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SCRIMERI
DE LA STEAUA

CONCUREAZĂ
LA ROMA

14 scrimerl al clubului 
Steaua părăsesc astăzi Ca
pitala îndreptîndu-se spre 
Roma. In capitala Italiei 
scrimerii bucurețteni vor 
participa la un concurs 
organizat de către fede
rația italiană de speciali
tate.

Fac deplasarea Țiu, Falb, 
Ardeleanu, Ileana Drîmbă, 
Olga Szabo, Ecaterina 
Stahl, Suzana Ardeleanu 
(floretă), Vintilă, C. Nico
lae, Culcea, Alexe (sabie), 
Al. Istrate, Moldanschi, 
Bărăgan (spadă).

Lotul este însoțit de V. 
Nanciu, membru în con
ducerea clubului Steaua și 
de antrenorul emerit An
drei Vîlcea.

DACĂ OLIMPIADA '72 AR FI MllNE
• r

SPORTIVII ROMANI AR OBȚINE (PROBABIL)
13 MEDALII Șl 96 PUNCTE (ADICĂ PUTIN)

...deci la lucru intens, de
DACA OLIMPIADA AR FI 

MÎINE ? în ziarul nostru a- 
ceastă întrebare s-a ma.i pus 
de cîteva ori, cu prilejul ana
lizei perspectivelor unor spor
turi olimpice. De astă dată, re
centa plenară comună a 
C.N.E.F.S. și C.O.R. — con
sacrată planului de acțiuni 
pentru J.O. 1972 — ne prile
juiește posibilitatea de a răs
punde global întrebării de mai 
sus.

Deci, dacă J.O. ar fi avut loc 
în 1970, ■ bilanțul performanțe
lor — constituit pe baza rezul
tatelor obținute la campionate
le mondiale ale anului în curs 
— ar fi 
MEDALII

gint, 4 de bronz) ți 80 de punc
te. la care se mal pot adăuga 
— finind cont de valoarea lor 
absolută — rezultatele spor
tivilor care nu au avut în 
1970 campionate mondiale sau 
europene, ci doar competiții si
milare ca tărie : două medalii 
(una de- argint, una de bronz) 
și 9 puncte la atletism și o 
medalie (aur) și 7 puncte la 
box. Prin urmare, potențialul 
olimpic al acestui an ar fi 
(tebretid vorbind) de 13 meda
lii și 96 puncte, adică sub ni
velul bilanțului ultimei ediții 
de vară a J.O. (Mexico 1968), 
unde s-au acumulat 15 medalii 
și 100,5 puncte.

fast următorul : 11
(4 de aur, 3 de ar-
REGISTRUL SPORTURILOR OLIMPICE
comparație pur sta- 
speculativă nu tre-

Această
tistică 1 și .____
buie să ne facă a neglija și 
alți factori importanți care 
intră în joc cînd e vorba de 
calculul (cit mai apropiat de 
realități) al șanselor. Fără mă
suri de contracarare, asemenea 
factori ar putea influența ne- 

. gativ bilanțul viitor. Să nu 
uităm, de pildă, că în general

concursul.olimpic este mai greu 
(fizic, și tehnic, dar mai ales 
tactic și psihologic) decit orice 
campionat mondial sau conti
nental. Să ținem 
faptul că în ultimii doi ani re
zultatele atletelor noastre 
(splendidul cvartet mexican) 
nu s-au mai ridicat la nivelul 
atins în 1968 : că rezultatele 
excelente ale boxerilor români

seama de

pe acum
la campionatele europene de la 
București (mai ales cele 4 me
dalii de aur) nu pot fi luate 
ca etalon al valorii olimpice 
reale a boxului românesc ; că 
titlul mondial obținut anul a- 
cesta de canotori se cere con
firmat prin noi performanțe, 
pentru a putea prevedea mai 
exact posibilitățile la această 
disciplină sportivă care nu s-a 
afirmat categoric pînă acum. 
Unele campionate mondiale din 
acest an au mai scos Ia iveală 
și urmările aproape inevitabile 
ale dispersiei în locul concen
trării pe probele clasice din 
programul olimpic. Este cazul 
la tir (nici o medalie în probe 
olimpice) Și la caiac-canoe (o 
singură medalie), ceea ce ara
tă că dacă VOM CONTINUA 
A NU NE AXA PREGĂTIRI
LE STRICT PE PROBELE O- 
LIMPICE. s-ar putea ca situ
ația nesatisfăcătoare din 1970 
să se repete în 1972. reduci nd 
substanțial potențialul general

1. MITROFAN

'Continuare tn pna. a 2-a}

Deși in sezon... rece
- .. „ - ’._ _ >
Ieri, la' frimișoara

In intimpinarea sezonului alb

AGREMENT, TURISM, PERFORMANTA
Ședința organizata de comitetul județean P. C. R.-Brașov a stabilit

măsuri concrete șl un ritm
~r\ecent, la sediul Comitetului județean P.C.R. s-a 
ridesfășurat o ședință de lucru la care au partici- 

~L vpat toți factorii de răspundere pe linia sportului 
fi turismului brașovean; consiliul popular, C.J.E.F.S. 
consiliul județean sindical, comitetul județean V.T.C., 
organizația pionierilor, inspectoratul școlar, O.N.T., 
V.J.C.M., T.A.P.-Carpați etc. Scopul consfătuirii a fost

CORNELIA PETRUȘCA, CALISTRAT CUȚOV
Șl GHEORGHE RÂȘCANU CIȘTIGATORI

Al CUPEI FEDERAȚIILOR

POPICE BOX

HANDBALISTIl ROMĂNI
IN CEA MAI „FIERBINTE"

PERIOADĂ COMPETIȚIONALĂ
AH, rcTanșa cu Cehoslovacia. Prcgăiirîic pentru turneul

in R.D. Germană

w

DECERNAREA 
UNOR ORDINE

SI MEDALII
La Consiliul popular al Ju

dețului Timiș a avut loc, ieri, 
solemnitatea înmînării unor or
dine și medalii ale Republicii 
Socialiste România. înaltele 
distincții au fost înmînate de 
tovarășul Mihai Teiescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., preșe
dintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean.

Pentru contribuția deosebită 
adusă la dezvoltarea educației 
fizice și sportului în rîndul 
studenților din centrul univer
sitar Timișoara și pentru me
rite deosebite în activitatea 
sportivă, cu prilejul împlini
rii a 50 de ani de la înființa
rea clubului sportiv „Politeh
nica”. au fost oferite urmă
toarele distincții : Ordinul
„Meritul sportiv" clasa a Il-a : 
conf. dr. C. I. Bucur, șeful 
catedrei de educație fizică a 
Institutului Politehnic „Traian 
Vuia". Eugen Lupșa, antrenor, 
prof. ing. Gh. Silaș. prorector 
al Institutului Politehnic „Tra
ian Vuia", președintele clubu
lui „Politehnica” Timișoara.

Ordinul ..Meritul sportiv" «la
șa a Ul-a: Gertrude Baum- 
starck, maestră a sportului, 
Victor Calina, medic. Petre 
Cojereanu. șef de lucrări. Va- 
sile Costa, maestru al sportu
lui. ing. Mihai Coste, maes
tru al sportului. Avram He
len. prodecan al Facultății de 
electrotehnică a Institutului 
Politehnic „Traian Vuia", 
Constantin Lache, antrenor, 
Simion Surdan, jucător de fot
bal.

Medalia „Meritul sportiv’ 
clasa I : Victor Alexandrescu, 
antrenor, conf. univ. loan Be- 
jan. ing. Nicolae Ionescu, bas
chetbalist. ing. Francisc Neiss,

operativ de rezolvare
analiza realizărilor din cursul anului 1970 și a stadiu
lui de dezvoltare a sportului de iarnă in județul Brașov, 
sub aspectele bazei materiale, activității de masă și de 
performanță și, in special, definitivarea măsurilor or
ganizatorice, administrative și tehnice pentru pregăti
rea optimă a apropiatului sezon. Schimbul de opinii, 
măsurile concrete și ritmul operativ de rezolvare sta
bilite de acest veritabil stat major al sporturilor de 
iarnă fac să se aprecieze cu certitudine că dorința de 
a schia a tuturor amatorilor va fi întîmpinată de cele 
mai bune condițiuni. ____

LĂRGIREA BAZEI DE MASA A SCHIULUI

Șl PATINAJULUI

bazei de 
se asigura 
o învățare 

cen-

OL

Handbalistul cehoslovac Havan (5). a ajuns tirziu la bloca] și 
Gruia va șuta necruțător la poartă peste Samungi și Konecny, 

Înscriind un nou gol pentru echipa României 
(Citiți reportajul în pag a 4-a)

P. ARCAN-coresp. principal

1,. CORNELIA PETRUȘCA 
(Voința București), 2. Elena 
Trandafir (Laromet Bucu
rești), 3. Ilie Băiaș (Olim
pia Reșița), 4. Iosif Tîsmă- 
naru (C.S.M. Reșița), 5. 
Cristu Vînătoru (Petrolul 
Ploiești), 6. Crista Szocs 
(Voința București), 7. Ana 
Petrescu (Gloria București), 
8. Margareta Szemanyi 
(Voința Tg. Mureș), 9. Ele
na Cernat (Rapid Bucu
rești), 10. Florica Neguțoiu 
(Gloria București).

Pentru lărgirea 
masă și spre a 
în rîndul copiilor 
organizată a schiului, 
trele de schi Fundata, Șir- 
nea. Rîșnov, Săcele, Brașov 
(liceul 1) și Fîntînița vor fi 
sprijinite material cu sume 
variind între 25—35 000 lei 
pe an, iar școlile din loca
litățile de munte vor fi do
tate cu materiale și echipa
ment pentru sporturile de 
iarnă.

PENTRU TURIȘTI, atît în 
Poiana cît și Ia Predeal, filipla 
O.N.T., împreună cu comisia 
județeană de specialitate 
înființa școli de schi cu 
structori autorizați.

ba inițiativa C.J.E.FJS. 
Brașov se va organiza un

periment pentru învățarea 
schiului la vîrsta preșcolară, 
în acest sens, o grupă a 
grădiniței din Schei (Bra
șov) a fost înzestrată eu ma
teriale, urmînd a primi, la 
momentul oportun, și un in
structor.

Tabere
deschise la 
Bunloc, Rotbav, 
Sîmbăta, Pîrîul Rece etc. 
1971 se vor organiza 
pentru prima dată — 
competiții cu caracter 
masă prin G.J-E.F.S., iar 
tele existente, organizate

de iarnă vor fi 
Timiș, Mălăești, 

complexul 
în

noi 
de 
al
de

1. CALISTRAT CUTOV 
(Dinamo), 2. Aurel Mihai 
(Farul), 3. Pavel Nedelcea 
(C.S.M. Reșița), 4. Victor 
Silberman (Steaua), 5. Con
stantin Gruescu (Steaua), 

Gabriel Pometcu (Ra- 
Aurel Iliescu (Fa- 
Aurel Dumitrescu 
9. Horst 

București),

6.
pid), 7. 
rul), 8.
(Steaua), 
(Metalul
Alexe (Dinamo).

Stump
10. Ion

București).

RUGBY
1. GHEORGHE 

NU (Universitatea 
ra), 2. Gheorghe

RAȘCA- 
Timișoa- 

Dragomi- 
rescu (Dinamo), 3. Con
stantin Șerban (Steaua), 4. 
Ion Tuțuianu (Dinamo), 5. 
Nicolae Baciu (Dinamo), 6. 
Valefiu lorgulescu (Dina
mo), 7. Gheorghe Nica 
(Dinamo), 8. Mihai Suciu 
(Universitatea Timișoara), 
9. Mihai Țibuleac (Grivita 
Roșie), 10. Alexandru Pop 
(Gri vița Roșie).

(Continuare in vag. a 3-a}

Mihai BÎRĂ

tSirhpeanu a rămas
poate fi împiedicat fi... Dinamo conduce cu 1—0.

(Continuarea tn pao. a 4-a)

■ ■
■

spate, intervenția lui Grețu e tardivă. Doru Popescu nu mai 
(Fază din meciul Dinamo — „U“ Gluj) 
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COMENTARIUL NOSTRU FOTBALISTIC

ULTIMA MIERCURE DINAINTEA... LINIȘTII
Sub un soare cu... dinți — la Bucu

rești și Pitești, pe un vînt răutăcios
— la Bacău și Constanța, pe zăpadă
— la Cluj, în sfîrșit, în strînsoarea 
unui ger năpraznic prezent la Iași, 
etapa cu numărul 14 și-a consumat 
jocurile, nepretențioase ca factură 
spectaculară, dar dramatice ca desfă
șurare și pecetluire a rezultatelor.

într-adevăr, deși, prin prisma cali
tății, meciurile de miercuri n-au avut 
darul să incendieze pasiunea supor
terilor, ele rămînînd cel mai adesea 
în perimetrul suficienței — la Iași și 
Bacău întîlnirile au cunoscut chiar 
momente de... divizia C I — totuși eta
pa poate fi considerată interesantă, 
zbuciumată, căci soarta a jumătate

din partide s-a decis abia în ultimele 
minute...

Pe litoral, Jiul a rezistat eroic pe 
baricade 85 de minute și a fost ne
voie, zice-se, de „amnezia tehnică" a 
tînărului Caramalis ca spectatorii con- 
stănțeni să-și înlocuiască grimasa cu 
zîmbetul; la Bacău, acolo unde am
bele echipe 
punctele puse în joc, cît și onoarea... 
blazonului — Sport club nu cedase 
nici un punct pe malul Bistriței, iar 
Rapidul uitase, după 12 etape de „pas 
forțat", gustul de cenușă al înfrînge- 
rii — defensiva bucureștenilor a cedat 
târziu, în minutul 81 ; situații similare 
la Iași, fief-ul marii surprize, locul 
unda s-a tntîmplat... ceva, și Bucu-

urmăreau deopotrivă

rești, unde tabela de marcaj a rămas 
imaculată 88 de minute.

în dealul Copoului, acolo unde Măr- 
dărescu avea de partea sa nouă șanse 
teoretice din zece, brașovenii — apă
rați de mîinile, parcă unse cu mir, 
ale lui Adamache — au izbutit singu
rele puncte ale oaspeților în această 
etapă. Dar ce puncte !

Cit despre Progresul — învingătoa
re la potou, într-un meci de o ținută 
tehnică precară — se pare că victoria

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Sontinuare în vag. a 3-a)

i

i MEDICI PENTRU SPORT [
ptsprezece doctori tineri, acoperind o întinsă I 
geografie națională, se află în aceste zile la | 
București, pentru a participa la un CURS DE 
INIȚIERE TN MEDICINĂ SPORTIVA.

Acțiunea face parte dintr-un plan vast, stabilit 
In comun de către Ministerul Sănătății și 

•N.E.F.S., plan care urmărește să încadreze rețeaua me- 
dico-sportivă de pe teritoriul țării cu cadre specializate, 
‘ * —* - • - ...... .. devenite strin-

_ _ — ------- , ... zodia efortului total
și a performanțelor maxime, alianța dintre sport și medi- 

Icină, dintre medic și antrenor, a depășit stadiul experi
mentului sau al sloganului, devenind o cerință a vieții. 

Tn secolul VI Înaintea erei noastre, Pitapora stabilea 
regimuri dietetice pentru afleții olimpici I 2 600 de ani 
mai tîrziu, medicii, fiziologii, biologii, psihologii se în
fruntau în laboratoare și cabinete cu mult înainte ca 
sportivii să se întreacă pe platourile înalte ale Olimpia
dei mexicane.

Medicina sportivă românească a susținut onorabil 
această încercare grea și poate că i s-ar fi cuvenit și ei 
o medalie. Oameni de știință din domeniile vaste, dar 
înrudite, ale disciplinei care îsi consacră strădaniile des
coperirii elixirurilor sănătății au conlucrat, obținînd o vic
torie care nu s-a măsurat în cifre sau puncte.

Apreciind virtuțile incontestabile pe care le define 
această ramură a științei în România, forurile responsa
bile nu ignoră că numărul medicilor cu SPECIALIZARE 
SPORT este încă mic, că un singur Centru — în Capitală 
(cu toate atributele lui incontestabile de ilustru for știin
țific și metodologic) — reprezintă prea puțin față de 
anvergura pe care a luat-o sportul și, mai ales, față de 
gigantismul pe care i-l sortește viitorul.

Tocmai de aceea se depun eforturi pentru lărgirea 
rețelei de specialitate, încercînd să fie cuprinse pe harta 
ei tot mai multe centre. Curînd vor beneficia de aportul 
calificat al unor specialiști Galații, Aradul, Bistrița, Teleor
manul și alte județe.

Remarcabile ni se par, la colocviul care a început, mai 
multe elemente: conținutul dens al programei analitice, 

invitați din rîndul unor iluștri specialiști ai 
t.... ......... ....________ ' " i se
află' numeroși foști sportivi de performanță, pe care 
practica îndelungată de pe stadion i-a făcut mult moi 
receptivi la ceea ce li se va preda în amfiteatru și la
borator.

Tn încheiere, nu putem decît să salutăm acțiunea și, 
socotind-o un bun început, să-i transmitem urările reuși
tei deplinei

Valeriu CHIOSE

Irăspunzînd astfel unor necesități practice, 
gente. Este absolut clar că astăzi, în zodi

I
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I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
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“ Olimpiadele grecilor 
& antici primeau tradițio- 
” nai numele gloriosului
• cîștigător al probei de 

S dromos, adică numele ce- 
S lui mai rapid alergător 
“ pe distanta de un t’ -

■ diu. învingătorul era de- 
X cretat eponim.
” Obiceiurile au rămas 
“ cam aceleași și în lu- 
■■ mea modernă. Doar că 
" eponimului i se spune 
“ vedetă. Și vedetele fac 
5 prozeliți sau creează pil- 
w de. Extraordinarul pati- 
= natoir de viteză Clas 
“ Thunberg a fost, pore- 
” clit. prin 1930. „un Nur- 
"■ mi al gheții". Astăzi. 
£ vrînd să laude pe exce- 
“ lenta jucătoare bulgară 
“ de handbal Nakova. zia- 
S rul ..Sport” din Zurich 
" o numește „un Gruia 
J feminin".
- VICTOR BANC1ULESCU

i■

I lectorii — invitați din rîndul unor iluștri specialiști 
științei medicale românești, faptul că printre cursanți 
află numeroși foști sDortivi de performantă, pe c

FOTBALIȘTI DIN
Citiți în pag. 

de disciplină

DIVIZIA A SUSPENDAȚI Șl AVERTIZAȚI 
a 3-a hofărîrile de aseară ale comisiei
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UN CURS DE INIȚIERE VOLEI

In medicina sportivă, in capitală

9onf, dr. EMIL GHIBU (In mijloc), prof. dr. docent 
ADRIAN IONESCU (dreapta) și dr. NlCOLAE STĂNESGV, 
director adjunct al Centrului de medicină sportivă, la deschi
derea cursului care va da mișcării noastre de educație fitted 
o nouă promoție de medici sportivi.'

Fotoi A. DRAGOȘ

EXPLICAȚII PRIVIND REGRESUL ECHIPEI FARUL LIA Șl ALI!

La București, s-a deschis un 
cură de inițiere în medicină 
sportivă, organizat de Ministe
rul Sănătății în colaborare cu 
C.N.E.F.S.

Acțiunea urmărește lărgirea 
rețelei de medici specializați 
în acest domeniu, care să-și 
desfășoare activitatea la dis
pensarele și cabinetele județene.

în organizarea lui. Centrul 
de medicină sportivă din Ca
pitală s-a bucurat de sprijinul 
dr. docent Eugen Mareș, ad
junct al ministrului sănătății, 
și de colaborarea unor iluștri 
specialiști în materie. Lecțiile 
cursului vor fi susținute, prin
tre alții, de prof. dr. Iancu 
Gonțea, prof. dr. Marcela Pi
tiș, prof. dr. Adrian Ionescu, 
prof. dr. Aurel Denischi, prof, 
dr. Andrei Demeter, conf. dr. 
Miron Georgescu, conf. dr. 
Ioan Orha, dr. Bradu Fotiade 
și alții.

Directorul cursului este dr. 
Nicolae Stănescu iar secretar, 
dr. Virginia Constantinescu.

Cei 18 cursant! vor parcurge 
un program teoretic și practic 
vast, condensat, însă, pe un 
stagiu destul de scurt, a?a cum 
se obișnuiește acum în meto
dica modernă a instruirii. Ti
nerii medici (din rîndul căro
ra fac parte cîtiva foști spor
tivi de performantă) vor stu
dia, printre altele : testarea ca
pacității de efort (prin metoda 
spiroergometriei), probele ne- 
uro-musculare, probleme de a- 
limentatie și control antido
ping. noțiuni de patologie spe
cifică sportului, introducerea in 
cultura fizică medicală ș.a.

Miercuri a avut loc deschi
derea cursului. Cu acest pri
lej, conf. dr. Emil Ghibu, vi
cepreședinte al C.N.E.F.S.. a 
făcut o interesantă expunere 
despre sarcinile și scopurile 1

medlcinii sportive din tara 
noastră. în vederea dezvoltării 
fizice a populației și a pregă
tirii pentru Jocurile Olimpice 
ale anului 1972.

îngrijorați de vizibilul regres 
prin care trece echipa de vo
lei feminin Farul Constanța, 
mal multi cititori au dorit să 
afle cauzele acestei stări de 
lucruri dar. mai cu seamă, in
tențiile conducătorilor forma
ției în vederea redresării ei.

Deplasîndu-ne la Constanța, 
l-am găsit pe profesorul Ion 
Cristian, antrenorul echipei, la 
o lecție de pregătire fizică. 
L-am rugat să ne acorde cî
teva minute :

— Observăm lipsa de Ia an
trenament a jucătoarei An- 
ghel. Ați invoil-o, cumva, pen
tru astăzi ? — i-am adresat in
terlocutorului prima întrebare.

— Cu Ada Anghel este o po
veste mai lungă. Cu cîteva 
săptămîni în urmă. înaintea 
meciului cu C. P. București, 
ea nu s-a prezentat la antre
nament. De atunci absențele 
se fin lanț. în ciuda numeroa
selor invitații pe care i le-am 
adresat. Am și hotărît. final
mente. să ne dispensăm de 
serviciile ei. Mă simt obligat., 
însă, să adaug că din partea 
unei sportive pe care clubul 
a ajutat-o ne-am fi așteptat 
la o altă atitudine.

— Credem, totuși, că nu a- 
ceasta este cauza ultimelor in
succese ale echipei dv. Nu cum
va condițiile de pregătire sint 
necorespunzătoare ?

— Am trecut și printr-o pe
rioadă cînd nu ne-am putut 
antrena cum am fi dorit. A- 
cum, însă, lucrăm intensiv 6 
ore săptămînal în sală și în 
altele facem pregătire fizică 
generală și specifică. Sperăm 
să ni se aprobe încă două ore 
pe săptămînă la sală. Cu alte 
cuvinte, ni s-au creat toate 
condițiile cerute, astfel că sîn
tem pe cale de a ne recăpăta 
echilibrul. Mai rămîne doar să 
rezolvăm problema jucătoarei 
Aurelia Șchiopu care, fiind 
profesoară, face naveta Con- 
stanta-Cobadin. ceea ce îi în
greuiază pregătirea.

— O ultimă întrebare : exis
tă garanția că tripleta de ju
cătoare din echipa dv : Pașca, 
Moroianu și Matei, prima pro
movată în Iotul național de 
senioare, iar celelalte în lotul 
de tineret, vor fi pregătite co
respunzător ?

— Știu că am o mare răs
pundere în această privință. 
Pregătirea la echipă rămîne ho
tărî toare pentru modul in care 
se vor prezenta jucătoarele la 
lot. De aceea împreună cu con
ducerea secției de volei a clu
bului, ne vom strădui să creăm 
cele mai bune condiții de pre
gătire celor trei proaspete pro
movate.

Ion GAVRILESCU

-■ GIMNASTICĂ MODERNĂ -
Post-scri pfum la finala de la

SUB SEMNUL EGALITĂȚII
încheiată acum cîteva zile, 

finala campionatului repu
blican de gimnastică mo
dernă a constituit, fără doar 
și poate, competiția de vtrf 
a „sportului-artă" de la noi. 
Și spunem acest lucru nu 
numai pentru că ea a reu
nit la start tot ce avem mai 
bun la această oră în gim
nastica modernă, ci pentru 
că — în general — nivelul 
concursului a fost deosebit 
de ridicat, compozițiile cali
tativ îmbunătățite, iar arbi
trajul drastic și mai obiec
tiv decît altădată, au contri
buit substanțial la efectua
rea unui nou pas înainte de 
către tînărul sport.

Ne-am propus acum să fa
cem un post-scriptum al a- 
cestei ediții, deosebit de dis
putată și spectaculoasă, în 
care am avut prilejul să ur
mărim. alături de evoluțiile 
unor gimnaste consacrate, 
schimbul de mîine. sportive
le cu care, probabil, ne vom 
prezenta la viitoarea ediție a 
C.M. din Cuba.

în primul rînd, se cere re
marcată excelenta compor
tare a gimnastelor de cate
goria a II-a, venite la acest 
concurs cu timiditatea și 
teama firească la vîrsta lor, 
lucru care nu le-a împiedicat 
să ne ofere, însă, un specta
col de înaltă ținută. Excep
ționala muncă dusă de an- 
trenoare reputate ca Ana 
Moțet, Ileana Jipa si Ileana 
Iosif, ne-au prilejuit reîntâlni
rea cu trei autentice speran
țe, trei gimnaste ale căror 
evoluții au fost așteptate și 
privite cu mult interes: A- 
driana Hoppe, Mioara Cozia 
și Cristina Jipa. Dar nu nu
mai atît; în întrecerea pe 
echipe la această categorie, 
tot cele trei antrenoare și-au 
împărțit primele locuri, căci 
formațiile lor s-au dovedit 
la fel de omogene și valo
roase.

Categoria I, care se cere, 
fără îndoială, criticată, ne-a 
prezentat o întrecere fadă, 
în care unicul punct Intere
sant l-a constituit evoluția

LA „PRAHOVA 1 MAI“-PLOIEȘTI

IN SEZONUL DE IARNĂ, ACELEAȘI COMPETIȚII CA SI VARA!7 * 1 1
prima vedere s-ar părea 

ică -asociația sportivă Prahova 
.1 Mai din Ploiești, sare n-jm?- 
’ră 6.000 ele membri, nu întîm- 
pină dificultăți în angrenarea 
masei de salariați la practica
rea diferitelor discipline spor
tive. In incinta reputatei uzine 
există un bazin de înot ou șa
se culoare. o sală de 22X12 m, 
un teren de fotbal gazonat, cu 
pistă și seetoare pentru atle
tism, un teren de handbal și 
until de volei. Dacă în sezo
nul de vară competițiile or
ganizate de asociație sint mai 
numeroase, mai atractive, în 
schimb iarna — ne spune se
cretarul asociației, tov. len 
Jianu — activitatea se reduce 
simțitor. Aceasta, în primul 
rînd, datorită faptului că a- 
proximativ 4.000 dintre mun
citorii noștri sînt navetiști și 
prima lor grijă după înceta
rea lucrului este să prindă 
trenul ca să ajungă acasă.

în aceste condiții, să vedem 
la ce se reduce, de fapt, acti
vitatea sportivă în sezonul 
rece? Bineînțeles, campionatul 
asociației nu lipsește din ca
lendarul competițional, com
petiție care se desfășoară și 
vara. Șahiștii au început dis
putele in luna octombrie și le 
vor încheia în decembrie. în
trecerile se desfășoară tur-re
tur, pe secții de producție. 
S-au fixat 18 grupe de cîte 6 
participanți, campionul aso
ciației urmînd a lua parte la 
etapa municipală a campiona
tului individual de seniori. 
Totodată. Săptămîna! se orga
nizează simultane date de. șa- 
histul de categoria I Tudor 
Constantin, tehnician la servi
ciul invenții—inovații. Jucă
torii de tenis de masă se află 
în concurs din luna septem
brie, campionii secțiilor de 
producție urmînd să-și dispu
te titlul în cadrul turneului

final pe uzină, din decembrie, 
în sfîrșțî, de consemnat între
cerea voleibaliștilor, echipai 
campioane decemîndu-i-s^ și 
„Cupa 30 Decembrie", la 
sfîrșitul anului.

în mod normal, sezonul 
sportiv de iarnă nu trebuie 
să se rezume doar la activita
tea de sală. Din păcate așa 
se întîmplă. Iarna oferă fru
musețile ei netăgăduite, com
petițiile organizate în aer li
ber (schi, patinaj, săniuțe) fi
ind în general foarte aprecia
te de tineri, ca și de oameni 
de o vîrstă mai înaintată. Are 
oare consiliul asociației Pra
hova grijă pentru ca membrii 
săi să participe la un pro
gram de destindere, în aer li
ber, avînd în vedere și faptul 
că localitățile montane Sinaia, 
Bușteni. Predeal se află foar
te aproape de Ploiești?

— Pînă în prezent, ne spu
ne tov. Jianu. nu am fost in- 
struiți privind pregătirea se
zonului rece. în aer liber. Ne 
este foarte greu să-i convin
gem pe oameni să meargă pe 
munte, iar ca să organizăm în
treceri de patinaj (de pildă) 
Ia Ploiești, ne-a fost imposi
bil. deoarece timpul n-a per
mis.

Urmînd ordinea acestei pre
cizări, credem că consiliul a- 
sociației n-ar trebui să aștep
te o instruire specială din 
partea forurilor superioare, 
pentru a organiza anumite 
competiții. Impedimentul con
stă însă în faptul că din 1963, 
în magazia asociației n-a mai 
intrat nici un fel de echipa
ment și materiale specifice 
sporturilor de iarnă. Pare cu
rios, dar bugetul asociației es
te destul de redus. Din cînd 
în cînd se fac excursii la 
munte, în colaborare cu 
O.N.T., dar ele nu sînt folo
site, de regulă, în scopuri

sportive. Măcar aceste rare 
excursii credem că ar trebui 
să dea și prilejuri pentru par
ticiparea salariaților uzinei la 
competiții de schi, săniuș sau 
patinaj. Inițiativa consiliului 
asociației în această direcție 
ar fi — credem — salutară.

Fentru că a organiza din 
nou, în luna ianuarie 1971, a- 
celeași întreceri de volei, șah 
și tenis de masă, cum fși pro
pune consiliul, ar duce la a- 
patie, la perpetuarea aceluiași 
dezinteres față de frumoasele 
sporturi specifice iernii.

Romeo CĂLARAȘANU

not —
CRISTINA BALABAN DIN NOU 
ÎN FRUNTEA SPRINTERELOR

In cadrul ultimului concurs 
desfășurat tn Capitală, Cristina 
Balaban a parcurs distanța de 
100 m liber tn 65,8 — cea mal 
bună performanță românească 
din acest an. Alte rezultate : mo- 
vanu 65,8 — 100 m spate ; Anca 
Georgescu 1:22,8 — 100 m bras.

• Opt înotători dinamoviștl, 
printre care Cristina Balaban, 
Anca Georgescu, Atila Petelei și 
Eugen Hempel vor concura as
tăzi șl mtine in cadrul unui 
concurs Internațional la Gott- 
waldow.
• La Rostock (bazin de 25 m), 

tinerii Eugenia Crlstescu (Dina
mo București) șl Adrian Po- 
povici (Petrolul Ploiești), ambii 
tn vîrstă de 12 ani, s-au numă
rat printre fruntașii unul con
curs internațional de copii pe 
categorii de virstă. E. Cristescu 
a înotat 100 m liber in 67.7, iar 
Ad. Popovici a fost cronometrat 
la 100 m liber in 64,1 șl la 200 m 
mixt tn 2:39,1. Toate aceste ci
fre sint superioare recordurilor 
naționale din grupa de vîrstă 
(11—12 ani) respectivă.

Tg. Mureș

VALORICE
talentatei Anca Iile (Lie, 
35). în rest, execuțiile mo
deste și uneori penibile au 
făcut ca majoritatea specia
listelor prezente să declare 
că această categorie a fost 
vizibil (și îngrijorător) infe
rioară celei precedente 1 Cu 
toate acestea, vom acorda, 
totuși, o notă bună echipei ș 
Universitatea Iași, care s-aî 
prezentat în mare progres 
față de anul trecut, și pe ca
re o considerăm cea mai bu
nă formație din provincie 
la această finală.

Cele 14 maestre reunite 
•de finala de la Tg. Mureș 
ne-au făcut să uităm, însă, 
repede de categoria I. căci 
întrecerea lor a fosț de 
un dramatism și o frumusețe 
rare. Punctată cu momente 
de vîrf și încordare maxi
mă datorită egalității valo
rice a cel puțin 5 gimnaste 
(Victoria Vîlcu — e drept, 
nu în cea mai bună formă, 
Sabina Șerbănescu, Maria 
Preda, Cristina Hurezeanu șl 
Carmen Bucaciuc), întrece
rea s-a încheiat cu desem
narea campioanei de-abia 
după ultimul schimb. Ex
periența și-a spus cuvîntul, 
iar Victoria Vîlcu, aflată la 
finele unui an bogat în re
zultate valoroase, și-a tre
cut în palmares și această 
„piesă" care-i lipsea { titlul- 
de campioană a României. 
Sabina Șerbănescu, o învinsă 
mai mult decît merituoasă, 
a dovedit că diferența din
tre ea și cîștigătoare este 
minimă (5 sutimi !) și că. în 
orice caz, nu se reflectă pe 
plan valoric !

Un punct inedit al fina
lei l-au constituit exercițiile 
de ansamblu, deosebit de a- 
tractive, mai ales prin faptul 
că au fost executate cu 
mingi și cercuri, avînd în a- 
cest fel și un ridicat grad de, 
dificultate. Fără a diminuat 
cu nimic meritele învingătoa
relor (echipa Politehnica 
București), trebuie să sub
liniem egalitatea valorică a 
primelor trei clasate, ansam
blurile Liceului 35 și Loco
motivei București părîndu- 
ni-se cu nimic mai prejos 
decît campioanele.

Iată, deci, că a căzut cor
tina și peste ediția de anul 
acesta a campionatului re
publican de gimnastică mo
dernă, că finala a dovedit, 
o dată în plus, ascensiunea 
înregistrată de tînărul sport 
și că provincia se apropie 
vertiginos de plutonul frun
tașelor. Ca o trăsătură ca
racteristică, remarcăm ma
rele procentaj de gimnaste 
egale valoric, lucru evident 
demn de a ne bucura, pre
cum și îmbunătățirea calita
tivă a arbitrajului. „Sora 
mai mică" a gimnasticii spor
tive înaintează rapid, și la 
noi, pe drumul afirmării de
pline, ieșind din anonimat, 
infirmîndu-și rolul de „cenu
șăreasa" 1

A. HORIA

CULTURISM

UN MARE CONCURS ÎN CAPITALĂ

DACĂ OLIMPIADA '72 AR Fl MÎINE
(Urmare din pag. 1)

el lotului olimpic românesc 
(tocmai in două sectoare altă
dată de bază).

în afară de box, lupte, scri
mă. handbal, probe de atle
tism. care-și confirmă valoa
rea. sînt alte sporturi ale că
ror rezultate anul acesta nu le 
îndreptățesc să nădăjduiască 
participări olimpice în 1972 : 
volei, natație. polo, ciclism, bas
chet și hochei pe gheață. în 
situație valorică similară se a- 
flă și loturile dz călărie, iach- 
ting, judo. schi, patinaj viteză. 
Pentru aceste sporturi nu exis
tă motive de descurajare, cl 
dimpotrivă argumente valabi
le, mobilizatoare, de pregătire 
mult mai temeinică, de pe a- 

,cum. pentru J.O. din 1976.
Pentru jocurile de iarnă, în 

mod aproape traditional, me
rită încredere bobul și biatlo- 
nul.

NU LOTERIE — CI 
PREVEDERE!

Această succintă sinteză, la 
jumătatea ciclului olimpic, ne 
obligă să adăugăm că putini 
din cei 331 sportivi consacrat! 
și 679 de perspectivă (incluși 
în 1969 pe listele federațiilor) 
au confirmat speranțele puse 
în el. Acum, în urma corectu
rilor făcute în componenta lo
turilor, nu au mai rămas de
cît 282 sportivi consacrați și 313 
de perspectivă Renunțarea la 
peste 40 la sulă din numărul 
sportivilor vizați inițial dove-

dește oricum o tendință iniția
lă de umflare artificială a ci
frelor. Aci nu este vorba — 
cum pretind unii — de o ope
rație de ghicitorie, nici de o 
loterie, ci mai curînd de lipsa 
de maturitate și de experiență 
a federațiilor, a cluburilor și 
asociațiilor, a consiliilor jude
țene, în prevederea realistă a 
perspectivei. Fără a mai po
meni faptul că diluarea pre
ocupărilor în cazul unui lot 
inutil lărgit creează o disper
sare de forțe păgubitoare.

Mai sînt doar 20 de luni 
pînă la Jocurile Olimpice de 
vară și numai 13 luni pînă la 
cele de iarnă. Perioada este 
scurtă, cu un foarte încărcat 
program de pregătire și de 
competiții de mare amploare. 
Reiese de aci importanța pre
ocupării față de candidații o- 
limpici în perioada următoare. 
Federațiile și cluburile ar tre
bui să-și impună singure ase
menea sarcină de onoare. în 
același timp, consiliile jude
țene să abordeze con^"<’t mun
ca de perspectivă pentru 1978. 
să depisteze și să pregătească 
flin timp un larg eșalon de e- 
lemente talentate din rîndul 
cărora să fie selecționat 
..schimbul de mîine" al lotului 
olimpic de azi.

Concluziile foarte concentra
te, prezentate aci, ne îndeam
nă să continuăm, într-o dez
batere largă, discutarea aportu
lui județelor și al cluburilor, 
precum și munca federațiilor 
în vederea asigurării unei o- 
norabile reprezentări românești 
la Jocurile Olimpice.

In ultimul timp, In orașele 
din țară, se organizează tot 
mai des concursuri de cultu
rism (cu numeroși participanți) 
care se bucură de multă popu
laritate. O asemenea competi
ție, de mare anvergură, va fi 
organizată și in Capitală. Este 
vorba de Întrecerile de dumi
nica viitoare, la care și-au

anunțat participarea toate sec
țiile din București.

Acest concurs se va organi
za în sala de marmură a Ate
neului tineretului (aleea Ale
xandru nr. 38). Conform re
gulamentului internațional, 
concursul se va desfășura la 
două categorii : pentru halte
rofilii înalți pînă la 1,68 m 
Și pentru cei peste 1,68 m.

STEAUA S-A CALIFICAT, 
DAR A RĂMAS, TOTUȘI, DATOARE!

Nu vrem să scădem cu nimic 
din meritele baschelbaliștilor de 
la Steaua care, datorită unor 
eforturi lăudabile, au izbutit să 
elimine pe Galatasaray șl să se 
califice tn turul al doilea al 
prestigioasei competiții interna
ționale Cupa cupelor. Dovedind 
o deosebită combativitate, steaua 
a trecut peste momentele dificile 
Inerente unei asemenea intrccerl 
șl a depășit situațiile critice 
create de eliminarea unora din
tre! cel mai buni jucători (Savu, 
Oczelak, Dlmancea).

Handicapul de cinci puncte 
cu care Începuse partida a fost 
refăcut reușind să elimine o 
echipă de o rară tenacitate. 
Toate acestea nu fac să treacă 
neobservata, insă, o serie de de
fecțiuni manifestate in jocul 
acestei formații atlt tn întrece
rea de la București, cit șl în 
cea de Ia Istanbul, ca șl în alte 
meciuri din campionatul diviziei 
A. Și, trebuie spus din capul 
locului : steaua, departe de ceea 
ce ar trebui «ă fie, evoluează 
evident sub nivelul lotului șl 
al condițiilor de pregătire ce le 
are. Am mai scris lucrul acesta, 
dar, din păcate, rîndurile apă
rute nu au avut ecoul dorit. Să

revenim, insă, asupra Intîlnirilor 
cu Galatasaray, elocvente pentru 
a demonstra valoarea reală a 
stellștllor. ceea ce am constatat 
la Istanbul s-a repetat tn mod 
supărător de exact la Bucu
rești : sumedenie de greșeli de 
tehnică, aruncări la coș ratate 
in număr nepermls de mare și 
din situații foarte clare. Cîteva 
cifre sînt concludente : stellștil 
au pierdut 19 atacuri din cauza 
paselor date la adversari sau 
în afara terenului, a pașilor șl 
a sancționării cu „3 secunde" șl 
au obținut doar 44,70S la arun
cările din acțiune (30 din 68), 
ceea ce constituie un procentaj 
slab, mai cu seamă că partida 
te disputa „acasă".

Ce se petrece cu Steaua 7 De 
te nu a izbutit să se apropie 
ca valoare de team-ul de aur 
de acum 6—7 enl 7 Unele răs
punsuri conțin explicații obiec
tive, cum ar fl, de pildă, îm
prospătarea aproape totală a 
lotului, dar aceeași explicație 
constituie o acuzație pentru noii 
jucători care se mențin la un 
nivel mediocru, departe de ceea 
ce ar trebui șl ar putea să fie 
componențll uneia dintre cele

Pînă mărfi noaptea, toată săptămîna 
m-am simfit ca o echipă decisă să joace 
temporizarea intr-un meci în deplasare. 
Nu e stilul meu. Nu vedeam despre ce să 
scriu și atunci mi-a trecut prin minte c-am 
să inghef și eu balonul la mijlocul tere
nului, fie ce-o fi. Era pustiu și era ceafă, 
așa cum în romanfe „era tîrziu și era 
toamnă". Telesportul duminical începea cu 
popice, continua cu gimnastică și automo
bilism — asta spunea cam tot despre su
biectele arzătoare la ordinea zilei. Eram 
mohorît — și mă gîndeam că o voi tem
poriza, prefăcîndu-mă că polemizez cu 
cei care s-au uitat urît la mine pentru 
laudele aduse lui Cornel 
Dinu în calitate de co
mentator. Nu divulg un se
cret de stat cînd precizez 
*că aici, în redacfia .Spor
tului", am înregistrat un 
4—2 defavorabil lui Dinu. 
4 oameni erau furibunzi 
împotrivă, alfi doi îl apă
rau vitejește, discufia. a- 
vea o violență și o lipsă 
de nuanfe, de parcă ci
team cronicile la „Regele 
Lear". Mărfi dimineața, mă 
înseninasem, renunfasem la 
temporizare, apăruse an
cheta care-l consacra pe Pele sportivul 
anului. Mă gîndeam la un articol ofensiv 
împotriva tuturor celor care făcuseră 
bășcălie, vara, la adresa regelui : „ei, 
mînca-v-ar mama de .competenfi — îmi 
spuneam în autobuz — în ce teapă am 
să vă trag, chiar dacă a fi Vlad Țe- 
peș nu-i stilul meu..."

Dar marți noaptea — cu norocul ne
cesar oricărui om care crede în be'p’ne- 
gorism — sportul a prins două poturi sub
stanțiale, din alea de refacere, cum se 
spune la jocul acela fără moarte : jumate 
oră cu Lia, o altă oră cu Aii. Adio Pele, 
adio) Dinu, am abandonat ofensiva pole
mică; temporizarea>șoricek tactică — am 
stat și am privit — am contemplat în li- 
nișteaiinopfii.

Lia ’ManoliiL i-a spus, lui Buhoiu în ju
mate da oră/^exact ce-i spusese unui alt 
redactor cu 5' luni în urmă, în doar 10 
minute. Asta mi-a plăcut cei mai mult; 
pentru ton prestigios .^prim-plan" — emi
siunea pare aparfine savanfilor, artiștilor, 
marilor personalități internaționale — Lia 
nu a apelat la un repertoriu special, nu a 
inventat alte probleme, n-a căutat _ să 
fie alta j exact ce spusese într-o emisiu
ne modestă, bună să acopere o pauză 
la fotbal, exact aceleași idei au apărut

și în acest interviu amplu, 'de ajuns Se Su
plu, nu întotdeauna foarte inspirat, ce-i 
drept, dar nu asta contează acum. Lia 
are, deci, cîteva obsesii, cîteva idei fun
damentale în jurul cărora și-a organizat 
viața — idei simple, profunde, foarte cla
re. E definiția pe care marele scriitor 
Malraux, a dat-o intelectualului: „un om 
care-și organizează viața în jurul unei 
idei". Nu mă simt de loc tentat să trag 
salve de entuziasm pentru că, în sfîrșit, un 
sportiv a apărut la o emisiune Consacrată 
academicienilor și nababilor întru inteli
gență și talent, l-aș reproșa chiar lui 
Buhoiu — deși îl înțeleg — 'deși 

emisiunea sa, în gene
ral, a fost de o bună ținu
tă — că a subliniat prea 
mult dreptul sportivului (și 
al sportului) de a fi privit 
ca un om între oameni. A- 
păsarea pe această idee 
mărturisea un complex de 
inferioritate la care tre
buie renunțat, de care nu 
mai trebuie nici măcar să 
vorbim. Să lăsăm celor în 
lipsă de subiecte și 
idei plăcerea de a 
scrie eseuri pe această temă

stupid de generoasă : sportivul e un om 
care gîndește, sau nu? Iar Lia eonul din 
oamenii noștri superiori, substanțiali, pe 
care e o plăcere să-l auzi gîndind și, 
mai ales, ofiînd. A oftat mult, decent — 
și aplaud că nimeni nu a cutezat să 
șteargă de pe bandă acest sunet adtnc 
ăl vieții. Și riscînd ca despre Aii să nu 
mai am spațiu decît pentru a spune că 
finalul transmisiei a fost formidabil 
— nu mă pot opri să transcriu cît 
mai concis finalul interviului cu Lia * — 
„V-ați gîndit cum va fi după , ca vă tvefi 
retrage din arenă ? — E ca și cum m-afi 
întreba cum va fi cînd mă yoi despărți 
de viață... Toți purtăm îdeea-cbsbrdă ”tă 
sîntem nemuritori".-

Putini oameni iau avut lai ..televizoț.iacest 
fair-play (care, pentru Lia, înseamnă 
„știința de a pierde"...).

BELPHEGOR

P. S. Priviți plasamentul .campionatului: 
nici o echipă, de la Dinamq și Rapid, 
pepiniere de genii, pînă la Progresul, 
obiectul atîtor pamflete /strălucite — nu 
are o medie de două goluri pe meci. 
Nici unal Teoriile vi le las. Cît despre 
C.F.R. Timișoara, de ce ar depune ar
mele cînd C.F.R. Cluj... ?

CAIAC-CANOE

OGLINZILE BACULUI...
Cîțiva metri de... „lac', în 

parcul Dinamo și la stadio
nul Republicii, Este, desigur, 
cu totul altceva decît lungi
le drumuri de ape ale Sna- 
govului, dar bacul rămîne 
principalul punct de sprijin 
în pregătirea de sezon a ca- 
iaciștilor și canolștilor. In o- 
glinzile lui, sub controlul an
trenorului și al cronometru- 
lui, sînț corectate deprinde
rile greșite în tehnica vîsli- 
tului, se perfecționează' toate 
acele elemente care, primă
vara, încep să selecționeze va
lorile. Greu și uneori mono
ton, antrenamentul la bac al 
sportivilor fruntași — în 
principal reprezentanți ai clu
burilor Dinamo și Steaua — 
se desfășoară, totuși, cu de
plina convingere că altfel nu 
se poate ajunge la marea 
performanță.

In fiecare zi, dinamoviștii 
ocupă bacul din șoseaua Ște
fan cel Mare, iar caiaciștii 
și canoiștii de la Steaua pe 
cel de la stadionul Republicii. 
Sînt prezenți toți campionii 
padelei și pagaei, în frunte 
cu Patzaichin; Covaliov, Sciot- 
nic...

în ceasurile cînd, în tim
pul afectat pregătiriii, nu-1 
găsim la bac, știm cu sigu
ranță că toți fruntașii bucu- 
reșteni ai caiacului și ca
noe! se află la bazinul din

parcul „23 August", înotul fi
ind total reconsiderat în pro
cesul de instruire.

Antrenamente intense au 
loc și în alte centre dințară. 
La Timișoara și Galați — 
unde există, de altfel, și 
bacuri de iarnă, la Arad, 
Reșița etc., unde preocuparea 
principală este îndrep
tată în direcția pregăti
rii fizice generale. Să tre
cem, însă, de la seniori, care 
vizează obiective de presti
giu la campionatele mondia
le de la Jajce, la juniori — 
gazdele ediției 1971: a cam
pionatelor europene.

Pregătirile se desfășoară în 
cadrul cluburilor. Va fi fpr- 
mat un lot de aproximativ 
40 de sportivi, care se va an
trena separat de lotul de se
niori.

„In general, ne spune prof. 
Jean Zamfir, secretar ge
neral al federației de specia
litate, condițiile existente sînt 
bine folosite pentru pregăti
rea caiaciștilor și canoiștiior 
din toate secțiile, neînregis- 
țrîndu-se, ca altădată „vacan
țe" prelungite după încheierea 
sezonului competițional. Este 
de dorit ca săptămînile ur
mătoare să reliefeze și mai 
puternic acest plus de inte
res manifestat în procesul de 
pregătire. Pentru că el va 
hotărî, fără îndoială, valoa

rea multor rezultate ale se
zonului viitor, foarte incărcat 
și cu obiective de mare res
ponsabilitate".

Canoiștii dinamoviști P. Maxim și A. Simionov — la obișnui
tul antrenament din fața oglinzii bacului

Foto i M. FELIX!

BASCHET
mal bune echipe alo țării. Cel 
mai valoroși steliști continuă să 
fie tot cel vechi (Savu, V. 
Gheorghe, Dlmancea) șl doar 
Tarău (și el. Insă, un consacrat) 
șl Oczelak (prea crud încă) fao 
față cerințelor unei partide In
ternaționale. Ceilalți, fie că sînt 
prea tineri (Baciu, Pașca — 
elemente de real talent), fie că 
se complac în postura de veș
nice rezerve (Irimie, Popa, Molin, 
INlculescu), nu fao încă față 
solicitărilor impuse unul team 
cu pretenții cum este Steaua. 
Dovadă, comportarea din acest 
an, dar mal cu seamă Intîlnl- 
rlle cu Galatasaray, In ciuda 
calificării. Poate fi, Insă, satis
făcătoare evoluția unor baschet- 
baliștl care ratează de la 4 tri, 
3 m sau chiar de sub coș, în 
sala care ar trebui cunoscută 
„cu ochii închiși" 7 Putem fl 
mulțumiți de numeroasele pese 
greșite, care au stlrnlt Ia un 
moment dat supărarea justlflcă- 
cată a publicului, de mingile 
scăpate printre mllnl sau res- 
piiise de jucători ca de portarii 
de handbal 7 Neconvingătoare a 
fost și aplicarea sistemelor de 
apărare om Ia om șl zonă (3—2)

șl doar în ultima parto a me
ciului de la București defensiva 
a devenit agresivă, reușind să-l 
Împiedice pe adversari de a În
scrie și de a cîștiga baloane, 
fapt care, considerăm, a fost 
determinant pentru calificarea 
Stelei.

Baschetbaliștii antrenorului 
Vasile Popescu au trecut de pri
mul tur al Cupei cupelor șl 
se află cu cîteva săptămîni îna
intea celui de al doilea, in care 
vor intîlni un adversar evident 
mal puternic decit Galatasaray 
și anume Spartak Leningrad. 
Calificarea In fața acestei redu
tabile reprezentante a baschetu
lui sovietic pare puțin probabilă. 
Acest lucru nu exclude, Insă, 
posibilitatea unei comportări ono
rabile din partea jucătorilor de 
la Steaua. Dar e nevoie ca fie
care clipă să fie folosită Ia maxi
mum șl ca învățămintele din 
partidele cu Galatasaray să, nu 
fie date uitării. Steaua, ne-air. ră
mas datoare șl are obligația să 
reprezinte cu cinste baschetul 
românesc I

D. STÂNCULESCU

DIALOG CU

AUREI VERNESCU
Plăcute întotdeauna — tnttlnl- 

rlle cu multiplul campion al lu
mii șl al continentului nostru. De 
data aceasta, Aurel Vemesou a 
fost cel care ne-a vizitat la re
dacție. Tentativa unul mlnl-in- 
tervlu pe tema : obiective 1971 
eșuează, Însă, de la Început.

—,.E prea devreme pentru co
mentarii sau pronosticuri. De 
altfel, sincer să fiu, ml-am pro
pus să renunț la ele. E greu, a- 
ctim, să anticipezi valoarea ad
versarilor, șansele lor, șl cu atît 
mai mult pe ale tale.

— Totuși, ce înseamnă această 
lamă — ’70 pentru un campion 
care, sîntem convinși, n-a renun
țat la proiecte șl ambiții 7

— înainte de toate, un expe
riment. Urmez o pregătire indi
viduală care — doresc să fie așa
— răspunde mai bine posibilită
ților șl... vlrstel. Am găsit Înțe
legerea antrenorilor de club șl

’ de la lot șl cu ajutorul lor cred 
că am să reușesc. Dar, mă o- 
Itresc aici... Rețineți, doar, că 
încerc, meditez șl sper!

— Să înțelegem că experi
mentul vizează și conținutul pre
gătirii I

— Nu. ^ste vorba mal alea de 
volum, intensitate, repetare. 
Asta na. înseamnă că nu mă 
antrenez Ia bac. Ia bazin, că am 
renunțat la practicarea schiului
— la tot ceea ce este absolut 
necesar pentru caiacul Ms per
formanță.

— Alte subiecte la ordinea si
lei I

— Mă preocupă tot «e ce ln- 
ttmplă In caiacul internațional. In 
timpul liber — pasiunea mea cu- ' 
noscută pentru... Renault ÎS șl o 
pasiune mal nouă t yachtlngul.

— sa se apropie, oare, ora etnd 
Aurel Vemescu va părfiai ca
iacul pentru „Finn" 7

— V-am spus că deocamdată 
Încerc, meditez șl sper. Șl apoi, 
cine v-a spus că intenționez să 
abandonez caiacul 1 Nu vreți 
să așteptăm primăvara 7

55 DE 
TRANSFERĂRI

Biroul federal a ratificat 
cele 53 de transferârt ale se
zonului actual. Este vorba 
despre sportivi aparținînd 
cluburilor sau asociațiilor Di
namo, Voința București. Vo
ința Arad, Politehnica Timi-j 
șoara, CNU, Clubul sportiv 
școlar, Delta BunărlijJetc. Da 
remarcat faptul că transfe
rările vizează îndeosebi „spe
ranțele", caiaciștii și canoiș
tii consacrați urmînd ac
tiveze în cadrul {acelorași clu
buri. De aceea; desigur, ni
mic spectaculos — dar foar-ț 
te „multe lucruri pozitive —4 
în rezolvarea transferărilor 
din* acest an.

f---------------------- :--------------------

GAZDELE CRITERIULUI
NAȚIONAL DE MINIBASCHET
Federația a stabilit ca tur

neele finale ale Criteriului na
tional de minibaschet să se 
■dispute, între 26—29 decembrie, 
în următoarele orașe: băieți 
eat. I: Suceava, băieți cat. a 
II-a: Oradea, fetițe categoria 
I: Satu Mare, fetițe categoria 
a II-a: Bacău. La întreceri 
vor lua parte echipele califi
cate din etapa de zonă a com
petiției.

Wfufe fnergem
H-ANDBAL î Sala Floreasca, 

ora 16.45 : Rapid — Confec
ția (f) ; ora 17.45 : București — 
Ucraina (f) ; ora 19 î Româ
nia — Cehoslovacia (m).

HOCHEI : Patinoarul aco
perit „23 August* — Cam
pionatul Armatelor Prietene 
— ora 17 : Steaua — Selec
ționata armatei U.R.S.S. ; ora 
19.30 : Legia Varșovia — 
T.S.K.A. Sofia.
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II JUCĂTORI III DIVIZIA A ÎN IA IA COMISIEI Dl UISCIPIINĂ
» SUSPENDĂRI DE LA 1 LA 5 ETAPE

Luînd cuvîntul, atît jucăto
rii în cauză cît și reprezen
tanții cluburilor din care fac 
parte, deși au încercat să a- 
runce o lumină mai blîndă 
asupra abaterilor care i-au 
adus în fața comisiei, si-au 
exprimat totuși intenția de a 
avea în viitor o comportare 
bună, de a elimina din jocul 
lor acțiunile incorecte, nere
gulamentare.

Deliberînd, comisia centrală 
de competiții și disciplină a 
pronunțat următoarele sanc
țiuni i

—Deleanu (Dinamo Bucu
rești), C. Dinu (Rapid Bucu
rești), Moldoveanu (Politeh
nica Iași) și I. Dinu (Progre
sul București) au fost suspen
dați pe cîte o etapă;

— Stefan (Rapid București) 
— mustrare;

•— Dumitriu III (Steaua), 
Calinin (U.T.A.), Dumitru 
(Rapid București) și Bădin 
(Petrolul Ploiești) — avertis
ment.

Aspect /le, la^fCdinț a de ^aseară a Comisiei de disciplină. I,.
dintre cei i ^divizionari A^trași lai răspunderi pentru, abateri săvîrșite 
fotbal i de la stingă- la?dreapta1 Deleanu, Dumitriu III. Moldoveanu și Calinin

Foto: M. THEO

latweară o.- Comisiei de disciplină. In fotografia noastră, patru 
f^'-trasi lat răsnunderefi nentru nhaf.eri săirîrpe terenurile de

în fața Comisiei centrale 
de competiții ți disciplină a 
Federației române de fotbal 
au apărut aseară o serie de 
jucători fruntași,-participanți 
la campionatul diviziei A, 
care în ultimele», etape au să-

vîrșit diferite abateri, 
excepție

Ca o 
de la regulă — și 

ideea a fost binevenită — nu 
s-a mai judecat fiecare caz 
în. parte, ci s-a făcut o au
diere colectivă, astfel că ju
cătorii au putut fi martori

la discutarea tuturor faptelor 
incriminate. Aceasta a în
semnat pentru ei un prilej 
de a medita mai mult asu
pra celor întîmplate, pe fețe
le lor fiind vizibile jena și 
regretul.

Tot aseară, dar separat. Co
misia a analizat și abaterile 
altor jucători care au fost 
eliminați de pe teren în eta
pa de miercuri a diviziei A. 
Fotbaliștii Ivan (F. C. Argeș) 
si Mareș (Farul) au fost sus
pendați pe cîte trei etape 
pentru lovirea intenționată a 
adversarului.

Pe marginea articolelor publicate

„TESTUL COOPER-UN TEST COMUN"?
Un răspuns al Federației

/

de fotbal

5 minute cu CANIARO

„Mi-ar plăcea să centrez, cu efect, 
pină pe fruntea lui Dumitrache"
„Caniaro demarează fulgeră

tor pe aripa dreaptă, face o 
cursă de 30 de metri și cen
trează impecabil la Trăznea, 
căruia nu-i mai rămîne decit 
să împingă balonul in plasă..."

...Nu ne-am propus să fa
cem cronica unui meci și să 
prezentăm o fază ieșită din 
comun : cursele lui Caniaro au 
devenit o obișnuință, centrările 
lui — o sursă de goluri, iar 
aportul său un principal atu. 
la izbîndă. al echipei A.S.A. 
din Tg. Mureș.

Publicul mureșean îl adulea
ză. precum Piteștiul pe Dobrin. 
și în această vreme mulți an
trenori renumiți și-l doresc în 
echipele lor.

...AfUndu-ne recent în orașul 
de pe Mureș, am profitat de 
ocazie și am vizitat Liceul 
„Papiu Ilarian". unde Caniaro 
este elev. Iată, redat pe scurt, 
dialogul nostru cu internațio
nalul de juniori :

— Acum, la sfîrșitul turului, 
cînd formația în care joci se 
găsește pe primul loc în seria 
I a diviziei B. la ce te gîn- 
dești ?

— Parcurg o perioadă în ca
re am trecut fotbalul pe pla
nul doi ! Sînt în clasa a XlI-a 
și am în față două dificile „în- 
tilniri”, cu examenul de ma
turitate și cu cel de admitere 
Ia facultate. Mă antrenez foar
te serios la.... învățătură !

— Unde te-ai hotărî t să dai 
examen ? La ce facultate ?

— Asupra facultății nu mai 
există nici un dubiu : m-am 
decis pentru „Stomatologie". 
Nu m-am hotărit, însă, unde 
să-mi încerc șansa. In ce o- 
raș. Fără îndoială că Bucureș- 
tiul mă atrage cel mai mult. 
Acolo aș putea continua să joc 
fotbal, mă gîndcsc la Steaua

wOm
r

'A®

1

sau Dinatno. Există și posibi
litatea de a pleca la Timișoara., 
eventualitate in care aș trece 
la „Poli".

— Si totuși, unde ți-ar plă
cea mai mult să joci ?

— Cred că orice extremă de 
la noi ar vrea să-l aibă alături 
pe Dumitrache, șl nici ea nu 
lac excepție 1 îmi vine deseori 
in cap o imagine care parcă 
mă... sperie : eu centrind, cu 
efect, in stilul lui Pircălab. 
pină pe fruntea cirlionțată a lui 
Dumitrache I

— Deci. Dinamo București 1
— E vorba doar de un vis, 

de o dorință intimă. Trebuie 
să cintărcsc bine, și apoi mai 
este incă timp. Mai am incă 
de luptat, alături de colegii 
mei. pentru ca A.S.A. să re
intre in A.

I-am mulțumit. în grabă, 
blondului atacant din Tg. Mu
reș. Suna clopoțelul și elevul 
Atila Caniaro trebuia să intre 
în clasă...

Horia ALEXANDRESCU

asupra 
acest 

a pre
central 

sublinia 
princi-

bă fiziologică este valabilă 
pentru testarea unei funcții 
la cei antrenați sau neantre
nați, diferențierea între a- 
ceștia fiind stabilită prin e- 
talonul indicilor. în cazul 
fotbaliștilor antrenați, indicii 
testului „Cooper" vor fi al
ții, adaptați cerințelor și pre
gătirii fotbalistice.

Mai mult chiar, conștienți

Am citit cu interes artico
lul dr. A. Szogy, care rela
tează, corect și exact, ce este 
testul „Cooper", dar am în
țeles că autorul nu s-a in
format la F.R. Fotbal 
intențiilor ei privind 
test. De aceea, pentru 
ciza ce vrea Colegiul 
al antrenorilor voi 
cîteva chestiuni de 
piu.

După cum se știe, ultimele 
confruntări internaționale 
din cadrul competițiilor eu
ropene intercluburi ne-au 
demonstrat că jucătorii noștri, 
în comparație cu cei englezi, 
olandezi etc., pe lingă unele 
deficiențe tehnico-tactice, lasă 
de dorit la capitolul pregă
tire fizică. De altfel, acest 
lucru nu reprezintă o nou
tate, la consfătuirea cu an
trenorii de categoria A, dina
intea începerii campionatu
lui, necesitatea ameliorării 
pregătirii fizice fiind amplu 
comentată. Cu acest prilej s-au 
indicat, pentru perioada ur
mătoare, metodele și mijloa
cele necesare creșterii capa
cității de efort, deoarece fot
balul modern înseamnă 
înainte de toate mare mobi
litate în teren, rapiditate în 
acțiuni, angajament fizic a- 
proape continuu etc.

Evident, progresele înregis
trate pină acum sînt mini
me. De aceea, Colegiul cen
tral de antrenori s-a gîndit 
să introducă în activitatea 
practică un mijloc 
pentru măsurarea 
ței generale.

Testul „Cooper" 
test metodic și nu 
tă singurul sau cel 
mijloc pentru aprecierea ca
pacității de efort. Dar, între 
a nu face nimic și a face 
ceva, preferăm să-l utilizăm, 
tmprumutînd numele și prin
cipiul metodei, dar nu și gra
dațiile ei clasice, despre care 
autorul articolului menționat 
ne informează că sînt desti
nate să măsoare* gradul de 
sănătate al oamenilor nean-, 
trenați. De . altfel, orice pro-'Ț

obiectiv 
rezisten-

este un 
reprezin- 
mai bun

9

(HI r mar» din pag. I)
diferite departamente, vor fi 
efectiv sprijinite de F.R.S.B. 
și comisia județeană i Olim
piada de iarnă a elevilor 
(U.T.C.), Săniuța de argint 
(U.T.C.), campionatul școli
lor sportive, al școlilor pro
fesionale, concursurile pen
tru obținerea insignei de 
schior „Fulgul de zăpadă" 
pe trei grade, concursuri 
organizate de Consiliul jude
țean al pionierilor etc. etc.

ACTIVITATEA 
DE PERFORMANȚĂ

C.J.E.FJS. va urmări, în pe
rioada care urmează, CON
SOLIDAREA PRINCIPALE
LOR SECȚII DE PERFOR
MANȚA BRAȘOVENE PEN
TRU SCHI, PATINAJ (vite
ză și artistic) și HOCHEI, 
prin măsuri concrete organi
zatorice și materiale, de na
tură să ridice la nivel inter
național valoarea rezultate
lor obținute de sportivii bra
șoveni. în aceeași idee an
trenorii și profesorii vor fi 
cuprinși într-o activitate 
metodică de ridicare profe
sională prin lectorate, lecții 
deschise, metode moderne, 
lucrări de specialitate, filme, 
chinograme etc. Secțiile de 
bob (C.F.R. Brașov) hochei 
(Dinamo Bv.), patkiajjțPetro-

norii federali, înaintea înce
perii returului campionatu
lui, iar jucătorii care nu vor 
depăși haremurile vor fi pe
nalizați.

Deoarece testul „Cooper" 
măsoară numai capacitatea 
aerobă, Colegiul central al 
antrenorilor studiază pentru 
o etapă imediat următoare și 
introducerea unui test ana- 

că* teștuf ~Cooper“ sîngur'nu . «rob “), specific fotbalului, 
poate fi un indiciu absolut care va fi coroborat cu tes-

al pregătirii fizice a fotba- Țdl anaerob de laborator al
liștiîor, am stabilit împreună *
cu catedra de fiziologie a
I.E.F.S.. introducerea în pa
ralel și a TESTULUI
OSTRAND, destinat măsură
rii capacității aerobe •) de' e- 
fort, folosit în laborator șl 
la Centrul de medicină 
sportivă.

Ambele vor fi introduse 
încă din această iarnă ca un 
mijloc de control al capaci
tății fizice aerobe. în plus, 
testul „Cooper" cu modifică
rile propuse, pe baza experi
mentelor făcute de Colegiul 
central de antrenori, va con
stitui și un mijloc eficient de 
antrenament pentru rezisten
ța generală. Utilizarea lui va 
fi controlată de către antre-

în meci amical 

CRIȘUL ORADEA - EGRIDOZSA 
(R. P. Ungară) 2-2 (1-0)
Miercuri s-a disputat la 

Beiuș partida revanșă dintre 
echipele Crișul Oradea și Egri 
Dozsa, din R. P. Ungară.

Meciul, de bun nivel teh
nic, s-a încheiat cu un just 
rezultat de egalitate i 2—2 
(1-0).

Golurile au fost înscrise de 
Dărăban (din 11 m) și N. 
Alexandru pentru Crișul, Pal- 
kuti (din 11 m) și Ambruș 
pentru Egri Dozsa.

Iile GHIȘA-coresp principal

AGENDĂ 
BEEIIDEȘTEANĂ

Meciurile din ultima etapă 
a turului campionatului divi
ziei A care vor avea loc în 
București se vor disputa după 
următorul programț

SIMBAtA 12 DECEMBRIE
• Stadionul Republicii, ora 

14 : Rapid — Farul (divi
zia A) ;

• Stadionul Giulești, ora 
12 : Rapid — Farul (tineret- 
rezerve)

DUMINICA 13 DECEM
BRIE

• Stadionul Republicii, ora 
14 : Steaua — C.F.R. Timi
șoara (divizia A) ;

• Terenul Steaua (Ghen- 
cea), ora 12 : Steaua — C.F.R. 
Timișoara (tineret-rezerve)

MICROSTATISTICA
In cele 14 etape ale cam

pionatului s-au înscris 273 de 
goluri. Cele 18 goluri ale eta
pei a XlV-a (cu o medie de 
2,25 goluri de meci) au fost 
marcate de un apărător (un 
gol), un mijlocaș (1) și 11 ata
cant! (16). Golgeteril etapei au 
fost : Soo. O. Ionescu. Radu și 
Frățilă. care au reușit să în
scrie fiecare cite două goluri.

Procentul eficacității in a- 
ceastă etapă este următorul : 
20,22% pe total goluri ; 24,59% 
gazdele și 10,71% oaspeții.

în această etapă constănțea- 
nul Mareș și piteșteanul Ivan 
II au fost eliminați pentru lo
virea intenționată a adversari
lor.

în această etapă au debu
tat : Poraczky („U’-’ Cluj), Con
stantin (Petrolul) și Ghirca 
(Farul).

Pe baza notelor acordate în 
această etapă, clasamentul 
„constant-valorlc", după 14 e- 
tape se prezintă astfel : 1. PO
LITEHNICA IAȘI 1108 p (la
nul 109) ; 2. Steagul roșu 1107 
p (ADAMACHE 113) ; 3. Farul 
1086 p (Antonescu 104) ; 4. U- 
niversitatea Craiova 1081 p (DE- 
SELNICU 113) ; 5. „U“ Cluj 
1080 p (Crețu 103) ; 6. Dinamo 
1075 p (Radu Nunweiller 103) ; 
7. Rapid 1070 p (Năsturescu 
98) ; 8. C.F.R. Cluj 1057 p (Co- 
jocaru 105) ; 9. F. C. Argeș 
1055 p (Olteanu 103) ; 10. Sport 
Club Bacău 1049 p (Ghiță 109) ;
11. Petrolul 1047 p (Gruber 103) j
12. Jiul 1042 p (Libardi 100) t
13. U.T.A. 1033 p (Pojonl 105) j
14. Steaua 1013 p (Ștefănescu 
98) ; 15. C.F.R. Timișoara 1002 p

ETAPEI A XiV-a
(Mehedinți 94) ; 16. Progresul 
962 p (Măndoiu 102).

Cele mai mari note in a- 
ceastă etapă le-a obtinut C.F.R. 
Cluj — 90 p. (cu o medie de 
8,18. iar cele mai mici Steaua— 
55 p (cu o medie de 5,00). 
Deci... adversarele între ele !

Media echipei etapei a 14-a 
a fost de 8,91.

Partidele etapei a 14-a au 
fost urmărite de 42 000 de spec
tatori (cu o medie de 5250 de 
meci). Cifra globală — 42.000 — 
este cea mai scăzută de la în
ceputul campionatului 1

Situația în „Trofeul Pet- 
schovschi” este următoarea s
I. CLUJ 9.00, 2. Petroșani 8,71, 
3. București 8,64, 4. Constanța 
8,50. 5. Ploiești 8,42, 6. Craiova 
8,16. 7—8, Bacău si Timișoara 
8.14. 9. Arad 8,00. 10. Iași 7,12.
II. Pitești 7,00, 12. Brașov 5,16.

Adrian VASILESCU

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

1. iU* CLUJ 14 11 2 1 30-13 24
2. Petrolul 14 10 2 2 27-14 22
3. Steaua 14 9 2 3 27-16 20
4. Dinamo 14 7 4 3 19- 9 18
5. Sport C. Bacău 14 7 3 4 30-14 17
6. Politehnica 11 8 1 5 18-14 17
7. Rapid 14 626 20-18 14
8. Progresul 14 5 3 6 19-18 13
9. Univ. Craiova 11 3 7 4 20-20 13

10. C.F.R. Tim. 14 4 4 6 12-18 12
11. Jiul 14 5 18 14-26 11
12. U.T.A. 14 3 5 6 15-27 11
13. Steagul roșu 14 4 2 8 16-29 10
14. F.C. Argeș 14 4 1 9 19—23 9
15. Farul 14 3 1 10 12-24 7
16. C.F.R. Cluj 14 2 2 10 10-25 6

ARBITRII
A

,,U' Cluj —

Centrului de medicină spor
tivă. Dacă discuțiile cu an
trenorii și cu alți specialiști 
vor releva soluții mai efi
ciente, acestea vor fi bine 
venite.

Iată deci cîteva adnotări, 
care vor da o altă imagine 
utilității testului „Cooper", 
decît cea oferită de articolul 
amintit la începutul acestor 
rînduri.

Nicolae PETRESCU 
antrenor federal

sub- 
pre- 

aceieașl 
arderi făcute fără oxigen, pe 
baza proceselor biochimice (în 
general la eforturi maximale 
de scurtă durată).

•) AEROB arderile 
stanțelor energetice In 
zența oxigenului.

»•) ANAEROB

MECIURILOR ULTIMEI ETAPE
TURULUI DIVIZIEI A

ULTIMA MIERCURE DINAINTEA... LINIȘTII
(Vrmara din pag. t)

Progresul: M. 
ROTARU, ajutat la linie de 
V. Buimistruc și I. Ciolan 
(toți din Iași);

Jiul — Politehnica: A. 
PÎRVU, ajutat de M. Cîțu 
și F. Coloși (toți din Bucu
rești) ;

Univ. Craiova — Sport 
club Bacău: S. BIRĂESCU, 
ajutat de G. Blau și I. Boroș 
(toți din Timișoara) ;

Rapid — Farul: C. BAR- 
BULESCU, ajutat de C. Ni- 
culescu și M. Bică (toți din 
București, cu acordul clubu
lui constănțean) ;

Petrolul — F. C. Argeș : C. 
GHEMIGEAN, ajutat de A. 
Paraschiv și I. Dancu (toți 
din București) ;

Steaua — C.F.R. Timișoa
ra : G. BÎRSAN, ajutat deG. 
Ștefănescu și O. Turcitu (toți 
din Galați) ;

Steagul roșu — Dinamo 
București : C. N1ȚESCU (Si
biu), ajutat de T. Andrei (Si
biu) și A. Alexe (Rm. Vîl- 
cea) *.

U.T.A. — C.F.R. Cluj: V. 
DUMITRESCU, ajutat de C. 
Dinulescu și R. Stîncan (toți 
din București).

de miercuri nu rezolvă mari
le probleme ale unei echipe 
căreia prea puțini specialiști 
îi găsesc vreo virtute, vreun 
atribut „cald". Progresul 
continuă să-și trăiască drama 
de a avea cîțiva jucători 
prea bătrîni și cîțiva prea ti
neri, și de aceea „relache"- 
ul de peste iarnă va trebui 
exploatat de Victor Stăncu- 
lescu cu maximă inteligență. 
Doar cu Beldeanu Progresul 
nu va face... primăvară 1

In sfîrșit, Steaua. Aflată 
de mai mult timp într-o re
construcție... anunțată, Steaua 
a adunat în curtea proprie 
o grămadă de tineri, care 
mai de care mai talentați și 
mai puși pe goluri la... an
trenamente. Nenorocirea echi
pei — ce altceva se poate 
scrie despre înfrînta, cu 0—5, 
a C.F.R.-ului din Cluj ? I — 
este că tinerii aceștia dotați 
nu-și găsesc locul pe gazon, 
sînt dezorientați și apatici, 
acțiunile lor purtînd, toate, 
semnul tristului provizorat. 
Nu știm cine este vinovatul 
(sau vinovății) acestei stări 
de fapte, dar în mod sigur 
cineva este... Dacă Tătaru — 
acest mare talent in vitro a! 
fotbalului românesc — joacă 
un meci de nota 4 și urmă
torul de 3. atunci ceva este 
în neregulă, și ne gîndim că 
nu numai oboseala — pe un
deva firească — grevează 
forma acestui fotbalist...

Miercuri, C.F.R. Timișoara

și-a apropiat cea de ă treia 
izbîndă 
și acest 
vorbind 
bucure, 
de o primăvară

din asest campionat, 
lucru are — sincer 
— menirea să ne 

căci tare ne temeam 
fotbalistică

Ce-a mai adus nou etapa 
de ieri, dincolo de departaja
rea din fruntea clasamentu
lui, unde Dinamo a apucat 
cu o mînă coroana campio
nului de toamnă ?

bine, pentru a se calma, 
după ce-și loviseră adversa
rii.

O sa ni se aducă argumen
tul eboselii, al eboselii ine
rente și scuzabile la capătul

NEAGU RĂDULESCU VĂ PREZINTĂ
DINAMO BUC. — PROGRESUL
„U“ CLUJ „U“ CRAIOVA

C.F.R. CLUJ
STEAUA

9

ETAPA
F.C. ARGEȘ
U.T.A.

4* Petrolul 
«ț-Sfeniul roșu1

Poate ține... Minutul cu salvarea!

avînd 15 participant! și un... 
consultant. O echipă care în
vinge Petrolul, echipă de su
flu în acest sezon, poate e- 
mite unele pretenții, îndeobș
te justificate.

Ce-a fost asta 7
Cassius Clay 7

Pe sub deal, 
pe sub Private...

Iul),: urmează a fi sprijinite 
concret, prin inventar, echi
pament, asigurare de calen
dar. antrenori etc. spre a se 
reînscrie pe linia de perfor
manță și de tradiție a aces
tor sporturi în care Brașo
vul a fost reprezentat cu 
cinste, în trecut.

Secțiile 
își vor 
pe uscat 
ticipa la 
tiționale 
ne, 
și mărind aportul de com- 
ponenți ai echipelor națio
nale pentru reprezentări 
ternaționale.

DEZVOLTAREA 
BAZEI

Obișnuiții 
preocuparea 
ultimii ani 
unei baze 
punzătoare 
sporturilor de iarnă, practi
cării extensive a acestora, la 
toate vîrstele. In cîteva pre
zentări anterioare am arătat 
aportul anului 1970 pe aceas
tă direcție i hoteluri, teleca- 
bine și teleschiuri la Bra
șov, Poiana și Predeal așa 
că nu vom Insista.

Acum vom spune 
ministrația bazelor 
pregătește, în mod 
patul pe care se va

sportive de iarnă 
continua pregătirile 
și zăpadă, vor par- 
calendarele compe- 

naționale și județe- 
definitivîndu-și loturile

in-

MATERIALE
muntelui cunosc 

constantă din 
în scopul creării 
materiale cores- 

turismului și

că ad- 
sportive 
asiduu, 
așterne

stratul alb de zăpadă. Pirtii- 
le de schi sînt curățate, con
solidate. Amenajarea lor 
pentru Poiana și Predeal se 
va realiza mecanic, prin uti
laje speciale.

Trambulinele din Bra
șov, Fîntînița și Poiana, a 
căror stare proastă a fost 
relatată în presă, sînt re
parate și redate circuitu
lui sportiv.

Toate schilifturile fixe și 
cele portabile au fost revi
zuite și așteaptă semnalul 
startului. Un teleschi NOU, 
MODERN, PE PlRTlA
, BRADUL în fața hotelului 
Poiana, A FOST TERMINAT 
ȘI STA LA DISPOZIȚIA 
AMATORILOR.

Cu ajutorul Consiliului 
popular și al Inspectoratului 
școlar, s-au luat măsuri pen
tru amenajarea de patinoare 
naturale și pîrtii-școală în o- 
rașele Brașov, Făgăraș și în 
apropierea lor.

Pista stadionului din Po
iana va fi înghețată, asigu- 
rînd viteziștilor inelul de 
gheață necesar.

Centre de închiriere — 
mai dotate și mai operative 
— pentru materiale sportive, 
vor fi înființate de U.J.C.M. 
la Poiana Brașov și Predeal. 
Se studiază și problema unor 
centre - permanente de repa
rații.

Principalii producători in
dustriali — C.I.Is. Reghin și 
Fabrica de încălțăminte Re
ghin, ca și alte fabrici de 
echipament sportiv au fost 
și sînt invitate să deschidă 
în cadrul unităților comer
ciale brașovene expoziții 
complexe cu vînzare de pro
duse satisfăcînd. simultan 
reclama industriei românești 
și cererea de materiale.

In februarie 1971 se va or
ganiza un mare concurs 
NUMAI PE SCHIURI RO
MANEȘTI FABRICATE DE 
C.I.L—REGHIN.

A.B.S. Brașov se 
în aceste zile de 
tuturor pîrtiilor cu 
codificate de F.I.S. 
diază și se vor lua măsuri 
de organizare în condiții su
perioare a 
cordat pe 
accidentați.

preocupă 
marcarea 
însemne 
Se stu-

primului ajutor a- 
pîrtii eventualilor

★
cum se vede, s-a 

un complex larg de 
destinate a rezolva

După 
stabilit 
măsuri 
optim solicitările comune ale 
agrementului, turismului in
ternațional și performanței.

Condițiile noi, superioare, 
de înzestrare materială, ca
pacitățile de urcare cu mij
loace mecanice și structurile 
organizatorice actuale per
mit, în prezent, reconsidera
rea unor stări de lucruri 
și rezolvarea lor fericită.

Iată cîteva dintre ele, care 
se pot soluționa pe plan 
central sau pe plan local.

1) Pentru schiorii de per- 
forjnanță aflați în pregătire

se poate asigura un regim 
prioritar în folosirea mijloa
celor mecanice de urcare pe 
baza unor legitimații vizate, 
sau tichete, alături de bilete 
și abonamente.

2) Poiana Brașov să fie 
descongestionată, perioada <le 
iarnă, de Ioturile unor clu
buri și asociații sportive, a- 
flate în tranziție spre un alt 
sezon competițional, acestea 
fiind orientate spre stațiuni 
mai potrivite scopului pro
pus.

3) O centralizare pe probe 
nordice și alpine a cazării 
sportivilor, astfel ca progra
mul și profilul cabanei res
pective să fie de pregătire 
sportivă și nu mixtă, com
binație de excursii dumini
cale, agrement, cu scop 
mercial și, totodată, de 
bară de antrenament. Nu 
de conceput un climat 
tim în aceste condiții.

4) Un efort de tehniciza
re și modernizare a muncii 
metodice și de instruire pro- 
priu-zisă, prin cîteva apara
te de radio emisie — recep
ție, componente obligatorii în 
inventarul oricărei 
al organizatorilor 
petiții, cronometre, 
cute și proiectate)

Ce-a fost mai greu s-a rea
lizat. Sprijinul și atenția a- 
eordate sporturilor iernii ne 
dau dreptul să sperăm că 
și celelalte aspecte, mai 
mult organizatorice, își vor 
găsi soluțiile în direcția pro
movării și afirmării acestor 
sporturi.

In primul rînd, arbitraje 
bune sau foarte bune. Priviți 
„constelația" ultimei etape și 
veți înțelege motivele noastre 
de satisfacție 1 patru arbitri 
cu 4 stele, patru cu 5 I în 
sfîrșit, ședința Colegiului 

• Central va fi mai puțin apri
gă, deși noi, precauți, conti
nuăm să fim mistuiți de ideea 
unui „corp de elită" al arbi
trajului românesc, cu un nu
măr limitat de „cavaleri ai 
fluierului".

Nu putem încheia acest 
succint bilanț a) „rundei 14“ 
a diviziei A, fără a mențio
na — cu părere de rău — că 
meciurile ei an fost departe 
de a fi blînde, doi jucători 
— Mareș, căpitanul (!) Faru
lui și Ivan II (F.C. Argeș) 
— fiind chiar trimiși la ca-

bună măsa- 
echilibrați 

toții împreu- 
să ni-1 însu-

unui sezon mai încărcat ca 
niciodată, și în 
ră — pesimiști, 
sau optimiști cu 
nă — va trebui
șim ! dacă este sigur că man
ca de educație mai prezintă 
destule fisuri (sau chiar... 
fracturi) la unele din echipe
le noastre divizionare, atunci 
nu e mai puțin sigur că — 
ne-o demonstrează, fără pu
tință de tăgadă, seara „pli
nă" a Comisiei de disciplină 
— fotbaliștii au obosit, că e 
ger și zăpadă și că nervii în
cep să cedeze...

Să-i înțelegem, o 
plus, căci, la urma 
n-a mai rămas decît 
nică. Apoi, liniște 
ționalăl

dată în 
urmei 

o dumi- 
competi-

LOTO • PRONOSPORT
co- 
ta- 

este 
op-

echipe și 
de corn- 
filme (fă- 
etc.

Programul concursului Pro
nosport nr. 50 de duminică 
13 decembrie 1970 cuprinde 
6 meciuri din ultima etapă 
a turului campionatului divi
ziei A din țara noastră și 7 
întîlniri din campionatul ita
lian. divizia A Partide inte
resante si deosebit de echi
librate care vor face partici
parea și mai numeroasă. Dar 
iată acest program: I: Stea
gul roșu — Dinatno Bucu
rești ; II : Universitatea Cra
iova — S. C. Bacău ; III : 
Petrolul — F. C. Argeș ; IV : 
Jiu] — Politehnica Iași; V : 
U. T. Arad — C.F.R. Cluj; 
VI: Universitatea Cluj_ —■
Progresul București; 
Bologna — Catania • VIII : 
Foggia — Lazio ; IX : Lane
rossi — lnlernazionale ; X : 
Roma — Cagliari; XIC 
Sampdoria — Fiorentina;

ce pri- 
vreme 
publi- 

con-

VII:

XII: Torino — Napoli ; XIII: 
Varese — Juventus.

Pentru a veni în sprijinul 
participanților în ceea 
vește cunoașterea din 
a concursului următor, 
căm acest program ;
cursul Pronosport nr, 51 din 
20 decembrie 1970 : I : Ca
gliari — Bologna; II : Ca
tania — Roma ; III : Fioren
tina — Foggia; IV : Intcr- 
nazionale — Varese ; V ; Ju
ventus — Lanerossi ; VI o 
Lazio — Sampdoria; VII; 
Napoli 
rona —- Torino 
Atalanta ; 
Brescia ; 
Ternana ; 
Livorno ; 
Novara.

Participați cu cit mai mul
te variante la concursurile 
Pronosport.

Lanerossi ; 
Sampdoria ; 
Milan : VIII : Ve- 

IX : Como — 
Mantova — 
Massese — 

Monza —■ 
Palermo —

X : 
XI :
XII : 

XIII :



'CAMPIONATUL DE HOCHEI AL ARMATELOR PRIETENE

SE PROFILEAZĂ DERBYUL TURNEULUI
Dukla Jitilava și Selecționata armatei U.R.S.S. învingătoare A in reuniunea de ieri

După o zi de odihnă, cam
pionatul de hochei a] Arma
telor Prietene a fost reluat 
Ieri, la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală. După cum 
era de așteptat, Dukla Jih- 
lava și Selecționata armatei 

. U.R.S.S. au obținut noi vio 
(orii, prefigurîndu-se astfel

derbyul competiției, care va 
opune duminică aceste două 
formații.

Steaua a fost liberă ieri.
DUKLA JIHLAVA—T.S.K.A. SO
FIA 17—0 (7—0, 5-0, 5-0)

Afectați, probabil, de eșe
cul parțial din partida cu

Steaua, jucătorii de la Dukla 
au ținut să se reabiliteze în 
fața publicului bucureștean și, 
mai ales, în fața propriului 
lor orgoliu, făcînd un meci 
dinamic, rapid, abundent în 
combinații și soldat cu foarte 
multe goluri. Nu este niai 
puțin adevărat că formația 
sofiotă, aflată deocamdată la

SELECȚIONATA ARMATEI
U.R.S.S.—LEGIA VARȘOVIA 
10—1 (3—0, 3—0, 4—1)

f

In C. C. E. la baschet

AKADEMIK SOFIA (GOLOMEEV 47 Dt PUNCTE)
Programul de azi: ora 

17: Steaua—Selecționata 
armatei U.R.S.S.; ora 19.30: 
Legia—Ț.S.K.A. Sofia

AINVINSPEDINAM0$ILABUCUREȘTI:!)490

fără dificultate alte
deobicei. înscriind 
Akademik.
Th. MACARSCHI

Pivotul bulgar Peicev a recuperat, ca 
două puncte pentru 

Foto i

abecedarul hocheiului, n-a pu
tut opune rezistență, fiind 
dominată copios de la un 
capăt la altul al jocului. 
Dar, chiar și în condițiile 
replicii palide a adversaru
lui, Dukla a demonstrat mul
te din virtuțile hocheiului 
cehoslovac, desenînd pe ghea
ță o geometrie rafinată și 
savantă, proprie marilor echi
pe.

Cele 17 goluri, foarte fru
moase și bine lucrate, au fost 
realizate de: Hrbaty (3), Ja- 
nak (3), Vorlicek (3), Kla- 
pac (2). Mec (2), Balun, Ja
roslav, Holik, Augusta și Kaj- 
kal.

Au arbitrat F. Gubernu și 
C. Sgîncă (România) o parti
dă disputată fair, cu numai 
6 minute de eliminare

Hocheiștii sovietici au făcut 
din nou o partidă de mare 
clasă în care virtuozitatea in
dividuală a coechipierilor a 
fost pusă în slujba jocului co
lectiv. In ciuda scorului sever, 
Legia a opus o rezistentă ono
rabilă, contraatacînd periculos, 
dar ratând foarte multe oca
zii favorabile.- A rezultat un 
meci frumos, interesant, pre
sărat de acțiuni ofensive in
cintă toare.

Amatorii de hochei, din Ca
pitală vor avea prilejul să a- 
siste duminică la 
vedetă. Selecționata 
U.R.S.S.—-Dukla, care

întrecerea 
armatei 

_____ _______ se anun
ță drept una dintre cele mai 
puternice pe care le-a găzduit 
vreodată Bucureștiul.

Golurile au fost înscrise de 
Anihin 2. Cekalin 2, Mișakov 
2. Baniuhin 2. Glazov, Ciura- 
sov. respectiv Trzesniewski.

CLASAMENT
1. Dukla
2. Sel. arm.
3. Steaua
l. Legia
5. TSKA

3 3
URSS 2 2

2 1
2 0
3 0

o 
o 
o 
o 
o

o
o
1
2
3

V.

6
4
2
0
O

Dinamo Tirana
a eliminat

FRAZIER — CLAY 6-5

în momentul cînd 
* apărut aseară, la 
revanșă cu Ă.kudcmi

Dinamo 
. partida 

______ . „ Akademik Sofia 
pentru C.C.E.. fără Novac (că
ruia i 6-a umflat din nou pi
ciorul operat chiar în ziua 
meciului) și cu Albu incomplet 
restabilit (după aocidentul su
ferit luni), era limpede că 
formația bucureșteană nu mai 
putea emite nici un fel de 
pretenție în. fața unei echipe 
ambițioase și dîrze cum este 
team-ul studențesc din Sofia. 
Am sperat totuși, alături de 
spectatorii prezenți aseară la 
Floreasca măcar într-o victorie 
platonică a dinamoviștâlor. Dar 
toate iluziile s-au risipit ca 
fumul de țigară încă după 
primele minute, cînd Drago
mirescu acumulase 4 greșeli 
personale, ca de altfel .și Albu 
(obișnuitul puncher al for

mației), care ieri s-a aflat în 
imposibilitate de a-și da obiș
nuitul obol „5“-lui din Ștefan 
cel Mare.

Profitând de situația din 
teren, oaspeții nu s-au lăsat 
prea mult invitați Ia atac și 
au făcut-o fără nici un fel 
de condescendență în fața um
brelor campioanei române. In
sistând In acțiunile ofensive 
pe „mina” lui Golomeev (pi
votul- bulgar a stabilit un re
cord pentru sala Floreasca, 
înscriind ieri 47 de puncte !) 
Akademik a acționat pe cît 
de simplu pe atât de realist. 
Iar în minutele cînd omul de 
șoc al sofioților își permitea 
cite o ușoară relaxare, Peicev, 
Filipov și Barzakov l-au com
pletat de minune.

Din rîndurile dinamoviștâlor 
nu am reținut decît un singur

cel al Iții Diacones- 
' și

Dar cu o singură 
Akademik a învins

nume, pe
cu. omniprezent în atac 
apărare.
suflare...
după o partidă în care a avut 
inițiativa în permanență cu 

(42—42), calificîhdu-se 
grupele semifinale.

Samolubover (U.R.S.S.) 
Huck (R.F.G.) au con-

94—90 
pentru

A. 
și H. 
dus următoarele formații : DI
NAMO : Cernea 11, Haneș 2, 
Chivulescu 18. Săuca 6. Albu
13, Giurgiu, Diaconescu 
Dragomirescu 9. Mazilu 
AKADEMIK : Todorov 2. 
Filipov 2, Pandov 2, P. Filipov
14. Iankov. Golomeev 47, Bar- 
zakov 10. Dojkov 3, Peicev 10. 
Sahanikov 4.

...la cota de pariuri
Deși data proiectatului meci 

pentru titlul mondial de box la 
cat. grea, dintre Joe Frazier și 
Cassius Clay, nu este Încă fixa
tă, bookmakerii din New York 
au Început de pe acum să Înre
gistreze pariurile pentru această 
mult așteptată întîlnire dintre cei 
doi „uriași" ai ringului. Pină 
acum, cota de pariuri indică fa
vorit pe Frazier, deținătorul cen
turii, cu 6—5.

pe Mladost Zagreb, 
din C. C. E.

Echipa albaneză de volei Di
namo Tirana a furnizat o niare 
surpriză la volei (m).surpriză la volei (m), invin- 
gînd cu scorul de 3—0 forma- 
tia iugoslavă Mladost Zagreb, 
n urma acestei victorii. Di

namo Tirana se califică pen
tru turul doi al Cupei cam
pionilor europeni.

In C.C.E. la volei (f), echipa 
Dinamo Moscova, jucind în de
plasare, a întrecut cu 3—0 
(15—2, 15—3, 15—2) formația
vest-germană S.C. Hanovra.

DECERNAREA UNOR
(Urmare din pag, 1)

rugbyst. ing. Petre Popa, fot
balist, conf. univ. Petre Stan- 
ciu. prorector al Universității 
Timișoara. Eugen Ivan, hand
balist, Mihai Tănăsescu. volei
balist. prof. Emil Tobias, at
let.

Medalia „Meritul sportiv" 
clasa a II-a : conf. univ. Mihai 
Bilă. conf. univ. Romulus So- 
moje, conf. univ. Trifu Chiu,

Victoria va suride echipei
cu nervi

Deși au mai rămas cîteva 
luni bune pînâ la 
campionat mondial 
de handbal, febra pregătiri
lor asidue - pentru marea în
trecere din „Tara lalelelor" 
se face simțită pretutindeni 
unde acest 
la un înalt

Numărul 
rale și al 
trei și patru echipe 
simțitor, și aproape că 
trece o săptămînă fără 
unele din echipele fruntașe 
ale continentului (în curînd 
își vor începe turneul în Eu
ropa și handablistele nipone) 
să se găsească angajate în 
dispute de continuă verifi
care.

„Una dintre acestea — 
consideră ziarul „SPORTSKE 
NOVOSTI" din Zagreb — a 
fost și „Trofeul Carpați", 
desfășurat cu citeva zile în 
urmă Ia Timișoara". Tradi
ționala competiție organizată 
în România s-a bucurat și în 
acest an de un mare succes 
— subliniază. cotidianul spor
tiv din țara vecină. „Dacă 
formațiile Poloniei și cea de 
tineret a țării gazdă ar fi fost 
înlocuite cu Danemarca și 
R.F. a Germaniei (sau Ja-

viitorul 
feminin

joc este practicat 
nivel.

meciurilor bilate- 
tumeelor de cîte 

crește 
nu 
ca

ponia) am fi avut în mod 
cert o repetiție oficială a vii
torului C.M. Și cu un alt sis
tem de desfășurare (un tur
neu de șapte zile in care 
fiecare echipă să-și întâlneas
că toate adversarele) cal if i-

cativul IREPROȘABIL 
fi potrivit de minune, 
și in aceste condiții am 
tuf să desprindem numeroa
se (și folositoare) concluzii.

Mulți dintre specialiștii 
prezenți la Timișoara consi
deră de pe acum echipa R.D. 
Germane ca o sigură cam
pioană a lumii și nu avem 
de gînd să-i contrazicem cu 
orice chip, mai ales că „7“-le

s-ar 
Dar 
pu-

de oțel
lui Becker are forță, explozie 
și o soliditate greu de stră
puns. Totuși, după părerea 
noastră, această formație va 
putea fi contrată in turneul 
din Olanda. Și cînd facem 
această afirmație ne gîndini 
Ia noua echipă a României 
care a impresionat printr-un 
joc rapid și eficace, la cea 
a Ungariei care posedă un 
atac deosebit de percutant 
și — de ce să n-o spunem ? 
— chiar la acea a Iugoslaviei, 
care a venit Ia Timișoara slab 
pregătită. Fină Ia viitorul 
C.M., antrenorii vor putea 
aduna sub culorile naționalei 
tot ce are mai bun handba
lul feminin iugoslav și asigu
ra formației o pregătire co
respunzătoare. Atenție însă și 
la echipele Uniunii Sovietice, 
care posedă resurse mult mai 
numeroase decît ne-a lăsat 
să-i întrezărim Ia „Trofeul 
Carpați", sau Ia cele ale 
Cehoslovaciei și Danemarcii, 
recunoscute pentru Jocul lor 
tehnic ți eficace. In Olanda 
vor fi cel puțin 4—5 mari fa
vorite la titlu, iar victoria fi
nală va surîde cu siguranță 
echipei cu nervi de oțel".

„CIRCUMSPECȚIE
PENTRU MINGEA GALBENĂ"

„In timpul ultimelor mele că
lătorii prin lume — scrie în 
revista „World Sports" Victor 
Barna întrebarea : „Cum vă 
place mingea galbenă 7“, mi-a 
fost mereu repetată. Acest fapt 
nu m-a surprins, întrudt Fede
rația Internațională de tenis. de 
masă a recomandat federațiilor 
naționale Să 'încerce mingile gal
bene și să refere apoi, la șe
dința ce va avea loc în Japonia, 
în 1971, cu ocazia campionatelor 
mondiale.

Ce ml s-a părut însă surprin
zător a fost Importanța exage-

rată acordată acestui experiment, 
chiar de către unele persoane 
care ar trebui să știe mai multe, 
întrebarea ce trebuie pusă : este 
mingea galbenă mal bună decit 
cea albă, fără a afecta calitatea, 
cu alte cuvinte jucătorii și spec
tatorii pot vedea mai bine min
gea ?'

Federația vest-germană de te
nis de masă a propus ca mingea 
galbenă să fie acceptată oficial 
în locul celei albe, întrucît a 
studiat în mod științific pro
blema și a ajuns la con
cluzia că galbenul este mat 
bine suportat de către jucători 
și spectatori. Un profesor ma
ghiar care se ocu,nă de culorile 
orbitoare are o părere similară. 
Pînâ la hotârirea care se va ' 
în anul viitor, nici un meci 
ternațional nu se va juca 
mingi galbene,. acestea fiind _ 
loslte doar în concursuri interne, 
special organizate în acest scop. 
Federația vest-germană a efec
tuat experimentul în cîteva tur
nee, iar federația engleză a 
folosit mingile galbene Intr-un 
singur concurs.

Am căutat să aflu opiniile ct- 
torva jucători englezi și reac-

lua 
In- 
cu 
fo-

ția generală a fost că • mingea 
nu era nici mal bună nici mal 
rea decit cea albă. Ei au men
ționat că prin folosire, minge? 
acumulează mal mult praf și 
devine astfel mai puțin vizibilă. 
Deci, principala concluzie : nici 
un avantaj în folosirea mingii 
galbene. Atunci de ce s-o schim
băm ? Faptul că o podea mal 
galbenă deranjează, mi-a întărit 
părerea că, indiferent de-i gal
benă sau albă, mingea se vede 
mai bine în funcție de contrast. 
Prin contrast înțeleg modul cum 
se profilează mingea pe funda
lul înconjurător, al mesei, în 
special și în funcție de lumină. 
Dacă lumina e galbenă, atunci 
mingea albă se distinge mal bine 
și invers, dacă lumina e albă. 
Pentru mingea galbenă culoarea 
mesei ar trebui schimbată din 
verde în negru, pentru că gal
benul se distinge mai bine pe 
negru decît pe verde. Dar nu 
cred că vreo federație națională 
sau F.I.T.M. vor recjrnancla 
schimbarea culorii mesei pentru 
că aceasta ar însemna fabricarea 
unor mese noi care ar costa 
cluburile șl asociațiile mai mulți 
bani decît și-ar putea permite".

Akademik Sofia 
Politehnica București 72-62

SOFIA, 10 (prin telefon), de la 
corespondentul nostru).

După cum era de bănuit, avan
tajul de două puncte cu care Po
litehnica București a început 
partida revanșă cu Akademik a- 
seară. In sala Slivnița, s-a dove
dit prea fragil. Gazdele, au ac
ționat mai agresiv, au avut o 
mai bună precizie in aruncări și 
au dștigat cu 72—62 (39—34). cali- 
ficlndu-se in grupele semifinale. 
Deși a jucat mai bine ca tn pri
mul meci, campioana Romănlel 
nu a putut rezista în repriza se
cundă plerzlnd onorabil.

A. Kokorev (URSS) și I. Herc- 
zeg (Ungaria) au condus slab 
formațiile : AKADEMIK: Simova 
12, Nikolova 14, Tuțova 17, Pa
nova 13, Simeonova 2, Kudeva 6, 
Jankova 4, Borisova 4 ; POLI
TEHNICA : Diaconescu 17, Gu- 
giu 9. Taflan 10, Ciocan 18, To
por 2, Demetrescu 6.

PREMII SI MEDALII
, •

prof. Fran else Demian, hand
balist, ing. Aurel Gruin, gim
nast. ing. Edwin Sauer, hand
balist. Ladislau Willems.

Prof. univ. Victor Ardeleanu 
a primit Diploma de onoare a 
C.N.E.F.S.

La sfîrșitul ceremoniei to
varășul Mihai Telescu l-a fe
licitat pe cei distinși cu ordine 
și medalii, urîndu-le noi șu«- 
cese în muncă și în activitatea 
sportivă.

HANDBALIȘTII ROMÂNI
IN CEA MAI „FIERBINTE *

PERIOADĂ COMPETIȚIONALĂ
Disputând primul joc cu re

prezentativa Cehoslovaciei, 
handbaliștii români au intrat, 
deși sezonul este.... rece. în 
cea mai „fierbinte" perioadă 
competițională a acestui sfirșit 
de an. Aprecierea are în ve
dere faptul că după cele două 
confruntări cu elevii lui Jiri 
Vicha. lotul jucătorilor români 
se va deplasa în B. D. Ger
mană pentru a participa Ia un 
mare turneu internațional, un
de este de dorit ca laurii de 
campioni ai lumii să nu fie 
cumva... pătați !

Și pentru că a venit vorba 
de „pete" este cazul să pre
cizăm, chiar de la început, că 
și în cazul în care astfel de

PROGRAMUL DE AZI din 
sala Floreasca : ora 16,45 : 
Rapid — Confecția (f) ; ora 
17,45 București — R.S.S. 
Ucraina (f) ; ora 19: Ro
mânia — Cehoslovacia.

accidente ar apare într-o ase
menea perioadă, ele pot fi 
într-un fel scuzabile, ținînd 
seama de faptul că și selec
ționata României, la fel ca 
majoritatea celorlalte echipe 
naționale, traversează un mo
ment de reîmprospătare cînd 
se încearcă titularizarea unor 
tineri și talentați handbaliștț 
Repetăm, insă, pentru a nu fi 
greșit înțeleși : scuzele au va
loare numai într-un anumit 
sens ! Mai precis în acela cînd 
pot apărea unele dereglări in 
apărare sau carențe trecătoare 
în organizarea și finalizarea 
acțiunilor ofensive. Avem, pe 
de altă parte, convingerea fer
mă că și în situația în care 
se află reprezentativa mas .- 
lină de handbal a 
suficiente „arme” 
tactice pentru a 
sau — în cel mai
pentru a stopa un adversar 
In vervă.

Că lucrurile stau așa si nu 
altfel ne-am convins — dacă 
mai era nevoie — miercuri 
seara, în primul joc ou echipa 
Cehoslovaciei, cînd handbaliștii 
români au avut unele momen
te în care au acționat ca o 
mare echipă, cu vigoare, cu 
inventivitate tactică, cu o suită 
de procedee tehnice dezarman
te pentru adversar. Dar. din 
păcate, numai în unele mo
mente. De ce ? Pentru că. în 
momentul de față jucătorii 
noștri nu posedă acea canti
tate de energie fizică necesară 
celor 60 de minute ale unui 
meci tare. îndîrjit și cu ritm.

Ilustrativ pentru potentele 
tehnice și tactice ale echipei 
va fi și meciul de astă-seară 
cu handbaliștii cehoslovaci. 
Spunem acest lucru, deoarece 
în prima partidă, doi dintre 
tinerii utilizați de antrenorii N. 
Nedef și O. Vlase. respectiv 
Dan Marin și portarul Orban 
au dovedit că se poate conta 
pe ei și că acomodarea lor cu 
atmosfera și Jocul echipei re
prezentative se va realiza in 
scurt timp. De asemenea. Bir- 
tolom face pași evidenți pe 
acest drum și avem convin
gerea că perseverența antreno
rilor va da roade. Doar Bota 
și Coasă evoluează cu o oare
care crispare, ceea ce le di
minuează evident aportul în 
construirea acțiunilor.

Călin ANTONESCU

Fischer virtual ciștigător
la Palma de Mallorca

United) a fost unul dintre cei mai buni jucători in 
atac, fentindu-l pe portarul cehoslovac, dar... mingea nu

Fundașul central Bremner (Leeds
meciul cu Sparta Praga. lată-l în . . ... ___ . .
va intra în poartă. Fază din meciul Sparta Praga — Leeds United 2—3

Telefoto : A.P.-AGERPRES

A

CONTINUĂ CURSA CALIFICĂRILOR IN SFERTURILE DE FINALĂ
ALE CUPEI EUROPENE A TlRGURILOR LA FOTBAL

• Echipele engleze și vest-germane domină întrecerea > La 23 

decembrie vom cunoaște cele 8 formații care candidează la titlu
• Situația la zi in C. E.

tnă la primăvară, In în
trecerea echipelor din 
C.C.E și Cupa cupelor 
este „relache". In schimb, 

Cupa europeană a ttrgurilor tși
continuă cursa in acest an pen
tru calificările in sferturile de 
finală, pe care le vom cunoaște 
ptnă la 23 decembrie. Miercuri 
seara, au fost programate clteva 
meciuri care au clarificat in par
te situația promovărilor tn sfer
turile de finală. Disputele au 
fost dominate de echipele engle
ze șt vest-germane, dar șl fot
balul olandez a făcut figură fru
moasă. Iată clteva relatări asu-moașă. Iată clteva 
pra tntllnirilor.

CUPA

T,

tării ea are 
tejjnice și 
se impune 
rău caz —

DUMINICĂ,
LA FLOREASCA:

ÎN C.C.E. LA VOLEI
Echipele masculine Steaua 

București și Deitalloyd A.M.V.J. 
Amsterdam susțin, duminică, 
de la ora 10,30, în sala Flo
reasca. meciul retur din C.C.E. 
la volei. In vederea acestei 
întâlniri, campionii Olandei so
sesc astăzi în Capitală, pe ca
lea > acrului.

ke, Belflt. După pauză, oaspeții 
au luat jocul foarte ușor, per- 
mițînd fotbaliștilor praghezl ■ să 
marcheze de două ori, prin Bar
ton și Urban. In timpul jocului, fostJackie Charlton și Giles au 
inlocuiți.

Arbitrul Italian Angonese 
condus echipele :

LEEDS UNITED : Sprake 
Keaney, Madeley, Hunter, 
Charlton (Cooper), Bremner, 
tes, Lorimer, Clarke, GUes (Bel- 
fit), Gray.

SPARTA PRAGA : Brabec — 
Melichar, Migas, Urban, Kessel,

a

J.
Ba-

GERD MULLER
3 GOLURI

MADRID 10 (Agerpres). Cîști- 
gind cele două partide întreaupte 
(cu Mlnlci șl Taimanov), marele 
maestru american Robert Fischer 
este virtual ciștigător al turne
ului interzonal de șah de la 
Palma de Mallorca. Cu două 
runde înainte de încheierea tur
neului, el a acumulat 16*/a p, 
fiind urmat in clasament de 
Htibner cu 14*/a p, Gheller 14 p, 
Lartten 13 p, ș! o partidă între
ruptă, Gligorici, Taimanov 12!/a p, 
Smîslov și Uhlmann 12 p, Por- 
tisch il1/, p (2 partide întrerupte). 
Mecking, Panno și Polugaevski 
11% P-

Un finiș puternic are maestrul 
vest-german Hiibner, care a cîș
tigat partidele întrerupte cu 
Uitumen și Rublnetti, aslgurîn- 
du-șl se pare un loc între primii 
șase care vor participa anul 
viitor în turneul pretendenților 
la titlul mondial. Alte rezultate 
înregistrate în partidele întțje- 
rupte : Gheller — Reshevschi 
1—0 ; Taimanov — Filip 1—0 : 
Smîslov — Rubinetti 1—0 ; 
Reshevskl — Ivkov 1—0 ; Jime
nez — Addison 1—0 ; Matulovici 
—' Portlsch remiză ; Smîslov — 
Jimenez 1—0; Hort — Rubinetti 
1—0 ; Mlnlci — Gligorici remiză ; 
Suttles — Mecking remiză ; Polu
gaevski — Matulovici remiză ; 
Uitumen — Addison 1—0.

zultate : Pytel — Aleksandria 
0—1 ; Nepfer — Jovanovic! 0—1 ; 
Ferer — Gheorghieva 1—0 ; Tuk 
---. Lakman 0—1; Lafleur — Ve- 
roezi 0—1 ; Lazarevici — Hard- 
ston remiză.

★
BELGRAD 10 (Agerpres). — 

Turneul internațional masculin 
de șah de la Ciaclak (Iugoslavia) 
~ „a runda a 9-a In

s-au încheiat doar 4 par- 
VOICULESCU — Popov re- 

; Trlngov — Quinteros 0—1 ; 
— Liubojevici remiză ;

i — Balcerovski remiză,
al clasamentului se men-

a continuat cu 
care i 
tide : 
miză ;
Civici 
Zarici
Lider _ ___________  „ ___
ține iugoslavul Pianinei cu 7'/a 
p (1), urmat de Quinteros șl 
Liuboievici 5’/2 p, Voiculescu șl 
Trlngov cite 5 p, Honfl 4 p șl 
o partidă întreruptă.

U. R. S. S.

R. F. a Germaniei

19-15, la handbal

FIȘIER
EUROPEANĂ A TlRGURILOR

latâ situația pînâ în optimile de finalâ în Cupa europeanâ 
a tîrgurilor.
SPARTA TRNAVA -
(Marseille 2—0, 4—5 ;
Hertha 0—1, 3-1)
BAYERN MUNCHEN —
(Glasgow Rangers 1—0, 1—‘
Coventry City 6—1, 1—2)
ARSENAL LONDRA —
(Lazio 2—2 ; 2-0 ;
Sturm Graz 0—1, 2—0)
DINAMO ZAGREB —
(Barierense 0—2, 6—1 ;
Hamburger S.V. 4—0, 0—1)
LEEDS UNITED —
(Sarpsburg 1—0, 5—0 ;
Dynamo Dresda 1—0, 1—2)
S. C. ANDERLECHT
(Sarajevo 4—3, 5—4 ;
A. B. Copenhaga 3—1, 
HIBERNIAN EDINBURG 
(Malmo 6—0, 3—2 ;
Guimaraes 3—0, 1—2)
PECSI DOZSA
(Univ. Craiova 1—2, 3—0;
Newcastle 0—2, 5—0)

Echipele culese cu majuscule negre sînt calificate în sfer
turile de finale, în dauna celor culese cu majuscule albe.

In paranteze, echipele culese cu litere mici — formațiile 
eliminate.

*) Returul urmează să aibă

F. C. KOLN 0-1, 0-3 
(Racing CI. 5—1, 0—1 ; 
Florentina 2—1, 1—0) 
SPARTA ROTTERDAM 2—1,3—1

; (Akrans 6—0, 9—0 ; 
Coleraine 2—0, 2—1) 
BEVEREN 4—0*) 
(W.S.K. 3-0, 2-0; 
Valencia 1—0, 1—1)
TWENTE ENSCHEDE 2—2*) , 
(A.E.K. 1-0, 3-0;
Eskisehir 2—3, 6—1)
SPARTA PRAGA 6—0, 3—2*) 
(Bilbao 2—0, 1—1 ;
Dundee 3—1, 0—1) 
VITTORIA SETUBAL 2—1*) 
(Lausanne 2—0, 2—1 ;

4—0) Hajduk Split 2—0, 1—2) 
F. C. LIVERPOOL 0—1*) 
(Ferencvaros 1—1, 1—0; 
Dinamo Buc. 3—0, 1—1) 
JUVENTUS TORINO 0-1*) 
(Rumelingen 7—0, 4—0 ; 
F. C. Barcelona 2—1, 2—1)

loc pînâ la 23 decembrie.

LEEDS UNITED 
NU S-A DEZMINȚIT 

NICI LA PRAGA

PRAGA (prin telefon, de la co
respondentul nostru). După ce 
Leeds United, lider în campiona
tul Angliei, a învins cu 6—0 în 
primul meci pe 
în cadrul Cupei 
târgurilor, ea a _____  __
și în meciul revanșă : 3—2. 
?8 000 de spectatori veniți 
urmărească acest joc n-au ce 
greta pentru că au văzut la 
cru una din cele mai în 
echipe de pe continent, 
ma . repriză, englezii au 
șurat un joc de înaltă clasă, reu
șind să conducă cu 3—0 "rin 
ghurile marcate de. Qray, Clar

dlfl- 
cu 

bună

Sparta Praga 
europene a 

obținut victoria 
- ' Cei 

să 
re- 
lu- 

formă 
In pri- 
desfă-

Chovanec, Jurkanin, Brana, Ve- 
«ely. Barton, Masek.

Jan SOKOL
VICTORIE CLARĂ

F. C. Koln a învins fără 
cultate pe Spartak Trnava 
3—o (2—0), după un joc de
valoare tehnică, calificîndu-se cu 
un golaveraj de 4—£ în sfertu
rile de finală. Au marcat: Biskup 
(din 11 m). Overatli și L6hr. Ar
bitru] be’'*’an Minnoy a condus 
în fața a ’> 000 de spectatori for
mațiile :

F. C. KOLN : Manglitz — Ko
walski, Hemmersbach, Simmet, 
Biskup, Weber, Parits, Cullmann 
(Classens), Rupp, Overath, Lohr.

SPARTAK TRNAVA : Puchly
— Dobias, Majern k, Jarabek, 
Hagara, Hrusecky, Mar Link ovici, 
Kuna, Rabat, Varadip, Fandel.

Două echipe fruntașe din cam
pionatul Olandei și respectiv 
vest-german s-au întîlnlt la 
Rotterdam : Sparta (locul 3) și 
Bayern Mdncben — lider în 
campionatul R.F.G. A învins 
Băyern cu 3—1, mai ușor decit 
la MUnchen (2—1). Gerd Muller 
a fost autorul celor trei goluri 
(mln. 21, 40 șl 66), în timp ce 
pentru gazde a înscris danezul 
Christensen (min. 32). Jocul a 
fost de o excelentă factură teh
nică, aplaudat de cel 45 000 de 
spectatori prezenți pe stadionul 
Feijenoord. Arbitrul Jimene» 
(Spania) a condus echipele :

BAYERN MUNCHEN : Maler - 
Hansen, Koppenhoffer, 
zenbeck, Beckenbauer, 
Hoeness, Zobel, MOller, 
Schneider.

SPARTA : Doesburg — Venne- 
ker, Ter Horstn, Eykenbroek, 
Visser, Van den Veen, Walbeck, 
Keijerman, Kowallk, Klijnan, 
Christensen.

NANA ALEKSANDRIA CONDUCE 
LA VRNJACKA BANJA

» ' ■
BELGRAD 10 (Agerpres). — 

După consumarea a 8 runde, 
In turneul internațional feminin 
de șah de Ia Vrnjacka Banja 
conduce maestra sovietică Nana 
Aleksandria cu 6 puncte (o par
tidă mal puțin jucată), urmată 
de Alexandra Nicolau (România) 
6 p, Veroczl (Ungaria) 5 p, (o 
partidă mal puțin jucată), Gheor- 
ghieva (Bulgaria) 4% puncte șl 
o partidă întreruptă. în runda a 
8-a, Alexandra Nicolau a învins-o 
Pe Haraldson (Anglia). Alte re-

Un mare turneu international 
masculin de handbal a Înce
put la Tbilisi, unde pentru 
premiul ziarului „Zaria Vos- 
toka" se întrec echipele Iugo
slaviei. R. F. a Germaniei, Is- 
landei, U.R.S.S. și R.S.S. U- 
crainene. In prima zi a tur
neului, reprezentativa U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 19—15 
(6—5) selecționata R. F. a Ger
maniei. Intr-un alt meci, e- 
chipa Iugoslaviei a terminat Ia 
egalitate 18—18 (11—13) cu se
lecționata R.S.S. Ucrainene.

Schwar- 
Roth, 

Mrosko,

ALTE MECIURI

DINAMO ZAGREB — TWEN
TE ENSCHEDE 2—2 (2—1). Re
zultat neașteptat, .care favori
zează formația olandeză în me
dul retur (16 decembrie). Au 
marcat Gutmirtel (min. 7 șl 41), 
respectiv Fahlplatz — același 
care a jucat recent în medul ou 
România (min. 35 șl 67).

S. C. ANDERLECHT — VITTO
RIA SETUBAL 2—1 (1—1). Re
zultat cu perspective pentru Se- 
tubal. Au marcat Edjerstedt (min. 
9), Mulders (min. 66), respectiv 
Wagner (min. 32). Returul la 23 
decembrie.

HIBERNIAN EDINBURG — 
F. C. LIVERPOOL 0—1 (0—1). Re
zultat . excelent 
care au marcat 
lezul Toshack. 
decembrie).
• In med 

Standard Liege

pentru englezi, 
golul prin ga- 
(Returul la 13

amical, echipa 
(campioană a 

Belgiei) a învins pe teren pro
priu cu 2—1 (1—8) formația 
vest-germană Duisburg.

i* Petre Ganea și Tudor Nicolae învinși la Minsk
ROMA IB (Agerpres). — O dată eu încheierea sezonului pugilistic 

1970, uniunea europeană de box a anunțat lista oficială a campionilor 
europeni profesioniști de Ia muscă la grea. Deținătorii centurilor sînt : 
muscă — ATZORI (Italia) ; cocoș — ZURLO (Italia) ; pană — LEGRA 
(Spania) ; semlușoară — VELASQUEZ (Spania) ; ușoară — ROQUE 
(Franța) ; semimljlocle — CHARLES (Anglia), mijlocie mică — HER
NANDEZ (Spania) ; mijlocie — DURAN (Italia) ; semigrea — DEL 
PAPA (Italia) șl grea — COOPER (Anglia).

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Organizația iprofesionistă de box 
.World boxing Association" a 
hotărît să nu-1 mai recunoască 
pe Bob Foster campion mondial 
la categoria semigrea, întrucît 
acesta, din anul 1963 cînd a 
cucerit titlul, n-a acceptat să bo- 
xeze Împotriva șalangerulul nr. 1 
al acestei categorii.

★
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

Boxeri din Bulgaria, Cuba, R. D. 
Germană, Italia, Iugoslavia, Ro
mânia șl U.R.S.S. participă Ia tur
neul care a început în Sala spor
turilor din Minsk. In limitele 
categoriei semimuscă, sovieticul 
Mihailan l-a învins la puncte P® 
Petre Ganea (România). La ace
eași categorie. Muhmamedov 
(U.R.S.S.) a cîștigat tot la puncte 

fața italianului Curcettl.

La categoria muscă, Berndt Dicke 
(R. D. Germană) a dispus la 
puncte de Jukovskl (U.R.S.S ), 
iar la categoria mijlocie mică, 
Tudor Nicolae (România) a pier
dut In fața Iul Peter Donath 
(R. D. Germană).

★
MUNCHEN 10 (Agerpres). — 

La Ghpplngen s-a disputat În
tâlnirea internațională de box 
dintre echipele R. F. a Germa
niei și- Scoției. Pugiliștll vest- 
germani au obținut victoria cu 
scorul de 16—4.

★
PARIS 10 (Agerpres). — Selec

ționata de box a Spaniei a sus
ținut în 
amicală 
Franței, 
obținut

orașul Blois o întîlnire 
în compania echipei 
Puglliștii spanioli au 

victoria scorul de

PRIMII CAMPIONI 
Al JOCURILOR SPORTIVE 

ALE ASIEI
La Bangkok au Început Între

cerile celei de a Vl-a ediții a 
Jocurilor sportive ale Asiei. Pri
ma medalie de aur a fost cuce
rită de cicliștii japonezi tn cursa 
de 100 km contracronometru. Pe 
locul doi, la 18 secunde, a sosit 
formația Iranului. Primul cam
pion 
este 
assl

al concursului de atletism 
tot un sportiv nipon : Ghi- 
cu 2,07 m la Înălțime.

F.C. SANTOS 
ÎNVINGĂTOARE

Echipa braziliană F. C. San
tos a .susținut la Hong Kong o

partidă < 
orașului, 
cu 4—1 
marcate 
Picole.

amicală cu selecționata 
. pe care a intrecut-o 
: (1—0) prin punctele 

de Pete (2), Edu șl

MĂRCULESCUc
VA ARBITRA 

Șl IN TURNEUL FINAL 
AL C.C.E. LA POLO

Comisia de polo din cadrul 1.1- 
' Europene de Natație a stabl- 

ca turneul final al C.C.E. să 
desfășoare în zilele de 18, 19 
20 decembrie la Belgrad. Cu 

(Franța),

gii
lit
se 
Și 
acest prilej, Angella 
Dlrnweber (Austria) și C. Mărcu-

lescu (România) au fost desem
nați să conducă partidele ulti
mului act al competiției.

„U" CLUJ A ÎNVINS 
PE „U" TIMISOARA 
ÎN MECI RESTANTA 

LA BASCHET MASCULIN
CLUJ, 10 (prin telefon). — In 

Sala Sporturilor din localitate 
s-a disputat joi seara meciul res
tanță din cadrul diviziei A din
tre echipele masculine de baschet 
Universitatea Cluj și Universi
tatea Timișoara. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 67—72 
(49—35).
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