 m : I. S. Muratov (U.R.S.S.) 
1:28.0... 21. Gh. Varga și L. Co
roș 1 :37,0... 27. L. Schreitofer
1:40,3... 31. L. Căplescu
1 500 m : 1. Li Do Su
Coreeană) 2:17,5... 20. Gh.
2:30,5...22. L. Schreitof0r 
25. L. Căplescu 2:33,6.
Coroș 2:35,6 ; 5 000 m
Bong Hi (R.P.D.
8:15.8... *

1:41,4 ; 
(R.P.D. 

Varga 
2:31,6... 
29- L.

1. Kim 
Hi (R.P.D. Coreeană) 
12. Gh. Varga 9:12,0... 17.

L. Schreitofer 9:32,4... 19. L. Că
plescu 9:34,0... 21. L. Coroș 9:35,1. 
Au participat 34 de concurenți.

Amatorii de box știu, de
sigur, că titlul european la ca
tegoria grea este actualmente 
deținut de vest-germanul Pe
ter Weiland (29 de ani), care, 
în absența britanicului Cooper 
(accidentat), și-a disputat cen
tura în compania francezului 
Thebault, pe care l-a făcut 
k.o. în mai puțin de 1 minuf. 
Oficialitățile pugilistice euro
pene au hotărît ca Weiland 
să-și pună titlul în joc la 
Madrid, 
tie, în fața spaniolului -Jose 
Manuel 
rul basc, o adevărată forță a 
naturii, are 25 de ani și este 
neînvins in scurta sa carieră : 
a susținut 25 de meciuri, din
tre care 24 Ie-a cîștigat îna
inte de limită, în pofida fap
tului că practică boxul de 
numai 10 luni, iar partidele 
le-a disputat în intervalul a 
6 luni !

Adevărul este că antrenorul 
său, italianul 
rează atunci 
Urtain este 
Colosul basc 
cu pugiliști de 
niciodată măcar 
„nume” cotat pe plan 
național. Iată și motivul 
tru care meciul său cu 
land este așteptat cu 
interes. Casadei a mers 
pînă acolo încit le-a declarat

au hotărît ca 
pună titlul 

în ziua
în

de 13 mar-
Ibar „Urtain". Boxe

Casadei, exage- 
cind

un
a

afirmă că 
mare 
boxat 

mina a
cu

talent. 
numai 
treia, 

vreun 
inter- 

l pen-
Wei- 
mare 
insă

tir. 23—25, Buiureșli

pe o
1 000 000 de spec- 
ce ar ridica în- 
aproape 5 mili-

Se scontează 
de 

ceea
la

I

Paul OCHIALBI
S.

ringul localității
MADRID,P. 

Pe 
Palmas (Insulele Canare), 
„Urtain" a obținut cea de-a 
25-a^ victorie înainte de li
mită. El l-a făcut k.o. în 
repriza a doua pe belgia
nul Lion Ven.

DEBUTUL COMPETIȚIONAL EUROPEAN
AL SCHIORILOR PROFESIONIȘTI

disputat manșe paralele) pe 
austriacul Gerhard Hopfens- 
berg.

La Clusaz, cu 
mulul concurs 
schiorilor profeșioniști,

prilejul pri- 
european al 

frar.-
cezul Guy Perillat și-a 
decât proba de slalom 
întrecîndu-1 în finală

adju- 
uriaș, 
(s-au

RALIUL AUTOMOBILISTIC MONTE CARLO
Conform ultimelor 

transmise de agențiile de 
să, în partea superioară a 
clasamentului general al Ra
liului automobilistic Monte 
Carlo au toate șansele de a 
figura nume de prestigiu, ro
lul outsiderilor părînd redus 
în această a 39-a ediție a 
competiției Pînă în prezent, 
cele mai bune poziții, con
form controalelor oficiale, le 
au. in ordine, trei mașini 
.,Porsche", pilotate, respectiv, 
de suedezul Bjoern Waalde- 
gard, francezul Gerard La
rousse și suedezul Ake An-

știri 
pre-

dersson, apoi un „Renault 
Alpine" pilotat de francezul 
Jean-Luc Terrier și un „Ford 
Escort Twin Cam" pilotat de 
finlandezul Tino Măkkinen. 
Este foarte probabil ca depar
tajarea să fie făcută de faza

a treia a raliului, proba com
plimentară Monaco-Monaco 
(670,5 km), care va avea loc în 
noaptea de 22 spre 23 ianua
rie. cuprinzînd șapte porțiuni 
cronometrate cu medie spe
cială.

TELEX
• Proba masculină de simplu din . 
concursul de tenis de la Capetown 
(Republica Sud-Africană) i-a re
venit lui Maud, care l-a întrecut 
în finală pe Hewitt cu 6—2, 6—3. 
Ann Jones a cîștigat proba femi
nină învlngînd-o în finală pe P. 
Bartkowicz cu 6—1, 6—2.

• Turneul de hochei pe iarbă de 
la Bombay a fost cîștigat de R.F. 
a Germaniei, care a întrecut cu 
3—0 Olanda (aceasta din urmă, 
terminînd la egalitate : 1—1 cu 
India A, în semifinale se califi
case prin tragere la sorți !).

40368


