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CINE VA FI ALES
CEL MAI BUN SPORTIV ROMÂN 

AL ANULUI 1970?
Au mai rămas cîteva zile pînă la încheierea tradiționalei anchete organizate 

de ziarul SPORTUL pentru desemnarea listei cuprinzînd pe CEI MAI BUNI 10 SPOR
TIVI ROMANI Al ANULUI 1970.

Reamintim cititorilor noștri că răspunsurile trebuie să ne parvină pînă în ziua 
de 15 decembrie, urmînd ca în numărul de Anul Nou să comunicăm rezultatele. 

PRIMUL SPORTIV AL TĂRII VA PRIMI CUPA C.N.E.F.S.

■4 î

SPORTUL-PREZENȚĂ ACTIVĂ
IN PERIMETRUL LARG AL CAPITALEI

— interviul nostru cu prof. univ. ing. MARIN RĂDOI

secretar ai Comitetului municipal București al P. C. R. __
JlpX ezvo'tare9 continuă, sub raport economic și urbanistic, a 
a J Bucureștiului — concomitentă cu creșterea numărului de 
P _ locuitori pînâ la aproape douâ milioane, la care trebuie 
fcdăugati cei peste cincizeci de mii de vizitatori pe zi, din pro- 
tvincie și de peste hotare — determină, înainte de toate, o mare 
[varietate de preocupări în perimetrul primului oraș al țârii, în 
«care SPORTUL își află loc de larg și continuu interes public.

Tn acest domeniu, al spor
tului, preocuparea partidului 
■se materializează, de la an 
8a an, prin tot mai puterni
cul sprijin Îndrumător și 
prin realizările care Imbogă- 
țeso patrimoniul sportiv al 
.patriei noastre.

■ Am socotit utilă o convor
bire, pe această temă, a vi
ctorului sportului în perime
trul Capitalei, cu prof. univ. 
ing. Marin RĂDOI, secretar 
al Comitetului municipal 

București al P.C.R., care a 
binevoit să răspundă cu a- 
mabilitate întrebărilor cei-au 
fost adresate.

— Ce rol ocupă sportul 
în desfășurarea vieții so- 
oiaie a Bucureștiului?

— Aj dori ca mai înainte 
de a-mi formula răspunsul 
să vă dau unele detalii care

0 Despre planul de dezvoltare 
sportivă a Capitalei In noul 
cincinal 0 Problema locurilor 
de agrement sportiv In metropolă 

șl In împrejurimile el

exprimă dimensiunile ariei 
în care se încadrează viața 
sportivă a Bucureștiului și

coordonatele ei, raportate la 
sistemul național de educa
ție fizică și sport. în Bucu
rești există azi 347 de aso
ciații sportive pe lingă în
treprinderi și instituții, 26 
de cluburi de performanță, 
cinci scoli sportive, un 
liceu cu pr<ofil sportiv, 2 
școli generale profilate pe 
fotbal, Facultatea de educație 
fizică din cadrul Institutului 
pedagogic, catedrele de edu
cație fizică de la Universitate 
și institutele de învățămînt 
superior, in sfîrșit, ca for 
universitar superior, institu
tul pentru Educație Fizică și 
Sport, singurul din țară.

La toate , aceste mărturii 
ale unei organizări în plină 
desfășurare, trebuie alăturate 
asociațiile sportive din licee, 
din școlile profesionale, co-

V. FIROIU

(Continuare in pag. a 3-a)

AZI, In divizia a la fotbal

• ••

LA HANDBAL FEMININ

U. T. A. PREZENTE

ROMÂNIA-R.F. A GERMANIEI 13-9 (6 2)
In deschidere

Serialul intilnirilor interna
ționale — ce va fi găzduit în 
această săptămînă de sala 
Floreasca — a fost deschis 
aseară de întîlnirea revanșă

București (fin.)
dintre formațiile feminine de 
handbal ale României și R. F. 
a Germaniei. După succesul 
categoric de duminică (la 
Timișoara fetele noastre au

Rapid 16-10 (5-6)
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PETRE SANDOR,9 1

MIHAI ALBU
SI ION HORTOPANs

Capitala va găzdui astăzi 
.două partide de mare im
portanță pentru configurația 
clasamentului : Dinamo 
„U“ Cluj și Progresul — 
Diversitatea Craiova.

Grăbiți cum le e firea, ol
tenii au sosit primii, ieri, la 
ora 13, poposind la hotel 
,,Negoiu“. Primul pe care l-am 
întîlnit a fost medicul echi
pei, dr. Vasile Frinculescu. 
Plin de vervă, optimist ca 
întotdeauna, ex-antrenorul se
cund al craiovenilor ne-a de
clarat : „Tn perioada de res- 
piro, prilejuită de meciul de 
Ia Cardiff, am reușit să recu
perăm jucătorii accidentați, 
mai puțin Ivan. Și de atunci.

MIIIItlIltHIUIHIIIIIItll';

vani" ai Clujului amabilita
tea bucureștenilor...

în sfîrșit, o altă echipă pro-

n-am pierdut nici un meci. 
Băieții speră să facă un joc 
bun în Capitală și... să ia

arena sportivă, 
un adversar peri
mai ales pentru Fotbaliștii Universității Craiova, .găzduiți la hotelul 

grafic.
„Neqoiu", zimbesc obiectivului foto- 

Foto : V. BAGEAG

Metzenrath (România) aflată in poziție clară este faultată. 
Echipa României va beneficia de o aruncare de la 7 m!

Foto i Dragoș NEAGU
cîștigat cu 19—11), se părea că 
reprezentativa României nu va 
avea probleme. Poate de aceea 
nici n-au venit mai mult de 
500 de spectatori. Lucrurile nu 
s-au întîmplat însă așa. Deși 
au cîștigat — 13—9 (6—2) — 
lucru pentru care merită, de
sigur- felicitări, handbalistele 
din echipa României au tre
cut prin multe momente di
ficile. în min. 29 conduceau

doar cu 6—5. iar 6 minute mai 
tîrziu diferența se menținea, 
de asemenea, la un singur 
gol: 7—6.

Echipa noastră a început 
bine jocul. In min. 3 marcase 
două goluri și părea că nimic 
nu-i va sta în cale pentru o 
substanțială majorare. Apoi, 
însă, Băicoianu a tras de două 
ori în bară, s-au pierdut mingi 
copilărește și întreaga for

mație a căzut într-un fei de 
apatie. Doar Soos, acest veri
tabil stîlp al echipei, n-a cedat 
nici un moment. Tn rest, însă, 
un fel de plictiseală, de lipsă 
de poftă de joc care ducea 
la greșeli inadmisibile. După 
ce în min. 10 este 3—0, 
Schramko pierde o minge pe 
semicerc și Reitwiessner fruc
tifică contraatacul ; între min. 
16 și 18 Szekely ratează un 
contraatac (a fost singură cu 
portarul), iar Băicoianu aruncă 
în afara terenului ; în repriza 
a doua se acționează confuz 
și in 4 minute echipa noastră 
primește trei goluri (de la 
6—2 la 6—5 !) ; în sfîrșit, în 
min. 37. Buzaș încearcă să 
lanseze atacul, dar trimite la 
portarul advers... Au fost mi
nute multe de derută, pe care 
o formație valoroasă le-ar fi 
putut specula și ar fi întors 
rezultatul în favoarea ei. No
roc însă că. la momentul opor
tun. handbalistele noastre au 
avut un reviriment, au marcat 
trei goluri consecutiv (min. 37, 
40 și 42) și astfel și-au asi
gurat avantajul necesar vic
toriei. Poate că și circulația 
prea mare a jucătoarelor (an
trenorii au folosit în primele 
20 min. 11 jucătoare) a in
fluențat evoluția, poate că și 
suita numeroaselor jocuri și-a 
pus amprenta oboselii... O re
marcă : arbitrii M. Stanojevîci 
și P. Pupici (Iugoslavia) n-au 
dictat nici o eliminare. 
Lovituri de Ia 7 metri : 4—1.

Au jucat echipele :
ROMANIA : Buzaș — Ar- 

ghir (2). Metzenrath (3), Schram
ko (1). Băicoianu (1), Soos 

Ilie (2), Szekely-Popa, 
Mikloș (1), Oancea, Magyari ;

“ _ A GERMANIEI:
- Kind. Milter 

Reitwiessner
Kiister. Jakob

ClSTIGĂTORI Al
CUPEI FEDERAȚIILOR

TIR
1. PETRE ȘANDOR (Stea

ua), 2. Dan luga (Dinamo), 
Gheorghe Vasilescu (O-3.

PETRE ȘANDOR

limpia), 4. Virgil Atanasiu 
(Steaua), 5. Marcel Roșea 
(Dinamo), 6. Marin Fere
cate (Dinamo), 7. Gheorghe 
Sencovici (Steaua), 8. Ște
fan Caban (Dinamo), 
Ștefan Tamaș (C.F.R. 
rad), 10. Ana Goreti 
limpia Buc.).

BASCHET

(3)
R. F.

chenaver 
Noey (1), 
Bracklow. . .. 
Kltiss, SchrSder (1).

Hristache NAUM

ASTĂ-SEARĂ ÎN SALA FLOREASCA

Un meci de mare atracție
România - Cehoslovacia

9. 
A- 

(O-

1. MIHAI ALBU (Dina
mo), 2. Nicolae Viciu (Uni
versitatea Timisoara),

M1HAI ALBU

« xistă
Z CUlOS.
“ că este invizibil : recor- 
~ dul. Degeaba îl hulim, 
«■ pentru că a pătruns atît 
Z de adine în viața de toa- 
Z te zilele, incit 
” îl mai putem 
w cina. Mîncăm 
Z record, batem 
S în producție.
“ rele l-au
•• substantiv neutru comun, “ 
Z fără legătură expresă cu ” 
Z sportul. în așa măsură » 
“ incit Dicționarul limbii Z 
w române literare contem- “ 
Z porane (vol. III. pag. j 
5 702) îl exemplifică prin- « 
“ tr-un citat din... Cara- Z 
— giale : „No! ținem recor- JJ 
Z dul gazetelor bine inter- “ 
5 mate !“ Z
2 Inutil, de vreme ce Z 
«• autorii de dicționare se 5 
Z pare . că nu ne citesc. “

cu greu 
dezrădă- 
în timp 
recorduri 
Dicționa- 

prefăcut în

de la Progresul punctele ce
date Stelei, la Craiova". Cum 
studenții craioveni au maia- 
firmat acest lucru (și l-au 
realizat la Cluj) e bine ca 
„bancarii" să privească me
ciul cu toată seriozitatea, mai 
ales că de această partidă 
poate depinde foarte mult 
soarta... cuplajelor bucureș- 
tene.

Cealaltă echipă studențeas
că, „U“ Cluj, a sosit în Bucu
rești în cursul nopții, făcînd 
deplasarea cu un autocar. 
„Șepcile roșii" vor fi pentru 
48 de ore oaspeții dinamoviș- 
tilor bucureșteni, care le-au 
pus la dispoziție propriul că
min. Rămîne de văzut cum 
vor răsplăti „copiii năzdră-

vincială, campioana en titre, 
U.T.A., și-a ales Bucureștiul 
drept tabără pentru pregăti
rea meciului de la Pitești, cu 
F. C. Argeș. După-amiază, în 
holul hotelului Ambasador, 
i-am întîlnit pe Lereter, Do- 
mide, Fl. Dumitrescu et comp., 
care speră să nu plece cu 
mîinile goale — adică fără 
puncte — de la Pitești.

Dar iată și celelalte par
tide ale penultimei etape :

Timișoara: C.F.R. — Petrolul 
Bacău: Sport Club — Rapid 
Cluj: C.F.R. — Steaua 
Consfanfa : Farul — Jiul 
lași : Politehnica — Steagul

JUCĂTORI' DE TENIS UE MASĂ
ROMÂNI EVOLUEAZĂ EA SOEIA

Astăzi, urmează să plece în 
Bulgaria un Iot de jucătoare 
și jucători de tenis de masă. 
Pentru turneul internațional 
care va avea loc la Sofia. în
tre 11 și 13 decembrie, vor 
face deplasarea Elena Condi- 
caru, Minodora Popescu, Mihai 
Bobocică, Cornel Popovici. în
soțiți de antrenorul Nicolae 
Suciu.

Handbaliștli români au fă
cut ieri dimineața un antre
nament „Întins", insistîndu-se 
în mod deosebit pentru creș
terea siguranței în apărare și 
a eficacității acțiunilor ofen
sive. Ei și-au încheiat astfel 
pregătirile pentru primul din 
cele două jocuri în care vor 
înfrunta reprezentativa Ce
hoslovaciei, o echipă redu
tabilă. cu calități tehnice și 
tactice excelente, ce i-au a- 
dus nu o dată mari satis
facții pe plan competițional.

Meciul va avea loc — după 
cum am anunțat — astăzi, 
începînd de la ora 19.45. în 
sala Floreasca și reprezintă 
cea de a 16-a întîlnire din
tre cele două formații. Pînă 
în prezent, palmaresul aces
tor partide este net favorabil 
echipei române, care din cele 
15 jocuri anterioare a cîști- 
gat 9. două încheindu-se la 
egalitate, iar celelalte 4 re
venind handbaliștilor ceho
slovaci. Dintre cele mai im-

r.mssjmsimiiiiauiiiim
VICTOR banciulescu

I
peste totI

I Almanahuli
i sportwl ’71I
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i ȘASE DECENII DE
I DISPUTE CU CROSA

I ȘI PUCUL
I. MITROFAN BOGAT ILUSTRATEI

I CUPRINS:

« DROGUL — INAMICUL

NOUA AUDIENȚA...
asiunea sportivă, sau mai de
grabă îndemnul de o schimba lo
cul din tribună cu cel de pe sta
dion sau din sălile de handbal, 
volei ori baschet, a dus la larga 
răspîndire a multor discipline,

recordul în materie fiind, credem, reali
zat de handbalul în 7, a cărui rapidă ex
tindere în toate Județele țării, la scurt 
timp de la introducerea lui în calendarul 
competițional central, a demonstrat mai 
ales receptivitatea tineretului față de spor
turile noi. De puțină vreme asistăm la o 
nouă și concludentă probă a interesului 
major pentru disciplinele și formele de 
activitate sportivă mai puțin cunoscute la 
noi, dintre ele detașîndu-se autoritar judo 
și culturismul.

Nu ne propunem să subliniem acum 
valențele acestor două extrem de eficiente 
forme de atragere a tineretului în practi
carea exercifiilor fizice și a sportului, nici 
să stabilim particularitățile sau punctele 
comune ale acestora. Vom spune doar că 
atît judo cît și culturismul cunosc o largă 
audiență în rîndurile studenților, elevilor, 
tineretului din întreaga țară. A fost, poate, 
la început numai curiozitatea de a cu
noaște noul. Curînd s-a dovedit însă că 
ambele activități răspund excelent prefe
rințelor- unui mare număr de cetățeni, că, 
de fapt, ele își reclamă îndreptățit spri
jinul multilateral pentru o dezvoltare ra
pidă. Și, iată, astăzi se poate vorbi des
pre 500 de participanți la centrul de ini
țiere ia judo din Cluj, despre rezultate 
similare obținute la Galați, Timișoara, 
București și în multe alte orașe. Pretutin
deni, acest sport cu virtuți nebănuite de

cei care nu s-au apropiat încă de el, cîș- 
tigă zone mari pe terenul popularității, 
entuziasmîndu-i pe practicanți și, deopo
trivă, pe spectatori. Ar fi poate de remar
cat faptul că extensiunea sportului judo 
reprezintă și un mijloc extrem de prețios 
în dezvoltarea sportului feminin.

Cu același mare interes este privit as
tăzi și culturismul, multă vreme fie neîn
țeles, fie ignorat. în 20 de județe au fost 
înființate centre de culturism, s-au con
fecționat seturi de aparatură necesară — 
montată în diferite săli de sport sau la 
ștranduri. Important ni se pare și faptul 
că majoritatea centrelor funcționează de 
la bun început cu rezultate excelente (Re
șița, lași. Galați, Focșani, Craiova, Alba 
lulia, Constanța, Bacău, Alexandria). Să 
notăm — nu ca un element secundar — 
și faptul că în multe centre de culturism 
s-a înregistrat o mare afluență de fîneri, 
dispuși chiar să plătească taxele, evident 
accesibile, fixate de organizatori. Deci, 
atunci cînd sînt create condiții pentru 
practicarea sporturilor sau activităților 
care răspund preferințelor în totală mă
sură, nu mai 'este nevoie nici de muncă 
de convingere, nici de propagandă și, am 
spune, nici de sprijin material. De aceea, 
consemnînd larga audiență a celor două 
ramuri sportive, așteptăm ca _ „minusurile" 
încă existente să fie grabnic eliminate. 
Adică, să se găsească spațiu și la Cluj 
pentru instalarea aparaturii de culturism, 
să fie instalate asemenea aparate (gata 
confecționate) și la Hunedoara, iar cele 
de la Tg. Jiu să înceapă a fi, în sfîrșit, 
folosite.

SPORTIVE MUNCITOREȘTI
DIN ROMÂNIA
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portante partide ale acestor 
două formații vom aminti ci
titorilor noștri finala C.M. 
din 1961, cind România a în
vins după două prelungiri 
cu scorul de 9—8. devenind 
pentru prima oară campioa
nă a lumii, semifinala C.M. 
din 1964. cind victoria a re
venit tot jucătorilor români 
(16—15) și o altă semifinală 
a C.M. (1967) cind învingă
tori au ieșit handbaliștii ce
hoslovaci (19—17). Ultimele 
două partide dintre aceste re
prezentative au avut loc anul 
trecut la Ostrava, primul joc 
încheindu-se cu scorul de 
20—15 pentru echipa româ
nă. iar cel de al doilea la 
egalitate : 15—15.

Formația oaspete a sosit ieri 
seara în Capitală, deplasînd 
efectivul anunțat. Noul an
trenor al selecționatei ceho
slovace. J’rî Vicha, a dat — 
cum se preciza într-o cores
pondență primită de la Pra- 
ga — mult credit jucătorilor 
tineri. în lotul handbaliștilor 
români, antrenorii N. Nedef 
și O. Vlase nu au făcut mo
dificări după „Trofeul Car- 
pați". Situația este neschim
bată, deoarece nici Guneș și 
nici Roșescu (accidentați) nu 
pot fi folosiți încă.

Meciul va începe Ia ora 
19,45 și va fi condus de 
cuplul de arbitri iugoslavi 
Milan Valcici și Vlado Sima- 
novici.

ARBITRI ROMÂNI
PESTE HOTARE

Un nou cuplu de arbitri 
români a fost invitat să con
ducă meciuri internaționale 
peste hotare. Este vorba de 
„cavalerii fluierului" C. Că- 
pățînă și V. Pelenghian, care 
vor conduce joi și duminică 
la Budapesta, partidele a- 
micale de handbal dintre re
prezentativele feminine ale 
Ungariei și R.F. a Germa
niei.

5us Tarău (Steaua), 4. Radu 
Diaconescu (Dinamo), 5. 
Vasile Popa (Politehnica 
București), 6. Ecaterina Sa- 
vu (Politehnica București), 
7. Matei Ruhring (Universi 
tatea Cluj), 8. Suzana Sza- 
bados (Politehnica Bucu
rești), 9. Cornelia Taflen 
(Politehnica București), 10. 
Eva Ferencz (Rapid Bucu
rești).

HALTERE
1. ION HORTOPAN (O- 

limpia Buc.), 2. Vasile Bă- 
descu (Rapid), 3. Victor 
Rusu (Steaua), 4. Zoro Fiat

ION HORTOPAN

(Steaua), 5. Marin Grigo- 
raș (Petrolul Ploiești), 6. E- 
meric Kovaci (Dacia Ora
dea), 7. Aurel Mihut (Ra
pid), 8. Iosif Palincaș (Di
namo), 9. Olimpiu Pop 
(C.S.M. Cluj), 10. Constan
tin Dumitru (Steaua).

LUPTĂTORII ROMÂNI — 0 FRUMOASĂ COMPORTARE LA BELGRAD:

Și
Ieri s-au întors în Capitală 

luptătorii noștri care au par
ticipat la tradiționalul con
curs internațional de la Bel
grad „TROFEUL CAMPIO
NILOR". La această compe
tiție de lupte greco-romane 
au participat cei mai valo
roși sportivi din Ungaria, 
Bulgaria, U.R.S.S., România 
și Iugoslavia. De subliniat că 
14 dintre concurenții care au 
evoluat la Belgrad au fost

medaliați la Jocurile Olim
pice de la Ciudad de Mexico 
sau la campionatele mondia
le din ultimii ani. Luptătorii 
români au avut o frumoasă 
comportare. ION BACIU cla- 
sîndu-se pe primul loc la ca
tegoria 57 kg, NICOLAE NE- 
GUȚ, pe locul II la cat. 90 
kg și NICOLAE MARTINES- 
CU pe locul III la cat 100 
kg.
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Turcia JUNIORII

fără să cric- 
impresionat

competiției 
dotată

EUROPEAN,

făceau
M-a 

dorința lor puterni-

LA MADRID"

Cu Ion Popa, ia înapoierea din 

„CRED CĂ TATAR POATE CÎȘTIGA TITLUL
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FOST LA ÎNĂLȚIME ÎN „CUPA BUCUREȘTI"

Recent, antrenorul federal 
de box Ion Popa s-a înapoiat 
din Turcia unde, la solicita
rea federației de specialitate 
din această țară, a ținut un 
ciclu de lecții destinat boxe
rilor juniori și seniori, pre
cum și antrenorilor. Iată, suc
cint, cîteva aspecte din acti
vitatea depusă de antrenorul 
român, timp de două luni, în 
Turcia.

— In prima etapă, ne spu
ne I. Popa, am lucrat la An
kara cu cîțiva dintre juniorii 
care urmau să participe la 
C.E. de tineret din Ungaria, 
precum și cu seniorii Tatar, 
Sandal, Baatin și Ozbey. La 
antrenamente au asistat, in 
fiecare seară, 5—6 antrenori 
turci. După două săpfămîni, 
m-ain deplasat la Bursa, 
unde au venit 23 de juniori 
din toată tara. Aci. pe lingă 
lecțiile de pregătire, am or
ganizat și meciuri de selec
ție. Am mers apoi la Mersin. 
localitate în care federația a 
stabilit cantonamentul în ve
derea pregătirilor pentru me
ciul cu Iugoslavia. Aci s-au 
prezentat 22 de sportivi (se
niori și tineret).

— Ce impresie v-au 
lăsat boxerii pe care i-ați 
cunoscut ?

— Sint extrem de 
cuminți, sănătoși și 
curajoși. Dacă i-aș fi 
alerge de dimineață

serioși, 
foarte 

pus să 
pînă

seara, o 
nească. 
profund 
că de a învăța boxul. Am fă
cut planuri de pregătire, pe 
etape și anual, pentru fiecare 
dintre ei, acordind atenție în 
egală măsură pregătirii fizice, 
cit și celei tehnice. Am con
vins federația de necesitatea 
prezenței medicului alături 
de boxeri. Sint convins că 
boxerii turci pot face pro
grese, datorită puterii lor de 
luptă și conștiinciozității cu 
care se pregătesc. Performan
țele lor depind însă de mo
dul cum vor ști antrenorii să 
le canalizeze eforturile spre 
o tehnică mai bună. Am su
gerat federației turce să or
ganizeze un curs cu antreno
rii din întreaga tară, pentru 
însușirea unei metodici uni
tare în ceea ce privește lec
țiile cu începătorii. Dacă ti
nerii vor fi invățați de la în
ceput să deprindă corect pro
cedeele elementare din tehni
ca luptei, ei ar putea obține 
rezultate mult mai 
ceea ce se cheamă 
uman", dar acesta 
șlefuit. Vorbind de 
consacrați, cred să Seyfi Ta
tar, campionul balcanic, poa
te cîșliga titlul european, la 
Madrid. Ia categoria semi- 
ușoară.

bune. Au 
„element 

trebuie 
boxerii Profitind de pauza ccmpettțională, talentatul boxer dinamo- 

vist. Paul Dobrescu. fși consacră majoritatea timpului stu
diilor necesare pentru absolvirea cursurilor liceului bucureș- 
tean „Emil Racoviță". Dirigintele clasei a XlI-a, profesorul 
de matematică Diaconu îl socotește pe tinărul pugilist foarte 

. silitor la învățătură

Romeo CALARĂȘANU Foto: THEO MACARSCHI

• A.I.B.A, a comunicat fe
derației noastre de box ei 
arbitrul Petre Mihelfi a trecut 
cu succes examenul de arbi
tru international, organizat cu 
prilejul recentelor campionate 
europene de tineret din Un
garia. Felicitări apreciatului 
oficial orădean.

• Asociația sportivă U.M.
Timișoara l-a invitat pe cam
pionul european Ion Alexe să 
boxeze. la Timișoara, cu Gus
tav Schubert, în ziua de 12 
decembrie. Intrucît dinamovis- 
tul se află în tratament bal
near la Băile Felix, meciul 
nu poate avea loc la data 
propusă. însă Alexe ne-a de
clarat că va onora invitația 
în a doua jumătate a lunii 
februarie 1971. ?

• Campionatele naționale 
individuale de seniori — ediția 
1971 — vor începe la 22 fe
bruarie, cînd se va disputa 
etapa orășenească, tntre 8 și 
14 martie va avea loc etapa 
pe județe, iar „zonele" sînt 
programate în perioada 5—11 
aprilie, la Constanta. Timi
șoara. Sibiu. Galați. Bacău. Tr. 
Severin. Ploiești, Tg. Mureș.

Ca o noutate notăm faptul că. 
de data aceasta, de la etapa 
zonală nu vor mai fi exceptați 
maeștrii emeriti, maeștri 
sportului și 
ria I.

• Biroul
sancțiunile ___ .
iudețului Dolj împotriva an
trenorilor Gh. Duduleanu. V. 
Fintînă, I. Hău și M. Godea
nu. care au fost retrogradați 
pe timp de o lună.

• în cursul recentului tur
neu efectuat tn Italia cu e- 
chipa sa greul dinamovist Tlie 
Dascălu a suferit în ultimul 
meci o fractură a metacar- 
pului mîînii drepte. El urma 
să participe apoi la turneul 
boxerilor de categoria grea, 
dotat cu trofeul „Primo Car- 
nera”. Amintim că turneul 
dinamoviștilor în Italia s-a 
soldat cu trei victorii, la Piom
bino, Bologna și Roma, și că 
pugilistul Gheorghe Ene a 
primit trofeul consacrat ce
lui mai tehnic boxer, cu pri
lejul reuniunii de la Piom
bino.

• Selecționata Voința, con
dusă de antrenorii Eugen Dou
da și Marin Dumitru, va ple
ca azi în turneu în Bulgaria. 
Pugiliștii români vor susține 
două partide, la Plovdiv și 
Sofia, cu echipa Septemvri. 
Vor face deplasarea, printre 
alții, E. Gorea. Al. Turei, 
"- ” Dumitrescu.

Dupu. precum 
Epureanu sî

O REPRIZĂ CU
ai 

boxerii de catego-

federal a ratificat 
dictate de comisia

N. 
K. 
și 

D.
Cordoș. C. 
Iacob, M.
arbitrii P.
Oprișan.

• Ieri au ____ __ ______
pentru a participa la turneul 
international de la .
boxerii P. Ganea, N. Tudor, 
A. Iancu și I. Sănătescu. De
legația este condusă de 
Marin Nîcolae șl de antrenorul 
federal Al. Vladar.

plecat în U.R.S.S.
Minsk,

SECUNDE"
• Noul Colegiu central al 

antrenorilor are următoarea 
componență : L. Vasileseu — 
președinte, C. Dîrjan — se
cretar. Dan Niculescu, Gr.

Ferencz, V. P<> 
Rusu, dr.

Popescu, I. Ni-

CONSTANTIN
CIUCA

— Știm că pentru dv. cel 
mal important lucru la ora 
actuală este refacerea. Ce 
planuri aveți pentru această 
perioadă ?

— Mă ' ‘ ‘
rînd. de 
reatului. 
normal, 
La recomandarea 
am urmat un tratament care 
s-a definitivat tn zilele pe
trecute la Herculane. !n pe
rioada următoare voi pleca 
pentru două săptămîni la 
Băile Felix, după care îmi 
reiau antrenamentele de pre-

preocup, tn primul 
pregătirea bacalau- 
După aceea vine, 

activitatea sportivă, 
medicilor, gătire fizică și cele tehnice. 

Pentru mtne, a fi departe de 
ring este un calvar. In pri
vința reintrării nu pot să 
spun nimic, cei care hotărăsc 
acest lucru sint antrenorii. 
Totuși, sper să urc cit mai 
repede printre corzile ringu
lui. (P.I.)

NU TOȚI
întrecerile 

tema țion ale, 
„Cupa București", care
a IV-a ediție s-au bucurat 
de o largă participare (în 
afară de popicarii români au 
fost prezenți la întreceri 
sportivi din majoritatea țări- 

unde se practică, la ni- 
de performanță, popicele 

piste de asfalt), au scos 
evidență buna pregătire 

a multor jucători și jucătoa
re din loturile naționale. 
Reprezentanții noștri au ob
ținut rezultate bune la toate 
cele trei probe. Nu același 
lucru putem spune 
juniori, care au 
pentru a treia 
pa București" 
însă, adversari 
tate. Evoluția ' 
tri popicari ne 
în mod deosebit, deoarece ei 
au în față un examen foarte 
greu — campionatele euro
pene din primăvara anului 
viitor (programate la Cluj), 
iar la sfîrșitul săptămînii 
viitoare o întîlnire de pres
tigiu interțări, în deplasare 
— cu reprezentativele simi
lare ale R D. Germane.

La întrecerile „Cupei Bucu
rești", juniorii — cu cîteva 
excepții — au avut o com
portare destul de slabă, re
zultatele lor nefiind pe de
plin mulțumitoare, mai ales 
acum în ajunul unei impor
tante întîlniri internaționa
le. De pe lista celor cu o 
comportare sub așteptări 
buie să-l excludem. în 
mul rînd, pe Ilie Bălaș, 
a cîștigat trofeul de o 
nieră categorică — cu 
p d la 200 lovituri mixte, 
rezultat ce-i putea aduce 
detașat și primul loc în în
trecerea seniorilor. De alt
fel, cifra obținută de Băiaș 
n-a fost egalată derft de 
P. Purje, în proba de pe
rechi. Reșițeanul I. Băiaș 
continuă a fi de departe cel 
mai bun junior al nostru 
pentru care merită felici
tări și asociația din care face 
parte — Olimpia Reșița — 
unde i se asigură condiții 
bune de pregătire. Restul 
juniorilor au realizat cifre în 
jur de 880 pd, care pe o are
nă proprie nu sînt suficient 
de convingătoare. Unul din
tre componenții lotului, de pil
dă. Iosif Fodor (Voința Tg. Mu
reș), campionul țării pe 1970, 
de la care am fi așteptat să 
doboare cel 
de popice, 
foarte slab, 
830 p d.

i despre 
participat 

oară la „Cu- 
fără a avea, 

din străină- 
tlnerllor noș- 

• interesează

tre- 
pri- 
care 
ma-
967

puțin 900—920 
s-a comportat 
realizînd doar

PERFORMANȚELE SE PREGĂTESC IARNA!

IN ACEASTĂ SĂPTĂMlNÂ

PE MICUL ECRAN
După cum ne informează 

secția sport a Televiziunii, 
micul ecrnn va găzdui săptă- 
mtna aceasta următoarele ma
nifestări sportive :

MIERCURI : Steaua — Gaia 
tasaray Istanbul, tn Cupa cu
pelor la baschet masculin. în
registrarea reprizei a H-a, cu 
începere de 'a ora 22,30.

JOI : Dlnamo București — 
Akademik Sofia, meci retur 
In cadrul C.C.E. ia baschet 
masculin. înregistrarea repri
zei a II-a. ia ora 22,30.

VINERI : repriza a UT-a (În
registrată) a meciului de ho- 
■jhei pe gheată de ia Moscova, 
dintre reprezentativele U.R.S.S. 
ș) Cehoslovaciei. Ora 22,30.

S1MBATZ. : la ora 22,15 : În
registrarea reprizei a IH-a a 
meciului de hochei pe gheață 
dintre Suedia șl Cehoslovacia.

DUMINICA : Petrolul — F.C. 
Argeș, transmisie directă de 
la Ploiești a partidei din divi
zia națională A. Ora 12,30. Tn 
aceeași zi. la ora 22.30 : hochei 
ne gheață : Suedia — U.R.S.S.. 
rfOriza a TII-a, înregistrată la 
Moscova.

Avachian, S. 
pescu, Stela 
Minescu. Al. 
colau, Gr. Costescu. Gh. Ro
șu și E. Saroși — membri.

• Dinamo și Steaua au sus
ținut. luni seară, un meci de 
verificare înaintea partidelor 
din cadrul C.C.E. și, respec
tiv, Cupei cupelor. Dina- 
moviștil au cîștigat cu 90—77 
(58—41). dominînd net prima 
repriză, dar pierzînd pe cea 
de a doua în care au utili
zat rezervele. O comportare 
promițătoare a avut pivotul 
Gh. Novac, jucător de bază 
sub panou și. în același timp, 
autor al cîtorva coșuri de la 
semidistanță. Și un fapt ne
plăcut : Albu s-a accidentat 
ușor la o ciocnire cu coechi
pierul său Diaconescu. După 
toate probabilitățile, căpitanul 
formației Dinamo va putea 
evolua. însă. în întîlnirea 
joi cu Akademik.

• Politehnica București 
plecat aseară cu trenul 
Sofia pentru a susține, joi 
ora 19. în sala Slivnlța, re
turul meciului cu Akademik 
din al doilea tur al C.C.E. 
Ia fete.

• Mîine se dispută, în Sala 
sporturilor din Cluj, partida 
dintre formația locală Uni
versitatea șl Universitatea Ti
mișoara, restanță din etapa 
a VlII-a a diviziei masculine 
A.

T.

de

a 
la 
la

PREOCUPARE
„Pentru a învăța pe alții, 

trebuie să fii. în primul rînd, 
tu însuți preocupat de studiu, 
de sporirea permanentă a cu
noștințelor".

Din acest răspuns al profe
sorului Cornel Baiiță, președin
tele Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport Ti
miș (la întrebarea noastră : 
Cum se asigură pregătirea ca
drelor necesare mișcării spor
tive de masă ?). am înțeles 
că instruirea permanentă a ac
tiviștilor a devenit, aici, una 
din metodele principale de lu
cru. Din contactul cu realită
țile locale am constatat apoi și 
nivelul superior la care este 
asigurată pregătirea cadrelor 
sportului de performanță. Noi, 
însă, am dorit să aflăm cum 
sa reflectă ridicarea nivelului 
cunoștințelor cadrelor în îndru
marea maselor de tineri în 
practicarea sportului.

tn cursul anului, secretarii 
comitetelor U.T.C. din comune
le Județului, precum și preșe
dinții asociațiilor sportive au 
fost în două rînduri prezenți 
la Timișoara pentru instruire. 
Cu acest prilej, fără a se face 
abstracție de necesitatea pre-

ba fete, mulțumitor au 
evoluat Ildico Jijic (C.S.M. 
Reșița), ciștigătoarea probei 
de junioare cu 429 p d, șl 
Ana Albert (Voința Tg. Mu
reș) — 404 p d — locul II. 
Albert a avut, însă, ezitări 
la „izolate", unde cifrele nu 
sînt pe măsura posibilităților 
ei — 60+60 de „bețe" la 
cele două manșe de cîte 25 
de lovituri. De multă in
constanță au dat dovadă 
Vasilica Pințea (Rapid Bucu
rești) — 382 p d și Rozalia 
Stefucz (Voința Cluj) — 349 
p d, sportive care în echipele 
lor participă la partidele 
din campionatul diviziei A 
unde obțin, de regulă, punc
taje mult mai mari. Nici 
cele două jucătoare brașo- 
vence, Mariana Anton (352 
p d) și Aneta Grigore (336 
p d), introduse recent în lot, 
nu au corespuns.

Echipele noastre de juni
ori (antrenori T. Buzea — la

băieți ți 3. Neguțoiu — la 
fete) vor avea o misiune di
ficilă tn tntîlnirea cu echi
pele R.D. Germane, dar da
că sportivii, și în primul 
rînd cei vizați, se vor antrena 
cu mai multă sîrguință In 
aceste ultime zile, atunci VOr 
putea obține rezultate ono
rabila

T. RABȘAN
★

Intr-o partidă restanță a 
campionatului feminin, Vo
ința Constanța a dispus de 
Dermagant Tg. Mureș cu 
ml de 2338—2264 p d.

★
Echipa masculină 

căra (Mmplna, care 
făcut o deplasare
Cehoslovacia, a învins forma
ția Lokomotiv Tj. Pronet 
din Tumperk cu 5009—4800 
p d. Cel mal bun jucător 
din formația cîmpineană a 
fost Postelnicii (863 p d).

soo

fia- 
a 

în

UN CALENDAR CU MULTE

FILE ALBE

Sezonul de tenis In aer liber 
durează Ia noi in țară doar 6—1 
luni, care sint consacrate, tn 
principal, competițiilor. Astfel că 
o parte din activitatea de pre
gătire a tenismanilor trebuie 
să se desfășoare pe teren aco
perit, tn perioada de iarnă. Este 
adevărat că jucătorii noștri nu 
dispun de un număr suficient de 
său care să corespundă cerin
țelor imediate ale antrenamentului 
complet, dar aceasta nu înseam
nă că sălile cu dimensiuni mai 
mici (26x18 m) nu pot fi utiliza
te pentru îmbunătățirea tehnicii 
tn tenis. Mai mult, antrenamentul 
tn săli cu podea aduce tenisma- 
nulul un ajutor efectiv, obllgîn- 
du-I să joace In tempo mai ra
pid dectt este cazul pe terenuri
le de zgură. Este indicat chiar 
ca Jucătorii de tenis, care se an
trenează șl în perioada de iarnă 
pe terenuri de zgură, să facă și 
2—3 antrenamente pe săptămtnă 
Pe parchet. Aceasta va oferi spor
tivului posibilitatea să se pre
gătească pentru un joc mal rapid 
ș! din mișcare, care este spe
cific tenisului modem. Deși in 
perioada pregătitoare ce cores
punde lunilor de iarnă pregăti
rea fizică ocupă aproximativ 
60—65 la sută din antrenamentul 
Jucătorilor de tenis, trebuie pre
văzut un număr însemnat de or» 
și pentru desăvîrșirea tehnicii 
Jocului.

în sălile mal mici se va deli
mita o jumătate de teren cu o 
mică rezervă necesară pentru e- 
lan, tar a doua jumătate numai 
ptnă la linia de serviciu. In
tr-o astfel de sală se pot face 
antrenamente pentru exersarea 
procedeelor tehnice și în mod 
deosebit se pot efectua jocuri 
„unu contra dni“ (un jucător stă 
pe linia de fund, iar doi la fi
leu sau viceversa). Dacă lungi
mea sălii este mai mică de 13—20

m, ea poate fi utilizată pentru 
perfecționarea loviturilor. Jucind 
la perete. Pentru aceasta, pe pe
rete se vor trasa, cu o vopsea 
de culoare închisă, linii ce mar
chează Înălțimea fileulul, iar pe 
podea se marchează jumătatea te
renului Pentru antrenarea lovi
turilor de dreapta și stingă a- 
supra mingii ricoșate din podea, 
jucătorii lovesc alternativ min
gea în perete, jucînd chiar șl p« 
puncte.

In a doua jumătate a perioadei 
pregătitoare este Indicat să s» 
facă antrenamente cu o durată 
pînă la 3—4 ore. In această pe
rioadă. . “ -

tehnicii, un loc important il o- 
cupă și pregătirea fizică care, 
împreună cu pregătirea tehnico- 
tactică, formează un cuplu pre
ponderent în determinarea va
lorii sportive a jucătorului de te
nis. Pregătirea fizică In această 
perioadă urmărește perfecționarea 
calităților motrice pe o treaptă 
înaltă, prin care se mărește ca
pacitatea organismului de a sus
ține eforturi specifice perioadei 
competitionale. Este de dorit ca 
exercițiile de pregătire fizică să 
fie executate și în aer liber, 
practicîndu-se schiul, patinajul, 
exerciții din atletism, excursii pe 
munte, Jocuri sportive — bas
chet, handbal, rugby, fotbal în 
zăpadă și hochei. Acesta din 
urmă este deosebit de folositor 
Jucătorului de tenis, Intrucît dez
voltă viteza, abilitatea, rezisten
ța. forța. întărește articulațiile 
mtinilor. Pentru dezvoltarea for
ței se pot face exerciții cu în
greuieze — haltere, saci cu nisip, 
alergări și sărituri pe trepte, 
stringerea mingii de tenis in 
mină, alergare Pe teren înclinat, 
genuflexiuni, flotări etc .

Pentru tenlsmanii lipsiți de po
sibilitatea de a se antrena iarna 
pe terenuri acoperite (de dimem

pe ltngă îmbunătățirea

siunl regulamentare), pregătirea 
fizică are o însemnătate foarte 
mare, Intrucit, ea rerpezintă con
diția esențială de selecție șl an
trenament. Se recomandă ca mij
loacele respective să fie folosite 
Intr-un volum șl cu o varietate 
mare de exerciții, la început, iar 
pe măsură ce ne apropiem de 
sezonul competițional să se în
trebuințeze exercițiile apropiate 
de specificul jocului. Selectarea 
și dozarea exerdțlllor întrebuin
țate trebuie să urmărească în
deosebi ca rezultatele pregătirii fi
zice, să contribute la dobîndirea 
unei rezistențe tehnice (viteză 
de execuție). în regim de de
plasare specifică In teren, forța 
trenului inferior și superior, pre
cum și a unei puteri de concen
trare corespunzătoare.

La sfirșltul perioadei. pentru 
aprecierea pregătirii fizice gene
rale și speciale și a pregătirii 
tehnice, se recomandă efectuarea 
itnor probe de control, cum sint : 
alergare pe 60 m. 1 ooo m (fete), 
2 000 m (băieți), tracțiuni In bra
țe. sărituri tn lungime de pe ioc. 
Pentru aprecierea gradului de 
pregătire fizică specială, probele 
de control trebuie făcute 
strfnsă legătură cu specificul 
cului de tenis și ele pot 
concepute de fiecare antrenor, 
exemplu, deplasări in poziție 
lovire șl exersări tehnice : 
plasări cu schimbări de 
și exersări tehnice în 
ritmuri de alergare. Pentru pre
gătirea tehnică se recomand) ca 
probele de control să fie intro
duse în complexe de exerciții 
apropiate de concurs.

prof. Aurel SEGAREANU 
antrenor

Comisia sportivă națională 
auto a definitivat de curînd ca
lendarul întrecerilor anului 1971. 
Tinînd seama de experiența a- 
nului acesta si de posibilitățile 
A.C.R., s-au căutat formule noi 
care pe de o parte să învioreze 
activitatea. Iar pe de altă parte 
să corespundă nevoilor actuale 
ale acestui sport care continuă 
să-șl caute făgașul.

O primă constatare: tn anul 
viitor ratlurile nu vor mai con
stitui activitatea de bază, renun- 
țîndu-se la formula experimen
tată doi ani de a se acorda 
titlul de campion în urma par
ticipării la 3—4 curse cu carac
ter national.

în 1971 se vor 
rle de 5 raliuri 
vor constitui șl un criteriu de 
calificare pentru raliul Româ
niei, cursă care va 
(18—20 iunie) activitatea 
în această specialitate 
conta drept campionat national. 
Rallurile regionale urmează să 
se dispute la București 127—28 
martie), Iași (10—11 aprilie). Pi
tești (24—25 mai) Cluj (24—28 
mal) si Brașov (5—8 iunie).

Soluția este un compromis »1 
ține seama mal ales de obiec
ția alergătorilor care doresc 
să-șl menajeze materialele atlt 
de greu de înlocuit. Concentra
rea raliurllor pe parcursul a 3 
luni nl se pare totuși puțin po
trivită, chiar dacă alegerea lu
nilor de primăvară poate asi
gura și unele condiții meteoro
logice deosebite. De ce Insă 
continuăm să ne ferim de iar
nă. cînd se știe cit de mult 
contează în formarea pilotilor 
conducerea pe zăpadă? De ce 
nu se caută să se asigure o 
activitate eșalonată pe întregul 
an ? Iată cîteva nedumeriri a- 
lăturate aceleia de a nu întîln! 
nici tn programul anului viitor 
un raliu Danubiana, un raliu 
Peco. un raliu Steagul roșu, 
U.AP. sau Slnterom. De ce 
A.C.R nu reușește să angreneze 
In organizarea unor competiții 
pe plan national marile noastre 
uzine legate direct de Industria 
noastră auto ? Aceasta nl se 
pare cea mai mare lipsă din 
calendar.

Al doilea grup de competiții II

organiza o se- 
reglonale, care

Româ- 
ln cheia 
Internă 
șl va

constituie — firesc — cursei» 
de viteză In coastă în anul vii
tor ele vor fl tot în număr da 
patru, ultima — cea de pe Fe
leac — avînd șl caracter inter
național. De data aceasta, nici 
o noutate, urmlnd să fie folosite 
tot traseele de pe PlrluJ Rece 
(15—16 mal), Matelaș (24-28 Iu
lie). Hula Mediaș (14—1 august) 
și Feleac (2—3 octombrie). Ne 
surprinde, totuși, preferința 
pentru Ptrlul Rece (drum pie
truit), cînd există (tot la Bra
șov) frumosul traseu pe care 
îl oferă drumul Poienii. Dar, 
aici se poate «ventilai reveni

Semnalăm cu bucurie pre
zenta In calendar a circuitelor 
de viteză. Sint prevăzute trei 
concursuri care urmează să se 
dispute Ia Constanța (10—11 iu
lie), ---------- ---------- * ------- --
Cluj 
răm 
albă 
1969, 
bule-- ----------- ----- —
a activității competitionale. Am 
sugera Insă " 
julul să _fie

»**». —7—----- -putea alcătui cu Întrecerea de 
— - .tSptdmtni a auto- 

mooutsmuiui-, fiind astfel po
sibilă asigurarea, unei . P*rțlcț- 

cursul de viteză.

București (23-29 august) si 
(13—19 septembrie) Spe

ca aceste circuite să nu 
soarta celor programate tn 
convinși fiind că ele tre
să devină forma de bază .... . .

ca ' circuitul Clu- 
„ _ programat cu o

săptămină mal «rzlu pentru » 
• — -------------

pe Feleac o „i 
mobil Ismutui*, 
pâri" Internationale și la con
cursul de viteză.

Ultimul punct al calendarului 
il alcătuiesc * 1
slalom. Fără _ —... 
acestor întreceri, mal ales pen
tru atragerea începătorilor, nl 
se pare exagerat ca ele să figu
reze într-un calendar național 
Credem că aceste concursuri Jir 
lendarele filialelor A.C.R. In cof- . - -__ -« - •rătă/xs*cluzie. ——— —
promite sportului 
tiiuU’iîÎKLiu m --------- --
plexă și se apropie oarecum ae 
ceea ce ar trebui să fie STn- 
tem însă convinși _ că 
Coilouj.ia.xc •*““ x—- •-
dim la alergătorii fruntași) și
prin angrenarea marilor unități 
industriale legate de automeb 1 
s-ar fl putut găsi șl alte soluții. 
Dar poate timpul nu este încă 
pierdut...

8 concursuri de 
a nega Interesul 

tru atragerea începătorilor, .^nl 
reze? Intr-un calendar național 
Credem că aceste concursuri ar 
trebui să figureze doar tn ea-

calendarul anului viitor . - . ț auto-piVUUl'- u — - -- ---
mobiilsttc o activitate mat corn»
ceea ce ar trebui să fie
consultare mal largă (ne gtn- 
dim la alergătorii f.—----
prin angrenarea marilor unitari 
- - «__ - — a. .. -3 — ărstVS ArA ilînauainvic xega»; .7---- V~4tJ
s-ar fl putut găsi ș! alte soim!!.

Gh. EPURAN

ÎNTRECERI BUCUREȘTENE

CAMPIONATUL DE JUNIORI AL CAPITALEI
Sala Rapid a găzduit între

cerile etapei a II-a a campio
natului' municipal de haltere 
pe echipe (juniori). Iată câști
gătorii celor nouă categorii de 
greutate : cat. 52 kg. C. Cruce 
(Rapid) 185 kg. cat. 56 kg. V. 
Jarcă (Olimpia) 252,5 kg, cat. 
60 kg. S. Alexandru (Steaua) 
275 kg, cat. 67.5 kg. A. Miuț 
(Rapid) 347,5 kg, cat. 75 kg. 
S. Radu (Rapid) 315 kg, cat. 
82,5 kg. D. Tudorache (Pro
gresul) 317,5 kg, cat. 90 kg, 
Gh. Stoicescu (Steaua) 385 kg,

Ghelmegeanu 
cat. + HO 

(Metalul) 283 
concurs. Gh.

110 kg) a

cat. 110 kg. C. 
(Steaua) 295 kg. 
kg C. Mărgărite 
kg. în afară de 
Vlădăreanu (cat. 
realizat 435 kg.

Clasamentul final al campio
natului municipal se prezintă 
astfel : 1. Steaua 52 p, 2. Pro
gresul 67 p, 3. Rapid 70 p, 4. 
Olimpia 84 p, 5. S.S. Energia 
91 D.

M. CONSTANTINESCU 
coresp.

IN JUDEȚUL TIMIȘ

INTENSĂ PENTRU INSTRUIREA CADRELOR
gătirii teoretice, accentul a fost 
pus pe lecțiile practice. Pe 
unul din terenurile din parcu
rile Timișoarei, inginerul Gh. 
Miiitelu a demonstrat, practic, 
cum se amenajează unele ba
ze sportive simple. Cursanții 
au aflat, astfel, ce dimensiuni 
trebuie să aibă terenurile de 
volei, de handbal sau de bas
chet și cum. pe aproximativ 
aceeași suprafață, se pot prac
tica toate cele trei sporturi. 
Profesorul Alexandru Cerghi, 
metodist la consiliul județean, 
(după ce făcuse o expunere 
teoretică) a arătat ce exerciții 
(ȘI CUM) se pot practica ele 
în timpul iernii. Așa că n-am 
fost de loc surprinși cînd, de- 
plaslndu-ne la Tomnatee, la 
Recaș. precum și în alte co
mune (Teremla. Nerău. Belint) 
l-am găsit pe secretarii U.T.C. 
sau pe președinții asociațiilor 
sportive punlnd în practică ce
le însușite la cursul de la Ti
mișoara. Tot cu ocazia acestor 
cursuri de Instruire, profeso
rul Dora Jitaru a ținut lecții 
practice despre jocul de volei, 
antrenorul Nîcolae Godeanu — 
despre cel de fotbal, iar fos
tul atlet Eugen tupșa — des-

?re atletism. Profesorul Mihaî 
urlce. șeful comisiei sport și 

turism a comitetului județean 
U.T.C.. a acordat un deosebit 
interes dezvoltării mișcării 
sportive de masă, inițiind mai 
multe acțiuni demonstrative, 
menite a sprijini programul 
CJEFS.

Centrul metodologic de stu
dii și documentare, care func
ționează pe lingă consiliul ju
dețean, își aduce, la rîndu-i, 
o contribuție efectivă în pre
gătirea activiștilor și instruc
torilor pentru sportul de masă. 
Aici se elaborează lecții des
pre fotbal, volei, atletism, care 
sint difuzate (și au fost găsite 
de noi în „trusa” tuturor pre
ședinților asociațiilor sătești) și 
ulterior explicate chiar de că
tre autori — prof. Corne] Io- 
văneseu, decanul facultății de 
educație fizică.
Martin Belba, 
Schnîtz __ ________
care obișnuiesc să le facă, pe
riodic. în cluburi șl asociații.

Dar cei mai apropiațl de en
tuziasmul tinerilor s-au arătat 
a fi profesorii de educație fi
zică. In legătură cu aceasta 
trebuie să arătăm că în cursul

. conferențiar 
—>, lector Matei 
in deplasările pe

anului s-a ajuns, în sfîrșit. la 
idealul urmărit : absolut toți 
cei 330 de profesori care pre
dau educația fizică in școli 
sint calificați. După orele de 
curs (mai mult de 60 la sută 
dintre ei desfășoară o frumoa
să activitate în localitățile ru
rale). profesorii devin antreno
rii sportivilor din cooperative
le agricole de producție, din 
întreprinderile pentru mecani
zarea agriculturii. Și, putem 
spune că aportul lor în dez
voltarea sportului de masă este 
substanțial. Dacă la Făget, spre 
exemplu, bazele sportive au o 
înfățișare corespunzătoare, de 
acest lucru nu sint străini pro
fesorii de specialitate.

Sportul de masă — noțiune 
pe alocuri încă neglijată — a 
intrat, în județul Timiș. în 
toate drepturile. Si, Important 
este că EU NU SE ÎNVAȚĂ... 
DUPĂ URECHE, ci este fruc
tul unei munci sistematice, de 
îndrumare a tuturor activiști
lor. acțiune la care contribuie 
cel mai mulți dintre specialiș
tii județului.

Ion GAVRILESCU

în 
jo- 

fl
De 
de 

de- 
direcție 
diferite

Patinoarul acoperit „23 August” 
a găzduit întrecerea fazei a doua, 
pe cluburi, a cam<plonatulul 
țional de patinaj artistic, la 
tegoriile de copii, 
concurenti. 10 au 1 
remurlle stabilite.

Iată rezultatele 
COPII I Fete : 1. 
(Școala Sportivă 
puncte ; 2. Felicia 
structcrul) 12,7 p ; 
cefl (Constructorul) 
Cornelia Ghtșerel 
11,2 p ; 5. Estera Egeto (I.E.F.S.) 
H.l P : 6. Roxana Stăniștr
(C.P.M.B.) 10,8 p. Băieți : 1.
Adrian Georgescu (Șc. Sp. 2)
11.1 p ; 2. Andrei Mayer (I.E.F.S.)
9.1 p ; 3. Cristian Neagu (Dinamo) 
5,6 p. COPII n — Fete : 1. Ro
xana Cebuc (Constructorul) 17,7 p ; 
2. Dana Rădulescu (C.P.M B.)

Din cel 
îndeplinit

na-
ca-

13 
ba-

• înregistrate : 
Liliana Moise 
nr. 2) 13,8
Pelmuș (Con- 
3. Diana Co- 

i 11.7 p ; 4.
(Șc. Sp. 2)

17,8 p; 3. Irlna Nlchitorov
(I.E.F.S.) 17 p; 4. Simona Gri- 
gorescu (Șc. Sp. 2) 16,4 ; 5. Te
reza Nencu (Constructorul) 

15,5 p; 6. Leonora Ghelfan
(Șc. Sp. 2) 15 p. Băieți: 1. Va- 
slle Deac (Constructorul) 11,9 p; 
2. Daniel Glnghină (Constructo
rul) li p ; 3. Adrian G. VasJe 
(C.P.M.B.)
JUNionn

10,8 p.
NOȘTRI LA BANSKA 
BYSTRICA
lot de tineri patlna-ieri, un

tori români a plecat în Cehoslo
vacia, pentru a participa Ia con
cursul Internațional de iunfori 
„Marele Prerriu” al orașului 
Banska Bystrica. Din delegație 
fac parte sportivii Anca Tănase, 
Gabriela Voica, Octavian Goga. 
Ion Mircea, arbitrul internațional 
Anghel Lupea și antrenorul Btla 
Horos.

DECEMBRIE
LUNA CADOURILOR!

UITATII

*
★

Pentru amatorii sporturilor de iarnă, un 
cadou bine primit poate fi ales dintre 
noile modele de schiuri, sâniute și patine.

VA RECOMANDĂM:
SCHIURI

— tip TURIST, din lemn, pentru copii: 
dimensiuni 100—160 cm. Prețul • 
80—138 lei perechea ;
tip SUPER și COMBI R, din lemn, 
pentru adulji; dimensiuni 160—220 
c.rn-. ’ 255—504 lei perechea ; 
tip START, din lemn, cu fibrâ de 

odulți; dimensiuni 
190—215 cm. Prețul: 1120—1210 lei 
perechea ;

— tip ALP START, din fibre de sticld 
și metal, pentru aduhi ; dimensiuni 
185—220 cm. Prețul : 1W iojj |e; 
perechea.

i SĂNIUȚE
— din lemn, pentru o persoand. Pre- 

tul î— 51—91 lei bucataj
— din metal, cu spdtar, pentru o per

soane. Preful : 78—90 le. bucata : 
.dm metal, pentru 2 persoane Pre 
ful: 69—85 lei bucata.

PATINE
— cu cheia de Io nr. 18 Io 29. Prețul : 

57—95 lei perechea ;
— artistice de la nr. 18 la 30. Prețul : 

81—150 lei perechea.
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Penultima etapa, in divizia A

Temă de meditație

întoarcerea fiului risipitor...
• Iancu — 1970, fotbalistul care ridică mină chiar și cind

faultează... altcineva!

într-o adevărată cursă confracronomefru, turul campiona
tului național de fotbal programează în 8 zile 3 etape. 
Acum, cînd iarna bate la ușă cu otita insistență, sîntem 
martorii unui final de sezon fotbalistic mai fierbinte decit 
ne-am fi așteptat.

Ce va fi azi? Avem o „rundă", a 14-a, interesantă, cu 
meciuri unul mai important ca altul, cu întîlniri deschise 
cărui rezultat. Dar, să încercăm o trecere în revistă a 
cărei partide.

PROGRESUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA. Cu un rime- 
tn controversat, studenții au reușit să-l stopeze pe lider, 
agonisind două puncte, grație cărora au rămas în plasa” 
fruntașilor. în schimb, Progresului nu i-a fost dat să se 
întoarcă din Valea Jiului nici măcar cu un punct, deși con
ducea la pauză. Și cîtă nevoie avea de el I Astăzi, bucu- 
reștenu le vizează pe amîndouă. Le vor cuceri ? Nu e sigur I

C.F.R. TIMIȘOARAAvancronica nr. 14 S. C. BACĂU — 
RAPID

FARUL

Nu-i deloc întîm- 
plător 

că Tamango-i vi
sător !

La ciocnire e pre
zent 

moșneagul Cu 
trident

fi

Desene de

Baciul, zestrea 
și-o încheagă 

Strîngînd puncte 
în desagă

Al. CLENCIU

C.F.R, TIMIȘOARA — PETROLUL. în drum spre Timișoara, 
ploieștenn „s-au oprit" la București, au luat un punct de la 
Steaua și luni dimineața au plecat mai departe. Am auzit 
că petroliștii mizează cel puțin pe un X în orașul de pe 
Bega. S-ar putea. Bojin e prea tînor să poată duce totul 
pe umerii lui. Chiar dacă a marcat 5 din cele 7 goluri ale 
echipei sale, în fața lui Bădin, Mocanu si Mihai lonescu pare 
a fi greu să rpalizeze mai mult decît Tătaru. Deci...

SPORT CLUB BACĂU — RAPID. Ni se pare meciul cei 
mai interesant. Păcat că Rapid nu poate să dispună de gar
nitura cea mai bună. Atunci, Sport Club ar fi puiuț con
vinge că, înfr-adevăr, acasă nimeni n-o poate depăși. Or, 
în condițiile de azi, nu vedem cum „Giulestiul" ar putea să 
răstoarne calculele hîrtiei și să reziste celui' de al 13-lea val. 
Dacă, totuși, va reuși, înseamnă că avem a face cu o per
formanță greu de egalat. Spectatorii vor avea prilejul să 
urmărească un duel de nivel internațional: Ghiță — Rădu- 
canu, ambii în măsură să stabilească rezultatul partidei.

C.F.R. CLUJ — STEAUA. Gazdele simt în spate răsuflarea 
progresului și vor căuta să profite de terenul propriu. Steaua, 
măcinată de indisponibilități, încearcă să obțină în depla
sare punctele (nu puține) pierdute pe stadioanele din Capi
tală. lată de ce la Cluj contăm pe o partidă viu disputată, 
în care rezultatul de egalitate pare cel mai verosimil.

FARUL — JIUL. Nu credem că Jiul va putea evita înfrîn- 
gerea în fața unui atac destul de productiv. Farul are prima 
șansă, chiar dacă sub blestemul accidentărilor ar fi nevoit 
să reapară cu Antonescu în... poartă.

DINAMO BUCUREȘTI — „U" CLUJ. Prin prisma pozițiilor 
în clasament, ar fi foarte ușor de spus: „Dmamo n-are pro- 

mai bine și ne aducem aminte că 
golgeter, grație meciurilor cu Di- 
București), atunci lucrurile nu mai 
deci, cum un meci de... 1 poate

bleme". Dacă ne gîndim 
Adam a devenit cîndva 
namo (disputate chiar la 
sînt atît de simple, lată, 
deveni și de 2.

Piteștenii se întorc acasă după unF. C. ARGEȘ — U.T.A. Piteștenii se întorc acasă după un 
voiaj neașteptat de rentabil : două puncte la Timișoara, 
unul la București, cu Rapid. Așadar, 75 la sută realizări. Cu 
un asemenea suport moral, desigur, gazdele vor aborda alt
fel meciul cu campioana. Rezultatul depinde în bună măsură 
și de duelul perechilor Lereter — Pojoni și Iancu — Frățilă, 
ultimii conduși de Dobrin.

POLITEHNICA — STEAGUL ROȘU. Ieșenii din nou... acasă. 
Politehnica e singura formație care n-a călătorit în ultimele 
zece zile. Un prim ovantaj. Al doilea, terenul propriu. Dar, 
de data aceasta Incze, Lupulescu, Cuperman și Moldoveanu 
îl vor avea în față pe Adamache, se vor înfrunta cu echipa 
care, se spune, joacă mai bine în deplasare decît acasă, 
lată de ce s-ar putea ca Politehnica, evident favorită, să 
aibă și ceva necazuri.

Constantin ALEXE

PITEȘTI: IN SFÎRȘIT,
TOȚI JUCĂTORII APȚI DE 
JOC.

Iată o 
dispoziție 
dar, în 
piteștenii 
cu cel mai bun 
Chiar și Iancu, care a acu
zat un accident în partida 
precedentă, va îmbrăca 
tricoul lui F.C. Argeș.

BRAȘOV: DRAGOI 
VA JUCA.

Ca urmare a accidentării 
din partida de duminică, ex
trema brașoveană nu va evo
lua în partida de la Iași.

PLOIEȘTI: DRIDEA A
RAMAS ACASA.

După jocul cu Steaua, plo- 
ieștenii au plecat din Capi
tală luni dimineața, îndrep- 
tîndu-se spre Timișoara. De 
la Ploiești ni s-a comunicat 
că Dridea n-a putut face 
nici de data aceasta depla
sarea, continuînd să fie in
disponibil în urma întinde’- 
rii musculare, suferită în 
partida cu Dinamo.

CONSTANȚA : ȘTEFĂNES- 
CU ȘI PLEȘA NU VOR 
JUCA, DAR REINTRĂ BA
DEA, MAREȘ și PORTARUL 
POPA.

Farul s-a înapoiat la Con
stanța luni seara. O dată cu 
echipa, a revenit acasă și 
portarul Ștefănescu, care fu
sese internat la spitalul din 
Arad. Dar el nu va mai pu
tea relua activitatea decît 
după 1 ianuarie, astfel că va 
fi înlocuit cu Popa. Datorită 
unei ruperi de mușchi, nici 
Pleșa nu va mai evolua în 
acest sezon. în schimb, la 
Farul reintră azi Badea și 
Mareș, refăcuți după boală 
sau accidentare.

BUCUREȘTI: LA DINA-

echipă care are la 
tot efectivul. Așa- 
partida cu U.T.A., 
vor aborda jocul 

„11“ al lor.

azi

NU

MO, INCERTA FOLOSI
REA LUI DELEANU.

Datorită luxației de la 
umăr, Constantinescu nu 
poate apăra. Dinu continuă 
să stea și el pe tușă după 
întinderea de ligamente de 
la Cardiff. Și iată, Deleanu 
a fost accidentat la Craiova 
(nu grav) și se așteaptă avi
zul medicului în privința fo
losirii lui.

...LA PROGRESUL, doar 
Filipescu și Gherghel pre
zintă unele dubii în privin
ța utilizării lor.

...LA RAPID, reintră Lu- 
pescu. în cadrul unei ședin
țe care a avut loc ieri di
mineață, înaintea plecării 
spre Bacău, s-au elucidat pro
blemele în cazul jucătorului 
Lupescu. Așadar. în jocul de 
azi, de la Bacău, fundașul 
central rapidist își va relua 
locul în formație.

Am fost printre puținii care 
l-au vizitat pe Iancu, ACOLO, 
sau, dacă e să dau crezare spu
selor lui, am fost singurul din
tre confrați care am bătut, cu 
multe luni in urmă, la poarta 
penitenciarului...

Era o zi bllndă, feciorelnică, 
de început de vară, și parcă 
toți oamenii lumii își dăduseră 
mina să zimbească. așezind 
bucuria lor în străzi. în case, 
in copaci.

In salopeta Iul vărgată — 
mi s-a spus că face parte, ba 
nu, chiar conduce o brigadă 
de muncă — Iancu părea stin
gher. Vorbea abia auzit, ell- 
berind cuvintele cu greu, cu 
caznă, cu ochit lipiți de pie
trele caldarimului.

L-am întrebat direct, poate 
chiar brutal, cum se simte, șl 
mi-a răspuns că nu e simplu 
și că nu e ușor, dar că a 
greșit și cum toate greșelile 
se plătesc...

Mi-aduc aminte ca și azi de 
privirea lui tăinuită și singu
ră. ochi mari, speriați care te 
priveau parcă printr-o apă, țin
tind prin ființa ta altundeva, 
cine știe unde, aiurea, căutind 
parcă ceva, ceva numai de ei 
știut... Iancu, fotbalistul învă
țat Cu aplauzele și confortu
rile, își trăia cu greu greșeala, 
comisă față de noi toți, față 
de el însuși...

Plătea, și plătea cu preț greu.
...Tocmai plecam, cînd i-am 

pus o întrebare care l-a făcut 
să zimbească, pentru prima oa
ră — zicea el — după multe 
luni. L-am întrebat care crede 
că este lucrul cel mai de preț 
pe care l-a învătat în răstim
pul petrecut ACOLO..,

M-a privit tăcut, strecurln- 
du-și mîinile mart — bătă
torite și. dacă nu mă înșel, 
mînjite de vopseaua verde a 
gardurilor la care lucra — in 
buzunarul salopetei. A dat din 
umeri. Mi-a cerut 
privit-o lung, cu 
care aveam 
mai tîrziu..

— Aici am _____
te. Știți, cind jucam fotbal, 
fumam numai „Snagov". 
într-o bună zi. aici, mama 
mi-a adus citeva pachete, 
în dormitorul nostru, se 
fumează „CarpaR". și a- 
tunci. poate pentru prima 
oară ta viată, am simtit 
neputința să aprind un 
„Snagov" cînd. alături,, ci
neva își frige degetele cu

„Carpați”. Nu știu cum se 
numește asia, dar așa am 
simtit...

★
...Au trecut multe luni de-a- 

tunci, și Iancu a revenit in 
terenul de sport, pe care l-a 
iubit și-l iubește atît, acolo, 
in fața careului advers, unde 
se hotărăște soarta golului șl 
unde lupta are legi ale dracu
lui de aspre...

Sincer să fiu, n-aș fi vrut 
să scriu nimic despre el, sau 
n-aș fi vrut să scriu acum, 
cînd lucrurile mi se păreau 
încă timpurii, necoapte, și nici 
n-aș fi făcut-o dacă intr-o 
bună zi nu l-aș fi văzut, din 
intimplare, pe Puiu Rapaport, 
vicepreședintele lui F. C. Ar
geș. L-am întrebat — mai mult 
intr-o doară — ce-l nou în 
T rivale.

Ca tot omul. Putu Rapaport 
mi-a spus și bune și rele: ba 
că jucătorii nu aleargă unde 
si cum trebuie, ba că Dobrin 
are uneori limba prea ascuțită, 
ba că publicul nu vrea decit 
victorii, deși reconstrucția unei 
echipe cere timp și răbdare...

— Și Iancu ? — l-am 
trebat intr-un tîrziu.

— Iancu ? Ce-i cu el ? E 
mai cuminte și mai_ltaiștit 
cător al nostru... 
avea in lot numai

in

cel 
. ju- 

Ei, dac-am 
băieți ca el !

s-o

bătă-

o {luară și a 
o mirare pe 
infeleg abia

învătat mul-

★
Stăm de vorbă .. 

și in plină stradă. „ _
a izbutit un nesperat l—l cu 
Rapidul și Iancu n-are nici 
un motiv să fie trist, deși 
nu-mi pare in apele lui...

— Ce-i. Gută, cine te-a 
pirat 1

— Nu m-a supărat 
meni, sînt bucuros că __
luat un punct. Ce ziceți, 
nu merge rău echipa ?

Ii răspund că „Argeșul" stă 
parcă tot mal bine pe picioare 
și că dacă lucrurile vor mer
ge așa, la Pitești, • nimeni nu 
va tremura, în retur, de frica 
retrogradării, ti mai spun că 
nici el n-a jucat prost, chiar 
dacă a fost schimbat...

— Cum să-mi pară rău 
de asta?! Doar Frățilă care 
mi-a luat locul a marcat 
golul egalării ! Cum să-mi 
pară rău. ce-s nebun ! ?

tmi spune apoi că, după 
părerea lui, n-a fost în formă 
și nici terenul nu l-a ajutat...

în plină zi 
„Argeșul"

nu-

ni- 
am

SA PORNIM
Sistemul nostru competițional, care și-a 

găsit lin cadru stabil pentru echipele din 
diviziile A, B și C, suferă încă la eșalonul 
tineret-rezerve, juniori și la campionatul 
școlar. Aceasta — s-o recunoaștem — frî- 
nează mult procesul de împrospătare care 
trebuie asigurat neîntrerupt de jos in sus 
pentru întregul nostru fotbal de perfor
manță. '

Se simțea, deci, neapărată nevoie să se 
creeze pe lingă secțiile de 
rilor adevărate „pepiniere 
„tinerele speranțe", depis
tate din rîndui copiilor și 
juniorilor, să fie pregătite 
tatr-un cadru organizat, 
științific. Cu caracter ex
perimental, au fost create 
în 1965 cele 12 centre pen
tru copii și juniori. Pe cel 
de la stadionul „23 August" 
personal, ca o stație-pilot pentru toate cele
lalte centre din restul țării.

Experimentul a dat roade prin stimularea 
produsă în rîndui copiilor, fapt ce a deter
minat în ultimul timp majorarea număru
lui de centre de la 12 la 36.

Chiar în coloanele acestui ziar am semna
lat în mai multe articole unele deficiențe 
existente încă la centre : empirismul crite
riilor de selecționare, lipsa cadrelor de an
trenori și instructori, mijloacele și dotările 
insuficiente etc. Conducerea F.R.F, a ținut 
să facă acum o analiză cît mai profundă a 
activității acestor centre, spre a le crea o 
bază consistentă, așa cum se cere oricărei 
piramide ce trebuie înălțată armonios și 
legic

Grija arătată de forurile de conducere 
ale federației dovedește că se fac pași mari 
pentru crearea unui nou cadru organizato
ric al centrelor existente și al celor care vor

fotbal ale clubu- 
de

După cum s-a mai anunțat 
_  în luna decembrie 1970, 
ianuarie și februarie 1971 — 
la toate tragerile și concursu
rile obișnuite PRONOEX
PRES, LOTO și PRONO
SPORT se atribuie autoturis
me în cadrul valorii unitare 
a premiilor în numerar, indi
ferent categoria la care a 
fost obținut cîștigul în nume
rar de o valoare cel puțin 
egală cu aceea a autoturis
mului ales, felul biletului și 
taxa de participare per va
riantă.

Deci se pot obține autotu
risme și cu variante de 2 
lei (la Loto) și 3 lei (la 
Pronoexpres), anterior această 
posibilitate fiind acordată 
numai variantelor de 5 lei la 
Loto și 6 lei la Pronoexpres.

în perioada decembrie 1970 
.— februarie 1971, se oferă 
următoarele autoturisme la a- 
legerea câștigătorului: MOSK-

mai lua ființă. înzestrarea cu terenurile 
aparatele ajutătoare necesare, afectarea j

și 
...._____  ________  _______  _______  ce
lor mai buni antrenori, redactarea unui „în
drumar1* pentru a se asigura unitatea de 
concepție în pregătire — sînt primele obiec
tive a căror realizare sîntem chemați s-o 
urmărim cu toată fermitatea. Este nevoie, 
în special, ca sumelor prevăzute pentru cen
trele de copii și 
dea altă utilizare 
ale cluburilor.

De altfel, după

juniori să nu Ii se mai 
de către secțiile de fotbal

Subiecte
fierbinți...

Nu se disculpă pentru că la 
urma-urmeî nici n-ar avea de 
ce: explică doar, cu vorbe 
cintărlte, pline de adevăr, că 
dacă gazonul ar fi fost uscat, 
s-ar fi deplasat mai ușor spre 
dreapta, acolo unde mingile 
lui Dobrin îl așteaptă la întil- 
nire..'.

— Spune-mi, cum te împaci 
cu Dobrin 7

— Bine. Ne respectăm 
reciproc. Eu sint mal ta 
vîrstă, el e un foarte marc 
fotbalist.

Povestește despre venirea 
lui la Pitești, despre atmosfe
ra de neîncredere pe care a 
găslt-o acolo, despre schimba
rea de optică pe care a sim
ți t-o pornită de la antrenori 
și jucători spre tribunele din 
care glasuri rele se mai aud 
încă și acum.

Apoi tace, parcă 
'după o clipă de 
roagă să nu scriu 
tot ce vorbim, că 
un rost. Să mai aștept...

— Ce să mai aștept ?
— Primăvara. Zău 

am nevoie de o iarnă, să 
mă pregătesc cu seriozi
tate, ca niciodată pină a» 
cum. Să mă pregătesc cu 
disperare.

— Aș vrea să te întreb ce
va. La ce te gîndești cind 
pronunți cuvîntul disperare ? 
Ce vrei ? Vrei să mai joci a 
dată în echipa națională 1

Se uită la mine drept, cinstit, 
li întind o țigară. Privește 
pachetul de „Snagov" și cla
tină din cap indiferent. Are 
el „carpațile" lui... Nu spune 
nimic, de parc-ar vrea să mi 
convingă că întrebarea mea a 
fost nelalocul ei, stupidă cu a- 
devărat. I-o repet. Oftează.

— La 30 de ani e greu 
să mai intri în echipa na
țională ! Eu vreau altceva. 
Vreau ca tribuna să uite 
că am fost ACOLO...

Trage din țigară adine, cu 
frenezie. Ochii i s-au pironit 
— ca atunci — pe pietrele din 
caldarim, și nu spune nimic. 
A terminat. Ne stringem mti- 
nile ji nici unul nu poate spu
ne mai mult decit „ta reve
dere"...

Dă colțul. Continui să mă 
uit după el, șl parcă-l văd, eu 
o oră mai devreme, trudind în 
fața „careului de șaisprezece" 
al Rapidului, acolo unde lupta 
e neîndurătoare.

Mi-aduc aminte că la masa 
presei cineva remarca. în glu
mă, că Iancu ridică mina, în 
semn de recunoaștere a vino
văției. chiar șl cînd faultează 
un altul... 1

Asta vă spune, oare, ceva ?

Ovidiu IOANITOA1A

epuizat. și 
tăcere 
nimic 
n-are

mă 
din 
nici

asa.

fotbal", unde

l-am organizat

. cum s-a văzut din darea 
de seamă prezentată la 
Comitetul federal, clubu
rile care n-au arătat un 
interes major centrelor de 
copii și n-au corelat âc- 
tivitatea lor competițio- 
nală cu munca de pers
pectivă la aceste centre, 
de jucători, făcind față cuacuză o penurie 

greu cerințelor din campionat, pentru care 
ele au sacrificat pînă acum totul.

Problema creșterii unei noi generații de 
fotbaliști trebuie să stea și de aici înainte 
în centrul preocupărilor noastre, ale tutu
ror r federație, cluburi, presă etc. Concursul 
Adidas, inițiat recent, să fie adîncit și prin 
alegerea celui mai bun pitic. Să organizăm 
temeinic campionatul de juniori, ca și pe 
cel școlir. Este necesară și o competiție 
între echipele tuturor centrelor de copii 
și juniori din țară, cu criterii diferențiate pe 
vîrste. Astfel, procesul de primenire a fot
balului nostru va putea fi realizat „în lanț“, 
iar generația lui Dobrin, Dinu, Dumitrache, 
Nunweiller, Lucescu își va găsi mîine demni 
continuatori în cei ce se pregătesc astăzi cu 
toată sîrguința la centrele din țară și la 
școlile cu profil de fotbal.

VIRGIL ECONOMU

Subiectul nr. 1 al acestei 
rubrici îl constituie — nu e 
greu de ghicit — arbitrajul 
lui Zaharia Drăghici, în par
tida Rapid—F.C. Argeș. în 
presă, a curs multă cerneală 
pe marginea acestui arbitraj 
necorespunzător. Am ținut să 
cunoaștem însă și o părere 
oficială, aceea a observatoru
lui federal, în speță Ștefan 
Socaciu, președintele comisiei 
centrale de competiții și dis
ciplină. Acordîndu-i arbitru
lui nota 4 (presupunem că a- 
ceasta este cea mai mică 
notă, în accepțiunea tov. Ște
fan Socaciu despre un arbi
traj), observatorul federal 
precizează că greșelile aces
tuia au fost „DETERMINAN
TE* pentru rezultatul parti
dei, prin „neacordarea a 
două lovituri de pedeapsă 
pentru Rapid". Așadar, dele
gatul federației reține ca in
fracțiuni ce trebuiau sancțio
nate cu lovituri de la 11 
metri, atît dezechilibrarea lui 
Straț, ÎN MIJLOCUL CA
REULUI (la care arbitrul a 
fluierat, dar a dictat execu
tarea unei lovituri libere DE 
LA 16 METRI ?!?!), cît și 
faultul comis, puțin mai tîr
ziu, asupra lui Codreanu (la 
care arbitrul n-a fluierat ni
mic, speriat de faptul că a- 
ceastă situație gravă, faultul 
în careu, era o continuare a 
unei faze în care Marin Ste- 
lian îl faultase pe Olteanu, 
fără să fi fost penalizat).

Tn raport se fac referiri și 
la jocul dur al fundașului 
rapidist Ștefan, dar dojana 
este destul de... părintească,

menționindu-se că Ștefan 
„A EXAGERAT in atacurile 
asupra adversarului". Nu era 
mai bine să se fi spus lucru
rilor 
rat ? Fiindcă sîntem la capi
tolul 
este 
gestul nesportiv al lui Vigu, 
în meciul Steaua—Petrolul. 
La un fault comis de Gruber 
asupra lui Ștefănescu, Vigu, 
fără să fie angajat cu nimic 
în faza respectivă, s-a repezit 
la Gruber, încercînd să-l lo
vească. A fost o ieșire huli
ganică, stopată însă la timp 
de arbitrul N. Rainea. Ges
tul, însă, rămîne. Și, poate, 
ar trebui să se manifeste o 
severitate mai mare față de 
asemenea jucători, „sămîntă 
de scandal1*, decît față de 
eroii principali ai unui inci
dent, care ar putea invoca 
starea de nervozitate creată 
prin primirea unei 
etc.

Etapa 
rit un 
lovitura 
care Universitatea Craiova a 
cîștigat meciul cu Dinamo. 
Opinia observatorului federal, 
C. Ardeleanu, este 
că : „Arbitrul Petre 
influențat rezultatul, 
cordarea unui „11 
NE JUSTIFIC AT*.

Semne bune la Iași, într-o 
problemă nevralgică : atitudi
nea publicului. Atît arbitrul 
meciului Politehnica —Sport

pe numele lor adevă-

de ordin disciplinar, 
cazul să amintim și de

club Bacău, Victor Pădurea- 
nu, cît și observatorul fede
ral, Petre Olteanu, remarcă 
atitudinea SPORTIVA a spec
tatorilor. Mergeți înainte pe 
acest drum, dragi spectatori 
din Iași. Nu este prea tîrziu 
pentru a mai cuceri „Trofeul 
Petschovschi“ ! 1

în schimb, o decepție la 
Petroșani: public gălăgios, 
exprimări triviale etc. Și ne 
obișnuisem cu gîndul că ori
unde am putea înregistra a- 
semenea manifestări, în afa
ră de Petroșani!

Arbitri
sancționațis »

lovituri

trecută a
subiect de
de la 11 metri, prin

mai ofe- 
discuție :

categori-
Sotir a 
prin a- 

metri"

Jack BERARIU

Colegiul central al arbitrilor al 
Federației române de fotbal a 
analizat modul cum unii arbitri 
au condus meciuri oficiale și a 
luat următoarele măsuri :

— Z. Drăghici a fost suspendat 
pe 4 luni șl a fost scos din lotul 
A ; I. Rus — suspendat pe 2 
luni : P. Sotir — suspendat pe « 
săptămlni : M. Molnar — suspen
dat pe 6 luni pentru calomnierea 
observatorului federal ; I. Simion 
— suspendat pe trei luni ; D. Isă- 
cescu — scos din lotul divizionar 
pentru atitudine necuviincioasă 
față de organele federației ; J. 
Sterniscbi șl I. Petculescu — sus
pendați o lună.

Arbitrii meciurilor de azi
Progresul — Universitatea 

Craiova : S. MUREȘAN (Tur
da), ajutat la linie de A. 
Pop și G. Vereș (ambii din 
Cluj) ;

C.F.R. Timișoara — Petro
lul : I. DRĂGHICI, ajutat 
de C. Niculescu și C. Dra- 
gotescu (toți din București);

Sport Club Bacău — Rapid: 
G. BlRSAN, ajutat de V. 
Liga și G. Ștefan (toți din 
Galați);

C.F.R. Cluj — Steaua: O. 
ANDERCO (Satu Mare), aju
tat de G. Farcaș (Satu Mare) 
și V. Trifu (Baia Mare);

Farul — Jiul : G. L1MO- 
NA. ajutat de I. Ilrisafi și 
A. Munich (toți din București);

Dinamo București — „U“ 
Cluj: O. COMȘA, ajutat de 
N. Mogoroașe și V. Grigo- 
rescu (toți din Craiova);

F. C. Argeș — U.T.A. : C. 
BARBUI.F.SCU, ajutat de G. 
Popovici și G. Dragomir (toți 
din București);

Politehnica — Steagul roșu: 
A. BENTU, ajutat de C. 
Costică și S. Lazăr (toți din 
București).

(Urrnars din pag. 1}

VICI 408 cu caroserie 412 
(57.700 lei), DACIA 1100 
(55.000 lei). MOSKVICI 408 
cu 4 faruri și radio (54.500

LOTO PRONOSPORT
AUTOTURISME LA ALEGE
RE POT FI CÎȘTIGATE ȘI 
CU 2 LEI LA LOTO ȘI 3 LEI 

LA PRONOEXPRES

lei), SKODA S.100 (53.090 lei) 
și FIAT 850 (45.800 lei).

• Tragerea Pronoexpres de 
astăzi se va televiza direct 
din studioul Televiziunii cu 
începere de la ora 19,10.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO DIN 8 XII.

EXTRAGEREA I: 63 31 20 85; 
EXTRAGEREA a Il-a: 70 13 
65 84 42 46; EXTRAGEREA 
a III-a: 2 38 51 46/75 17 
64 40; EXTRAGEREA alV-a: 
56 73 77 54 32 41 33 3.
Fond de premii : 1.692.010 lei

Plata premiilor va începe 
in Capitală de la 21 decem
brie pînă la 30 ianuarie 1971; 
in țară de 
pină la 30 
dusiv.
PREMIILE 

PRONOSPORT
6 DECEMBRIE

CATEGORIA I: (13 rezul
tate) 4,20 variante a 16.396 lei; 
CATEGORIA a Il-a: (12 re
zultate) 128,05 variante a 645 
lei; CATEGORIA a III-a : (11 
rezultate) 1.344,2 variante a 
92 lei.

la 23 decembrie 
ianuarie 1971 in-

CONCURSULUI 
Nr. 49 DIN

misiile sportive din școlile 
generale, vastă rețea organi
zatorică cuprinzind peste 
350 000 de membri și repre- 
zentînd mai mult de 20 la 
sută din populația Capitalei, 
mai mult decit numărul de 
locuitori al oricărui alt oraș 
al țării.

Manifestările sportive cu 
caracter public întrețin o am
bianță cu largi și intense 
contacte internaționale ce se 
integrează în însăși viața so
cială a Bucureștiului, dar 
mișcarea sportivă și activi
tatea de educație fizică nu 
trebuie limitată numai la 
competiții. Menținerea sănă
tății are o legătură directă 
cu modul 
șește să 
lucrativă cu exercițiul fizic 
necesar organismului. Ilolul 
educatorilor, al profesorilor, 
al învățătorilor, sporește ne
contenit și în acest domeniu 
al „igienei mișcării", in pa
ralel cu cel al cadrelor di
dactice. In ce mă privește, 
păstrez imaginea luminoasă 
profesorilor adolescenței me
le, fie că erau de limba ro
mână, de educație fizică sau 
de muzică, și cind fac aceas
tă afirmație, mă gtndesc la 
Pompiliu Constantinescu. Va
lentin Orășanu și Nicolae 
Lungu.

cum individul reu- 
îmbine activitatea

PARTIDUL ACORDA UN 
DEOSEBIT INTERES ACTI
VITĂȚII DE EDUCAȚIE FI
ZICA SI SPORT, CONSIDE- 
RtND-O DREPT O PROBLE
MĂ DE ÎNSEMNĂTATE SO
CIALA, DE APĂRARE S' 
de Întărire a capaci
tății BIOLOGICE A POPU
LAȚIEI, ASlGURlNDU-l UN 
PROGRES PERMANENT.

— Ce ne puteți spune 
despre planul de dezvol
tare a mișcării sportive 
bucureștene. tn noul cin
cinal ?

— In peisajul bucureștean 
în care viitorul cincinal va 
marca noi edificii de cultură 
și de sănătate — ca să nu 
mal vorbim de înzestrarea 
industrială-economică și de 
programul de construcții — 
sportul nu a fost omis. Dim
potrivă, el își are locul lui 
bine stabilit intre preocupă
rile consemnate in noul cin
cinal. Astfel, va fi construită 
o mare sală de sporturi cu 
o capacitate de 6 001) locuri, 
după cum e prevăzută o nouă 
sală destinată scrimei, hal
terelor, boxului și luptelor. 
De asemenea, sint în curs de 
definitivare lucrările instala
ției nocturne a stadionului 
„23 August", Simultan, se 
prevede ca 8 școli din Capi
tală să fie dotate cu noi săli 
de spoit.

— Metropolă cu o mare 
fluctuație de vizitatori, ce 
va oferi oare Bucureștiul, 
in plus, pe linie de agre
ment sportiv oaspeților și 
locuitorilor săi atrași de 
sport ? Bineînțeles, avtnd 
în vedere agrementul per
sonal, distracția prin miș
care fizică și mai puțin 
spectacolul sportiv...

— Agrementul prin exerci
ții fizice și sport se înscrie 
printre preocupările constan
te ale Consiliului popular al 
municipiului București. Agre
mentul sportiv este o cerin
ță acută impusă de modifica
rea radicală a genurilor de 
activități umane și de solici
tare excesivă a sistemului 
nervos. Mărirea numărului de 
cursuri populare de înot, de 
patinaj, de gimnastică igie
nică, cu un accentuat carac
ter de masă, constituie un o- 
blectiv prezent pe agenda 
proiectelor noului cincinal, la 
scară de mari proporții.

Acționînd in favoarea teni
sului, judo-ului și culturis
mului, pentru asigurarea u- 
nei practici cu tot mai largi 
accesibilități, sub raportul 
participărilor numerice și al 
inițiativelor în care sint cu
prinși elevii ți studenții, a- 
firmărn puncte dintr-un pro
gram pe care cei ce poartă

răspunderea desdvîrșirii lui 
îl privesc cu toată seriozita
tea. Pistele pentru patinajul 
cu role și Muzeul sporturilor 
vor deveni, cred, o realitate.

Nu trebuie să omit că în 
planul de muncă al Consiliu
lui popular al municipiului 
București există mai multe 
puncte privind asigurarea 
metropolei românești cu baze 
sportive și locuri de agre
ment de nivel olimpic: ex
tinderea salbei de lacuri din 
jurul Capitalei (în primă 
tranșă: lacul Pantellmon II), 
ceea ce va aduce agremen
tului sportiv o augmentare 
in yachting, caiac-canoe. schi 
nautic, sporturi nautice me
canizate. In același context, 
in cadrul întrecerii tovără
șești dintre Consiliile popu
lare de sector, multe din 
parcurile Capitalei — utili
zate nu de mult numai pen
tru plimbare — vor suferi 
transformări, pe linia dotării 
lor cu zone de sport, priii 
amenajări de terenuri de fot
bal, volei, baschet, tenis etc. 
De altfel, aceste inițiative re
prezintă numai o continuare 
a preocupărilor 
1969—1970, - -
iat citeva 
marcabile: 
Pantelimon 
deni (sect.
(sect. 7) și numeroase plat
forme bituminizate pentru 
jocurile copiilor. (

din anii 
cind s-au amena- 
baze sportive re* 

Complexul din 
II, cel de la Fun- 
2), U.R.E.M.O.A.S.



Campionatul de hochei al Armatelor Prietene

Steaua a cedat la limită (1-2) 
redutabilei formații Dukla Jihlava

■ I H
de pauză, turneul se va relua joi 
o găzduiește în aceste zile pa- 
a continuat ieri printr-un cu-

... .......... ....... .......... , _j| dintre hocheiștii cehoslovaci și 
români a furnizat chiar o întîlnire de o rară spectaculozitate, 
în care echipa Steaua s-a comportat excelent, cedînd la limită 
și fiind la un pas de a realiza o performantă de prestigiu.

Astăzi este zi
Pasionanta dispută pe care i 

tinoarul artificial din Capitală 
plaj atractiv. Meciul vedetă, ce

SELECȚIONATA ARMA
TEI SOVIETICE—Ț-S.K.A. 
SOFIA 17—0 (5—0, 8—0,4—0)

In ciuda unor lăudabile e- 
forturi ale echipei sofiote, me
ciul a reprezentat, în fapt, o 
simplă formalitate pentru ex- 
celenții hocheiști sovietici, care 
și-au depășit adversarii la ab
solut toate capitolele: pregă
tire fizică și tehnică, calități 
fizice etc. •

In consecință, jocul a fost, 
în marea majoritate a timpului, 
o cavalcadă de acțiuni ofen
sive ale reprezentativei arma
tei sovietice care a utilizat, 
credem, toată gama posibilă 
de atacuri și de pase, cons- 
tringînd pe bulgari fa o a- 
părare disperată. De aceea, în 
primele 20 de minute învinșii 
abia au izbutit, de cîteva ori, 
să ajungă în treimea echipei 
sovietice, dar n-au putut trage 
decît de două ori la poarta lui 
Tolstikov

Abia în ultima parte a in
tilnirii. atunci cînd probabil 
și-au dat scama că scorul nu

mai are chiar nici o importan
ță, bulgarii au ieșit și ei ceva 
mai 
realizat 
tite din 
taoular. 
hotărită

curajos la atac și au 
cîteva acțiuni izbu- 

punct de vedere spee- 
solicitînd intervenția 

______ a apărării sovietice. 
Arbitrii Prazek (Cehoslova

cia) și Presneanu (România) 
au condus bine un meci foar
te sportiv.

Cele 17 goluri au fost mar
cate de : Lebedev (4), Mîșakov 
(3), Anisin (3), Kudiaș (3), Gla
zov, Smaghin, Bodunov, Pa- 
niuhin.

JIHLAVA—STEAUA 
2—1 (0—0, 1—1, 
1-0)

Echipa româna a făcut una 
dintre cele mai bune partide 
pe care le-am văzut în ulti
mii ani, evoluind de la egal 
la egal și dominînd chiar mi
nute întregi o formație <*u o 
excelentă și Pe deplin meri
tată reputație în hocheiul 
mondial. Jucătorii de la 
Steaua au acceptat cu bună

DUKLA 
BUCUREȘTI

știință și chiar din primele 
minute jocul rapid al adver
sarului, angajîndu-se cu toa
tă forța într-un formidabil 
iureș pe gheață și descope- 
rindu-și cu acest prilej niște 
valențe pe care nu le bă
nuia. Dacă Fodorea, Pană sau 
Calamar nu ar fi ratat o se
rie de excelente ocazii, am fi 
asistat probabil la una din 
marile surprize ale acestui 
sezon.

Românii au deschis scorul 
în min, 30 printr-o spectacu
loasă combinație Varga-Pa- 
nă-Calamar. fructificată de 
cel din urmă. Un minut mai 
tîrziu oaspeții au egalat sur
prinzător, cînd un șut al lui 
Bubla a fost deviat în plasă 
de patina lui Făgăraș. Și tot 
profitînd de o neatenție a 
apărării române Mec a în
scris golul victoriei în min. 
43. în ciuda aprigei dispute 
de pe gheață meciul a purtat 
amprenta unei depline spor
tivități, arbitrii V. Sorokin 
(U.R.S.S.) și S. Voinov 
(Bulgaria) dictînd doar 4 mi
nute de eliminare !

Romeo VILARA 
Valeria CHIOSE

STEAUA-GALATASARAY, un meci de mare
atractivitate în Cupa cupelor la baschet

INVINGÎNDU-L PE OSCAR BONAVENA PRIN K. 0. TEHNIC
Y

- Sala Floreașca găzduiește, 
astă-seară, un meci ’de bas
chet de mare interes: 
Steaua — Galatasaray Istan
bul, returul partidei desfă
șurată săptămîna trecută în 
primul tur al celei de a 
V-a ediții a Cupei cupelor, 
în sala Spor Ve Sergi Sarayi, 
victoria a revenit baschetba- 
liștilor turci 
66—61, c__
de cinci puncte care, 
rent, poate fi ușor recupe
rat. Nu trebuie uitat, însă, 
că echipa oaspete 
terizează printr-o 
remarcabilă care.
valorii jucătorilor, poate fi 
decisivă în stabilirea forma
ției ce se va califica în tu
rul următor al competiției. 
De asemenea, nu trebuie 
omis că în întîlnirea directă 
Steaua — Galatasaray, dispu
tată în ediția 1963—1964 a 
C.C.E., sportivii români s-au 
calificat de abia după al 
treilea meci (51—69 la Istan
bul, 80—62 la București și, 
în sfîrșit, 57—56 tot la Bucu
rești, după o întrecere dra
matică), deși pe atunci ste- 
i'iștii evoluau cu formația de 
aUr (Folbert, Fodor, Nedef, 
Niculescu, Novacek). Sîntem 
convinși, însă, că 
componenți ai echipei Steaua 
nu vor precupeți nici un e- 
fort. pentru a trece de acest 
dificil obstacol, că se vor 
prezenta în plenitudinea for
țelor și vor recupera handi
capul.

Oaspeții au sosit în Capi
tală ieri dimineață, iar sea
ra. după desfășurarea parti- 

feminin 
Germa- 

antrena- 
în

i cu scorul de 
deci cu un avantaj 

apa-

se carac- 
tenacitate 
adăugată

Nedef,

actualii

CASSIUS CLAY Sl-A DESCHIS CALEA 
SPRE RECUCERIREA TITLULUI MONDIAL,

• Luptă acerbă pe ringul de la „Madison Square Garden", dar box dezolant... .• Decizia a survenit cifi 
un minut înainte de gongul final • Clay, greu încercat în rundul 4, a revenit puternic • Specialiștii nu sînt’ 
convinși că fostul campion l-ar putea învinge pe Joe Fra zier

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Luni seara, pe ringul celebrei 
arene „Madison Square Gar
den" din New York, s-a dis
putat meciul dintre boxerii din 
categoria grea Cassius Clay și 
Oscar Bonavena, doi dintre 
pretendenții la titlul mondial, 
deținut de negrul american Joe 
Frazier. La capătul unui meci 
care nu a corespuns întru to
tul așteptărilor. Cassius Clay a 
obținut victoria prin k.o. teh
nic în repriza a 15-a.

Comentlnd această întilnire, 
corespondentul agenției FRANr 
CE PRESSE scrie -. „Cassius Clay 
n-a reușit să-și vadă realizat 
propriul pronostic de a-l în
vinge prin k.o. în repriza a 
9-a pe argentinianul Bonavena. 
După 14 reprize, de multe ori 
confuze, dezolante din punct de 
vedere al boxului pur. Clay l-a 
învins pe adversarul său de-a- 
bia în ultima repriză. Fără să 
etaleze ușurința și mobilitatea 
care-l caracterizau cu ani în 
urmă, in fața unui boxer cu 
stil dezordonat, fostul campion 
mondial — după ce a fost 
greu încercat în rundul 4 
a reușit lovitura decisivă. 
numai un minut înainte 
sfirșitul meciului".

Cînd cei aproape 20 000 
spectatori aflați în jurul rin
gului de la Madison credeau 
că Clay se îndrepta spre o 
victorie la puncte, fostul de
ținător al centurii cu diaman
te L-A EXPEDIAT LA PO
DEA PE SOLIDUL BOXER 
SUD-AMERICAN. PRINTR-UN 
REMARCABIL CROȘEU 
STINGĂ LA BĂRBIE. 
NAVENA S-A RIDICAT 
8‘ DAR ERA GROGGY CÎND 
A RELUAT LUPTA. SESI- 
ZIND SITUAȚIA DIFICILA 
A ADVERSARULUI SAU CAS
SIUS CLAY A INSISTAT IN 
ATAC ȘI. PRINTR-O ALTĂ 
LOVITURA BINE PLASATĂ, 
L-A TRIMIS DIN NOU LA 
PAMINT PE BONAVENA. In 
acel moment, arbitrul a. inter
venit (argentinianul era încă la 
podea), lipsindu-l pe Clay de 
o victorie prin k.o. care l-ar 

' . pe 
argentinia- 
înfrîngere

CU 
de

de

DE
EO
LA

fi satisfăcut_ și pe el și 
spectatori, 
nul 
înainte 
sa. în

Dacă 
în cele 
ca profesionist, 
convins suporterii și 
mai puțin pe specialiști că, 
boxînd în acest fel, ar putea 
să recucerească primăvara vi
itoare titlul mondial în fața 
actualului campion, Joe Fra-

Totuși, 
suferă prima 

de limită din cariera 
54 de meciuri. 
Clay a rămas 
31 de meciuri 

el

neînvins 
susținute 
nu și-a 
cu atît

dei de handbal 
România — R.F. a 
niei, au efectuat un 
meat de acomodare 
Floreașca. Cît privește 
sportivii români, ei au 
ținut ultima verificare 
seară, cînd au jucat amical 
eu Dinamo și cînd antrenorul 
Vasile Popescu a încercat di
ferite formule, de formații și 
teme tactice.

sala 
pe 

sus- 
luni

Savu a aruncat la ccș, iar Tarău (nr. 
pentru a urmări. O fază obi.

Meciul de azi începe la 
ora 18. Arbitrilor 
binski (Polonia) și N. Pilku 

li se vor alinia ur- 
loturi :

V. Popescu):
FI. Niculescu, 

Savu, 8 Irimie, 
10 Popa,

Pașca,

J. Jarzel-

STEAUA
4
6.
9

11
13

(Albania) 
mătoarele
(antrenor 
Tarău, 5
Baciu, 7
V. Glieorghe, 
Dimancea, 12
Oczelak, 14 Spînu, 15 Molin: 
GALATASARAY (antrenor 
Cavit Altunay): 4 Uvguci,
5 G. Niir, 6 Kapanoglu, 7 B.

MARILE COMPETIȚII ALE SCHIULUI INTERNAȚIONAL

SI „CUPA NAȚIUNILOR"
După o existență de numai 

patru sezoane, „Cupa mondială" 
la schi alpin, prin Importanță, 
prin interesul pe care-1 suscită, a 
fost consacrată de comisia F.I.S. 
(reunită în 7—8 septembrie 1870 
la Geneva), printre competițiile 
clasice ale schiului alpin. Pers
pectiva obținerii unui loc fruntaș 
într-o ierarhie a unui sezon în
treg a insuflat vigoare și energie 
unei activități competiționale 
aflate în somnolență, dezvăluind 
orizonturi noi de atracție. In. ace
lași timp, în contextul schiului 
a'.oln internațional, clasamentul 
individual pe probe și general in
dividual, ca și cel pe echipe, de
monstrează forța fiecărei echipe 
naționale participante și forma 
principalilor pretendenți la titlul 
de „ccl mai bun sau cea mai 
bună schioare mondială a anului14. 
Competiția cuprinde în sine un 
suspens prelungit, prin desfășu
rarea sa episodică, în țări și la 
termene diferite.

în fond, ce este „Cupa mon
dială" și care sînt noutățile sta
bilite la ultima consfătuire a co
misiei F.I.S. pentru sezonul 1970— 
1971 ?

„Cupa mondială" nu este un 
concurs propriu-zis, ci un clasa
ment întocmit prin acordarea unui 
punctaj pe baza celor mai bune 
rezultate obținute de schiori în 
cadrul unor competiții tradiționale 
desemnate anual, de a intra în 
clasamentul Cupei. De pildă, pen
tru anul 1970—71, numărul de con
cursuri pentru bărbați și femei 
vor fi 7 coborîri, 8 slalomuri 
uriașe șl 9 slalomuri. Pri
mul concurs, la 12—13 de
cembrie la Sestriere (Italia) 
și ultimul la Are (Suedia). Pen
tru fiecare probă, punctajul se 
acordă numai primilor 10 clasați 
în forma : *5, 20, 15, 11, 8, 6, 4, 3, 
2, 1 p. La sfîrșltul anului se tota
lizează cele mai bune trei rezul
tate pe fiecare probă și general, 
din numărul total de participări. 
Punctajul maxim ce poate fi ob
ținut este (le 75 p pe probă și în 
clasamentul general al celor trei 
probe, 225 p.

Anul 1970 a adus cîteva regle
mentări suplimentare : 1. Pentru 
start, în vederea asigurării unui 
prag calitativ, concurenții trebuie 
să aibă un punctaj F.I.S. de ma
ximum 50 p pentru proba la care 
se înscriu, adică să fie schiori de 
prima mînă : 2. Flecare țară poa
te înscrie maximum 20 concurenți 
(10 băieți și 10 fete) calificați 
după regula precedentă. Țara or
ganizatoare a cîte unui concurs 
are suplimentar dreptul la încă

20 de concurenți selecționați tot 
după punctajul F.I.S. (maximum 
50 p) ; 3. Cupei mondiale (indivi
duale) i se adaugă un clasament 
pe echipe intitulat „Cupa Națiuni
lor” care va fi atribuită țării cu 
cel mai mare punctaj în clasa
mentul general (bărbați și femei); 
4. Deși în viitor etapa finală a 
competiției va fi programată în 
țara care a organizat primul con
curs, pentru sezonul 1970—1971 fi
nala la bărbați se va desfășura la 
Are (Suedia) și pentru femei la 
Vysoke Tatri (Cehoslovacia) ; " 
Cupa mondială și Cupa Națiunilor 
se vor desfășura anual, indiferent 
de anii olimpici sau ai campio
natelor mondiale: 6. Calendarul 
concursurilor intrînd în clasamen
tul Cupei mondiale se stabilește 
anual. Pentru anul 1970—1971 el 
prevede 3 concursuri în Italia. 3 
în Franța, 3 în Elveția, 2 în Aus
tria, 2 în R.F.G., 1 în Suedia, 1 în 
Iugoslavia, 2 în S.U.A. și 1 In Ca
nada. Fiecare concurs se organi
zează pe 2 sau 3 probe (slalom, 
slalom uriaș și coborîre).

Cupa mondială și Cupa Națiu
nilor reușesc să aducă un corec
tiv neprevăzutului din probele al
pine, iprintr-un clasament cumu
lativ care — fără nici un dubiu 
— desemnează pe cei mai buni în 
fiecare probă de-a lungul între
gului sezon competițlonal. Formu
la se aseamănă cu cea a campio
natului mondial de automobilism, 
fiind în orice caz mai semnifica
tivă și mai obiectivă decît rezul
tatul unui singur concurs, fie el 
Olimpiadă sau campionat mon
dial.

Cîștigătorii Cupei mondiale și ai 
Cupei Națiunilor sînt, de fapt, 
adevărații eroi ai fiecărei ierni. 
Așa se șl explică succesul fulge
rător și în continuă creștere al 
acestor competiții.

DALLAS:

5.

4) este gata să sară 
imită în jocul echipei Steaua
Niir, 8 Mehmet, 9 C. Attila, 
10 Fuat, 11 Semili, 12 Nus 
ret, 14 Erciiment, 15 Dogan.

LJllimele secunde ale rezistenței lui Bonavena. Argentinianul 
picioare, sub loviturile dezlănțuite ale lui Cassius Clay...

încearcă zadarnic să rămînă în
Telefoto : A.P.-AGERPRES

zier. Fostul campion n-a reu
șit să imprime luptei un ritm 
rapid : loviturile sale erau de
parte de a avea precizia și 
forța celor care cu cîteva săp- 
tămîni in urmă îl doboriseră 
pe Jerry Quarry. E adevărat 
că el a fost descumpănit de 
stilul încilcit, obstructionist al 
sud-amerieanului, care, deși ne- 
îndeminatic. in repriza a 4-a 
l-a surprins pe Clay cu o ful
gerătoare dreaptă la. cap, fă- 
cindu-l pe acesta să cunoască 
poate cel mai neplăcut mo
ment din strălucita sa carieră 
de pugilist.

Pus în. dificultate de atacu
rile repetate ale adversarului 
său. argentinianul a avut me
ritul de a fi rezistat, cu brio 
in repriza a 9-a cînd Cassius 
Clay, pentru a-și confirma 
„prezicerea", voia cu orice preț 
să pună capăt meciului în a- 
cest moment al întilnirii. Re-

cepționind un năpraznic uper
cut în această repriză, Bona
vena a căzut intre corzile rin
gului., dar, după ce a așteptat 
să fie numărat pînă la opt, a 
știut să iasă din încurcătură 
prin acroșaje.

Trecind de acest moment 
dificil. Bonavena a fost con
vins că va ajunge ia capătul 
celor 15 reprize ; un moment

de neatenție. în ultimul rund 
i-a îngăduit însă lui Cassius 
Clay să termine victorios prin 
k.o. tehnic. Victoria sa la 
puncte ar fi fost totuși destul 
de confortabilă, intrucit arbi
trul de ring l-a declarat supe
rior in 13 reprize, iar cei doi 
judecători i-au acordat 9 re
prize la 5. respectiv 11—3 și 
un rund egal.

CU 3 NUDE ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA TURNEULUI INTERZONAL

PLUTON COMPACT IN URMA IUI fISCHER
MADRID, 8. Numai patru 

partide s-au încheiat în cea 
de-a 20-a rundă a turneului 
interzonal de șah de la Pai- 
ma de Mallorca. într-o va-

REPREZENTATIVA SECUNDĂ DE HOCHEI A CEHOSLOVACIEI 
VA EVOLUA LA BUCUREȘTI1

După cum anunță ziarul 
„Ceskoslovensky sport" din 
Bratislava, la 16 și 17 de-

VEDETA SÂPTĂMiMI

Kaj/77 A/efceev (U.R.S.S.)
S-a născut 

1941, intr-o subur
bie a orașului Ar- 
hangelsk.

In prezent locu
iește la Veliki Lu
ki. De profesiune 
subinginer silvic.

Este căsătorit și 
are doi ■ băieți : 
Serghei (7 ani) și 
Dmitri (5 ani).

înălțimea — 1.86 
m ; greutatea — 
122 kg.

Este campion 
mondial și euro
pean în 1970 ; de
ține recordul lumii 
la categoria super
grea cu 620 kg — 
performantă ob
ținută zilele trecu
te la Rostov pe 
Don.

cembrie echipa secundă de 
hochei
susține două întîlniri cu e- 
chipa - - - - -
rești.

Colegiul de antrenori a se
lecționat în vederea acestor 
partide doar jucători de la 
echipele Slovan Bratislava și 
V.S.Z. Kosice, întrucît cam
pionatul național continuă să 
se desfășoare fără întrerupe
re, iar hocheiștii care ar fi 
putut fi selecționați în echi
pa secundă a Cehoslovaciei 
trebuie să participe în cadrul 
echipelor la campionat.

La București vor face de-

a Cehoslovaciei va

României, la Bucu-

următorii jucători : 
Kuriș — portari ; 

Gregor, Baicak, 
Panat, Sandrik 
Grandtner, Du- 
Faith, Kolath. 

Brtan, Onofrej, 
atacanți 

: Lukaci

plasarea 
Svitana, 
Metelka, 
Bukovinsky, 
— fundași ;
ceaj, Haas,
Smerciak,
Hegyl, Mrukvia — > 
Jucători de rezervă : 
și Lttkscheider.

Antrenorii echipei 
ing. R. Jancuska și 
Gurycia.

Lotul hocheiștilor 
va pleca la data de 
cembrie cu avionul Ia Bucu
rești.

M.

sînt : 
ing. B.

oaspeți
15 de-

riantă a Apărării Alehin, ma
rele maestru american Bobby 
Fischer l-a învins pe cana
dianul Duncan Suttles, în 54 
de mutări. Bent Larsen a 
cîștigat în 44 de mutări la 
brazilianul Costa Mecking, 
Smîslov l-a învins pe Uitu- 
men, iar Vhlmann l-a obli
gat pe Hort să cedeze în 32 
de. mutări. Celelalte opt par
tide s-au întrerupt.

în clasament 
conducă Fischer 
13!/2 puncte (2 
trerupte), urmat 
(Danemarca) — 
(U.R.S.S.) —
Vhlman (R.D.G.) —
Hiibner (R.F.G.) lV/2 
Portisch (Ungaria) și 
nov (U.R.S.S.) — 11 
Gligorici (Iugoslavia) și Mec- 
king (Brazilia) — 11 (1) p, 
Polugaevski (U.R.S.S.) —
10‘/2 (1) P, Smîslov (U.R.S.S.) 
și Panno (Argentina) — 10 
(1) p etc.

continuă să
• (S.U.A.) cu 

partide în
de

13 p,
12‘/2

Larsen 
Gheller
(1) P,
12 p„
(2) p, 

Taima-
(2) P,

1

4

Cine ar fi crezut. ’ înCine ar fi crezut, în urmă 
cu doi ani, că recordul mondial 
de haltere la toate categoriile 
va fi pulverizat intr-un timp 
atît de scurt. Atunci, cifra ce
lor 600 kg constituia o graniță 
de vis. aiacată zadarnic de Ja
botinski. Bednarski, Dube. Nu
mai numele lui Vasili Alekseev 
nu era pomenit, peptru sim
plul motiv că, in 1968, actua
lul ' ” ' ""
nea 
540 
cut, 
580 
dau 
600 
n-a

recordman mondial deți- 
o performantă de numai 

kg. Nici măcar anul tre- 
cind Alekseev a realizat 

kg, specialiștii nu-i acor- 
creditul atingerii celor 

kg. Ca urmare, Alekseev 
făcut deplasarea la 

dialele" <" 
echipa 
zentată 
tîșev.

Anul ---- _ ... . .
tru Alekseev etapa consacrării 
și a marilor performanțe. în 
decurs de 9 luni, omul acesta 
cu o forță nebănuită, a corec
tat de 5 ori recordul lumii: 
595 kg, 600 kg, 607,5, 612,5 kg, 
620 kg. Istoria sportului cu 
haltere nu cunoaște o aseme
nea progresie, atît de mare și 
rapidă la categoria supergrea 
(fosta categorie grea). La ora

... __ ___ ... i „mon-
de la Varșovia, unde 

U.R.S.S. a fost repre- 
de Jabotinski și Ba-
1970 a constituit pen-

actuală, al doilea performer 
mondial la această categorie se 
află la o diferență de 20 kg 
(S. Reding — Belgia, 600 kg). 
Rezultatul lui Vasili Alekseev 
(620 kg) obținut la ultimul 
concurs, desfășurat la Rostov 
pe Don. a uimit lumea. în a- 
ceastă competiție el a pulve
rizat și celelalte recorduri mon
diale, pe stiluri: 221 kg la îm
pins. 177 kg la smuls și 228,5 
kg la aruncat!

Fără îndoială, puternicul hal
terofil sovietic va mai adăuga 
actualelor sale recorduri cîteva 
zeci de kilograme. Forței și 
tehnicii deosebite ale Iții ' Va
sili Alekseev li se adaugă ca
litățile de multilateralitate, ca
racteristice sportivului modern. 
El are o îndelungată activitate 
polisportivă. Este suficient să 
amintim că a fost jucător de 
divizie in campionatele unio
nale de volei și baschet, per
former la atletism, pentru a 
ne face o imagine clară asupra 
posibilităților înalte ale aceluia 
care-și poate spune, fără exa
gerare, că este cel mai pu
ternic om din lume I

ACORD In disputa tenisului
După tratative 

timp de mai multe 
porțile închise, la 
(Texas) a fost dat 
tății un acord intervenit în
tre reprezentanții celor două 
organisme — Federația in-

purtate 
zile, cu 

Dallas 
publici-

tenis și gru- 
„World Ten-

Ca ur-

Turneu
Mare surpriză la hochei:

POLONIA—SUEDIA 4-3!
MOSCOVA 8 (Agerpres) — 

Selecționata de hochei pe 
gheață a Poloniei a furnizat 
o mare surpriză în turneul 
internațional de la Moscova, 
învingînd cu scorul de 4—3 
(1—1, 1—1, 2—1) reprezenta-

tiva Suediei, 
gătoriloir au 
Kakzik (2), Bialniczky și R. 
Goralczik. Pentru echipa Su
ediei au înscris Palmquist (2) 
și Lindberg.

Punctele învin- 
fost marcate de

de
la

internațional 
handbal
Berlin
internațional deIn turneul 

handbal (masculin) dc la Ber
lin. echipa A.S.K. Vorwaerts 
Frankfurt pe Oder a învins cu 
scorul de 26—15 (12—7) echipa 
R.S.S. Lituaniene. Dynamo 
Berlin a întrecut cu 15—13 (9— 
4) o echipă a clubului Dinamo 
București.

ECHIPA DE FOIRII
A EUROPEI ÎNVINSA

DE DENFICA
Meciul dintre Benfica și o se

lecționată de fotbal a Europei 
desfășurat la Lisabona, cu prile
jul retragerii din activitatea com- 
petițională a jucătorului Mario 
Coluna, s-a încheiat cu rezultatul 
de 3—2 (2—0) în favoarea gazde
lor. Golurile au fost marcate de 
Eusebio (min. 32), Simoes (min. 
44) și Jorge (min. 76) pentru gaz- 

Uwe Seeler (min. 
(min. 57).

(min.
Au Jucat

cle, respectiv 
47) și Garate 
formațiile :

BENFICA : 
Coelho, Zeca, 
Coluna, Graca, Jorge, 
Simoes.

SEL. EUROPEI : Iribar — Sua
rez, Gallego (toți Spania), Moore 
(Anglia), Gemmel (Scoția), Pirri 
(Spania), Uwe Seeler (R.F.G.i, 
Cruyff (Olanda). Hurst, Osgood 
(Anglia), Geaici (Iugoslavia). 
După pauză au mai Jucat porta
rul Bento (Portugalia), Garate, 
Rodilha (Spania), Hunt șl Ander
son (Anglia)

Henriques
Adolfo,

— Toni,
Martins, 
Eusebio,

în campionatul european de fotbal

ITALIA - IRLANDA 3-0
Ieri, la Florența, echipa Italiei 

a susținut ultimul joc din acest 
an din cadrul campionatului eu
ropean (grupa a Vl-a). Squadra 
Azzurra a întîlnit selecționata Ir
landei, pe care a învins-o cu un 
scor net : 3—o (2—0), după un 
joc în care a fost superioară și 
a dominat cu autoritate. Primul 
punct l-a marcat De Sisti (min. 
23) din penal ti, apoi Boninsegna 
(min. 42), a înscris cel de al 
doilea gol. După pauză, presiu
nea gazdelor a fost mai mare, 
dar golul nu a fost înscris decît 
cu 6 minute înainte de final : 
autor, Prati. Au jucat formațiile:

ITALIA : Albertosi — Burgnich, 
Facchetti, Bertini, “ 
Domenghini, Mazzola, 
na, De Sisti, Prati.

IRLANDA î Kelly — 
Dunning, Finucane, 
Byrne, Conroi, Dunpy, 
Rogers, Treacli.

în urma acestui rezultat, clasa
mentul grupei se prezintă astfel :

Rosato, Ceia,
Boninseg-

Brennan, 
Dempsey, 

Givens,

1. Italia
2. Suedia
3. Irlanda
4. Austria

2
2
3
1

2 0 0
110 
0 12 
0 0 1

TURNEUL U.E.F.A. PENTRU 
JUNIORI SE VA DESFĂȘURA 

IN 22 DE ORAȘE
Meciurile turneului de fot

bal U.E.F.A., rezervat echipelor 
de juniori, se vor desfășura în 
luna mai a anului viitor în 
22 de localități d;n Cehoslova
cia, printre care Plsen, Gott- 
waldow, Kosice, Hradek, 
Kralove (aceste patru orașe 
sînt gazdele principale ale ce
lor patru grupe), Pardubice, 
Ostrava, Karlovy Vary, Presov

Looomotlva București șl 
Ț.S.K.A. Sofia. Deși s-au prezen
tat cu garnitura secundă, oaspe
tele au obținut o victorie netă. 
Iată primele clasate la Individual 
compus : Svetlana Golceska 19,55...s-a desfășurat ieri prima se

mifinală a probei de dublu băr
bați. Perechea americană Smith, 
Ashe a întrecut cuplul Rosewall 
(Australia), Franulovici (Iugosla
via) cu 6—5, 6—5.

P, Ludmila Petrova șl Burlan» 
Gancevska 19.30 p, Mihaela Nleo- 
laescu ți illna Ilieva 19,20 p; Ma
riana Jinga 18,9o p; pe echipe: 
Ț.S.K.A. Sofia 58,15; Locomotiva 
București 57,00 p.

TN TURNEUL „OPEN 
DE LA TOKIO...

MECIUL CASSIUS CLAY — JOE FRAZIER 
TN FEBRUARIE?

ternațională de 
pul profesionist 
nis Championships", 
mare, marile vedete profesio
niste ale sportului . alb vor 
putea lua parte la principa
lele turnee de tenis : campio-

natele internaționale „open" 
ale Franței (Roland Garros), 
Anglia (Wimbledon) și S.U.A. 
(Forest Hills). Este un acord 
care pune capăt, deocamdată, 
„războiului alb" care a agi
tat lumea tenisului.

GIMNASTELE BULGARE 
ÎNVINGĂTOARE 
IN CAPITALĂ

deAseară a avut loc In sala 
Ia Tineretului din Capitală întâl
nirea internațională amicală de 
gimnastică modernă dintre echl-

Abia încheiat meciul dintre Cassiuș day șî Oscar Bona
vena, impresarii lui Clay ți Joe Frazier, actualul dejinător al 
titlului mondial la toate categoriile, au ți intrat în tratative 
pentru organizarea unei întîlniri între cei doi titani ai ringului 
Potrivit primelor informații, meciul dintre Frazier ți Clay ur
mează să aibă loc în februarie 1971, la Mddison Square Gar
den. După meciul cu Bonavena, Clay a primit felicitări din 
partea lui Frazier. în convorbirea lor telefonică. Clay i-a >pus 
că este dispus oricînd să accepte meciul.
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