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CARE VA PRIMI PREȚIOASA CUPĂ A C.N.E.F.S, 

VA FI DESEMNAT DE DV.I
Participat! la tradiționala noastră anchetă, indicînd în ordine pe primii 

10 performeri ai anului.
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Prezent și viitor in sportul pionieresc
f

TURUL CAMPIONATULUI OE FOTBAL S-A TERMINAT; A ÎNCEPUT COMENTAREA LUI

„TOATE EFORTURILE PENTRU CREȘTEREA
- 7

Lo solicitarea redacției, 
conf. universitar doctor 
ViRGILIU RADULIAN, pre
ședintele Consiliului Na
țional al Organizației Pio
nierilor, adjunct al minis
trului tnvâțâmîntului, a a- 
vut amabilitatea sâ răs
pundă, în cadrul unui in
terviu, la mai multe În
trebări referitoare la prin
cipalele realizări preo
cupări din sportul pionie
resc.

UNOR GENERAȚII SĂNĂTOASE ti

Interviu cu tovarășul conferențiar universitar, 
dr. VIRGILIU RADULIAN

președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului invățămintului

tabere pe diferite durate, 
în multe județe au fost orga
nizate tabere in corturi sau 
în circuit. Peste 100 de echi
paje au străbătut zonele 
montane ale țării în mult a- 
preciatele „EXPEDIȚII ALE 
CUTEZĂTORILOR11, acțiuni 
în care participahții s-au e- 
vidențiat, printr-o serie de 
activități de utilitate socială 
ca, de pildă, marcarea unor

vară din acest an a sporit 
simțitor interesul pionierilor 
și școlarilor pentru concursu
rile de 
mai ales a 
Teleorman, 
Dîmbovița, 
municipiul 
pindire tot 
gistrat-o 
prin intermediul unor com
petiții locale, județene și

orientare turistică, 
celor din județele 

Alba, Covasna, 
Arad, Iași, din 
București. O răs- 
mai largă a înre- 
și cicloturismul.

DE IERI, TEHNICIENII ECHIPELOR DIVIZIONARE A
DEZBAT PE

despre• 10 antrenori
10 echipe

• Spicuiri din raportul 
oficial al federației 
prezentat de antreno
rul Nicolae Petrescu

• Recomandări, indicații 
metodice etc.

MARGINEA PROPRIEI ACTIVITĂȚI

• La recentele lucrări 
ale Plenarei 
Național al Organizației 
Pionierilor a 
sport»! și-a făcut simțită 
prezența în multiplele 
tivități desfășurate 
pionieri în vacanța 
vară. Considerați că 
făcut totul pentru 
sportul să apară în 
tura de prieten nedespăr
țit al pionierilor noștri ?

, — Da. Vacanța de vară a 
anului 1970 s-a caracterizat 
printr-o diversitate de ac
țiuni sportive — aici înțele- 
gînd și pe cele de drumeție 
— .desfășurate în aer liber 
de pionierii ți școlarii noștri. 
Dorind să redau în mod con
cret realitățile vacanței mari, 
trebuie să subliniez, de pil
dă, că în acțiunea „PIO
NIERI PE CĂRĂRILE PA
TRIEI" au 
mai bine de 
vate roșii 
drumețiilor,

Ieri dimineața a început la 
centrul „23 August11 consfă
tuirea antrenorilor divizionari 
A și a unor metodiști ai con- 
siliilor sportive județene, con
vocată de Biroul F.R.F. prin 
Colegiul central al antrenori
lor.

După cuvîntul introductiv 
al vicepreședintelui Federa
ției române de fotbal, ION 
BALAȘ, antrenorii D. Nico
lae Nicușor (Dinamo). M. 
Bărbulescu (Rapid), Șt. Covaci 
(Steaua), V. Stănculescu (Pro
gresul), V. Mărdărescu (Poli
tehnica Iași), N. Dumitrescu 
(U.T.A.), Șt. Coidum (Univer
sitatea Craiova), R. Cosmoc 
(Farul), C. Cernăianu (Petro
lul) și 
Bacău) 
asupra 
tire și 
lor lor 
pionatului.

După-amiază, în continua
rea consfătuirii, antrenorul 
federal Nicolae Petrescu a 
prezentat ■ analiza turului 
campionatului diviziei națio
nale A în lumina obiective
lor trasate de F.R.F.

reieșit că

fost angrenate 
1.500.000 de cra- 
In practicarea 
excursiilor,

Consiliului

ijt

V. Neagu (Sport Club 
au prezentat referate 
procesului de pregă- 
a comportării echipe- 
în prima parte a cam- .

F Mil!® - Z'E» ÎT Ir

Fosta campioană de schi-fond, prof. Elena Tom, împreună 
elevii săi din Azuga 

Foto i Dragoș NEAGU
chiar republicane. ' „Floarea 
prieteniei11 a avut și anul a- 
cesta o fază internațională, 
pionierii noștri vizitând Iugo
slavia.

Vacanța de vară a însem
nat în același timp un prilej 
de evidențiere a unei impor
tante acțiuni de masă, și a- 
nume „DELFIN ’70“, în ca
drul căreia pionierii și șco
larii au învățat să înoate. 
Meritorii au fost eforturile 
întreprinse pentru reușita lui

T. STAMA

trasee turistice în județele 
Buzău, Vrancea, Dîmbovița, 
Prahova, cele din masivul 
Leaota ș.a. Fiindcă ne referim 
la turism, această activitate 
care concentrează atenția a 
numeroși pionieri, aș vrea 
să subliniez că vacanța de

(Continuare tn pag. a 2-a}

Simona Arghir aruncă la poartă și va înscrie

La handbal feminin

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ-
R.S.S. UCRAINEANA 13-10 (7-8)

ln meci international de baschet 
UNIVERSITATEA CLUJ-

L.S.K. LODZ 71-59 (39-23)
CLUJ, 15 (prin telefon). Marti 

aeara s-a disputat în sala Spor
turilor din localitate întâlnirea 
internațională de baschet, dintre 
Universitatea Cluj și L.K.S. Lodz 
(Polonia). Clujenii, care au evo
luat fără Deinian, au realizat o 
victorie clară. După un început 
echilibrat, Ruhring a luat câteva 
acțiuni Pe cont propriu și a a- 
dus un avantaj substanțial e- 
chipei sale, prin cîteva coșuri 
înscrise de la semldistanță. Scor 
final : 71—59 (30—23) pentru „U“ 
Cluj. Cet mai buni, jucători au 
fost Ruhring 16, Zdrenghea 15 
și Ronay 14 de la învingători, 
respectiv Wyrzykowski 14 și Ma
ch o n 16 de la învinși.

Paul RADVANY—coresp.

ieri seară s-a disputat, în 
sala Floreasea, partida inter
națională amicală de handbal 
feminin dintre reprezentativa 
R. S. S. Ucrainene și selec
ționata divizionară A. Cum 
în primul joc dintre cele 
două echipe 
trase 
litate, 
a fost 
interes 
care doreau firesc, să-și 
judece victoria.

Debutul meciului a 
furtunos, conducerea 
preluata, pe rînd, de amîn- 
două formațiile, care joacă 
rapid în atac și se apără a- 
gresiv. De altfel, în această

se
un rezultat 
meciul de 
așteptat cir 
de ambele

înregis- 
de ega- 

aseară 
justificat 

echipe, 
ad

fost 
fiind

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare' tn pag. a 4-a}
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Antrenorul federal Angelo 
Niculescu a dat apoi — în 
numele Colegiului central al 
antrenorilor — unele indica
ții tehnico-metodice privind 
returul campionatului divi
ziei naționale A.

Concluziile pe marginea 
primei zile a consfătuirii au 
fost trase de vicepreședintele 
F.R.F., Ion Balaș.

Lucrările consfătuirii 
tinuă azi.

DIM 11 RD NICOLAE - MCI $0 R — Dinamo

con-

CALMUL Șl ÎNȚELEGEREA - PRINCIPALELE 
EXPLICAȚII ALE „TITLILW DE TOAMNA14

Aspect din timpul consfătuirii 
voluției echipei pe care 
antrenează, D. Nicolae-Nicu
șor a arătat că — spre deo
sebire de sezoanele trecute — 
toți jucătorii au respectat, cu 
strictețe, sarcinile de joc, in- 
cluzind în această categorie 
deopotrivă pe Dumitrache, re
cunoscut ca fiind mai comod, 
cit și pe fundașii laterali, a 
căror intercalare în atac — a 
recunoscut vorbitorul — se 
efectua de multe ori in con
diții neavantajoase pentru 
securitatea echipei.

La același capitol, al reali
zărilor, D. Nicolae-Nicușor a 
trecut mărirea ritmului de joc

in fazele de atac, extinderea 
zonei de activitate a atacanți- 
ior. Vorbind despre lipsurile 
manifestate în acest sezon, 
antrenorul dinamoviștllor a 
menționat că nu este mulțu
mit de modul în care jucă
torii săi realizează replierea 
în apărare, de marcajul ade
sea defectuos, al fundașilor 
laterali și al mijlocașului 
stânga, de maniera stereotipă 
în care atacantii trag la poar
tă.

în privința finalului de se
zon, D. Nicolae-Nicușor a ară-

Primul care a luat cuvân
tul a fost, în conformitate cu... 
clasamentul, DUMITRU NJ- 
COLAE-NICUȘOR, antrenorul

dinamoviștilor bucureșteni, 
care a subliniat că principa
la izbindă a colectivului pe 
care-1 conduce este legată nu 
atît de locul ocupat in clasa
ment la sfirșitul sezonului de 
toamnă, cit, mai ales, de at
mosfera de calm și înțelegere 
care caracterizează In prezent 
lotul dinamovist.

In ceea ce privește pregă
tirea propriu-zisă a echipei, 
antrenorul dinamovist a recu
noscut că, în dauna laturii 
tehnice, a neglijat-o nu o dată 
Pe cea fizică, slaba rezisten
ță a jucătorilor dovedindu-se 
nu numai în partida cu F.C. 
Liverpool, din deplasare, cînd 
formația a dat o replică cu
rajoasă doar în primele 60 
de minute, ci și în cîteva me
ciuri de campionat Referin- 
du-se la partea pozitivă a e-

CUPEI FEDERAȚIEI

(Continuare în pag. a 3-af

1. ION PANȚURU (C. S. 
Sinaia), 2. Dragoș Panai- 
tescu (Voința București), 3. 
Ion Stoian (C. S. Sinaia), 4. 
Nicolae Stavarache (Voința 
București), 5. Eugen Bogdan 
(C. S. Sinaia), 6. Ion Zan- 
gor (Armata Brașov), 7. 
Nicolae Neagoe (C. S. Si
naia), 8. Dumitru Focșenea- 
nu (C. S. Sinaia), 9. Du
mitru Pascu (Voința Sina
ia), 10. Ion Panaitescu (C. 
S. Sinaia).

1. DAN CRISTEA (Dinamo 
Brașov), 2. Dorin Muntea-1 
nu (Armata Brașov), 3. Pe
tre Dinu (Dinamo Brașov), 
4. Marcela Leampă (Dina
mo Brașov), 5. Dumitru 
Lupu (Dinamo Brașov), 6. 
Gheorghe Vulpe (Dinamo 
Brașov), 7. Gheorghe Cin- 
cu (Armata Brașov), 8. A- 
lexandru Bogdan (C.S. Si
naia), 9. Gheorghe Girniță 
(Dinamo Brașov), 10. Ilona 
Micloș (Armata Brașov).

CRISTEA, ION PANTURU SI 
ClȘTIGĂTORI Al

GEOGRAFIA OLIMPICĂ A TĂRII
Contribuția județelor la reprezentativa celor cinci cercuri

După cum este și firesc, 
reprezentativa olimpică na
țională nu poate fi decît e- 
manația întregii țări. După 
cum. o arată și numele, ea 
trebuie să . reflecte contribu
ția întregului teritoriu la 
vasta operă de selecție și 
pregătire care duce în final 
la alcătuirea definitivă a Io
tului olimpic, ambasador al 
sportului tării în marea con
fruntare mondială.

O trecere în revistă su
mară a componenței actuale 
a cadrelor de candidați olim
pici arată prezența — mai 
ales printre sportivii de per
spectivă — a reprezentanți
lor mai multor județe decît 
în trecut, arată o substan
țială lărgire a ariei geogra
fice de proveniență a celor 
ce bat la porțile consacrării. 
Găsim acum pe liste postu- 
lanți cu îndreptățite șanse 
din Tîrgoviște, Tulcea, Bră
ila, Baia Mare, Lugoj, Ro
man, Reșița etc., din orașe și 
județe altădată absente în 
asemenea analize.

Situația 
exagerată.

însă nu trebuie 
Deocamdată ne 

aflăm în fața unui început 
modest. Acțiunile pentru de
pistarea și selecționarea ele
mentelor tinere și talentate 
sint sporadice și neeficiente. 
Nu este răscolită periodic și 
cu atenție masa de copii și 
de adolescenți din care să 
răsară viitori campioni și re
cordmani. Procesul selecției 
primare se efectuează încă 
la întâmplare, lncrîndu-se 
mai mult ca cei care vin de

NOTA : Primele trei coloane de cifre reprezintă prevederile ini
țiale ale federațiilor; aprobate de plenara C.N.E.F.S. din ianuarie 1969, 
iar următoarele trei — lotul olimpic actual, propus de federații să 
ramtnă tn pregătire, tn anul 1971, pentru J. o. 197:1 împărțit pe gru
pe de sportivi consacrațl și de perspectivă.

Județul
ianuarie 1969 * decembrie 1979
Consa
crate Persp. Total Consacr. Persp. Total

MUN. BUCUBEȘII 259 398 €57 214 180 394ALBA —- —. —
ARAD 2 13 15 4 6 10ARGEȘ 2 4 6 2 3 5BACĂU 2 15 17 2 11 16BIHOR — 5 5 1 3 4
BISTRIȚA NÂSAUD — — — _
BOTOȘANI — — . • — _
BRAȘOV 17 30 47 12 18 30BRAILA —- 10 10 1 1
BUZĂU — 1 1 1 1
CARAȘ SEVERIN 1 6 7 2 3 5CLUJ n 37 48 9 21 30CONSTANȚA 4 14 18 9 10 19COVASNA — • — —
DÎMBOVIȚA — — — — • 1 1DOLJ 1 8 9 1 7 8
GALAȚI 3 8 11 3 7 10GORJ — —- — —
HARGHITA 2 3 5 —- _
HUNEDOARA — 3 3 —
IALOMIȚA — — — — _
IAȘI 4 14 18 3 4 7
ILFOV — —■ — 1 1
MARAMUREȘ — 3 5 — 2 2MEHEDINȚI — — — — 1 1MUREȘ 1 15 16 2 4 6
NEAMȚ — 6 6 1 2 3OLT —- — — —
PRAHOVA 9 28 37 10 8 18
SATU MARE 2 3 5 2 2 4
SĂLAJ — — — —
SIBIU 4 7 11 — 5 5
SUCEAVA 10 10 _
TELEORMAN — — — —
TIMIȘ 7 33 40 9 9 18TULCEA — •— — 2 2VASLUI — —■
VÎLCEA 3 3 —
VRANCEA — — — — — —
Total 331 S-3 îoio j 287 314 601

ia sine, accidental, Ia sală 
sau pe terenul de sport.

Din această cauză, tabloul 
de mai sus devine edificator.

I. MITROFAN

(Continuare tn pag. a 8-a)

BIATLON

1. GHEORGHE V1LMOȘ 
(Dinamo Brașov), 2. Cons
tantin Carabela (Armata 
Brașov), 3. Dumitru Soiu 
(Armata Brașov), 4. Victor 
Fontana (Armata Brașov), 
5. Ion Țeposu (Dinamo Bra
șov), 6. Gheorghe Gîrnîță 
(Dinamo Brașov), 7. Gheor
ghe Cimpoia (Armata Bra
sov), 8. Nicolae Bărbășescu 
(Armata Brașov), 9. Ion 
Mîrzea (Armata Brașov), 
10. Gheorghe Voicu (C. S. 
Sinaia).

DOUĂ GIMNASTE ROMÂNCE INVITATE
LA BARCELONA

Federatia de gimnastică din Spania, inițiatoare» unui 
concurs intitulat „CRITERIUL INTERNAȚIONAL AL CELOR 
CINCI NAȚIUNI1', a invitat pe campioana țării și pe cea de 
a doua clasată în finala campionatului să participe la prima 
ediție a acestei întreceri. Programul prevede exerciții liber 
alese, competiția fiind programată Ia Barcelona, in ziua de 
31 ianuarie 1971.

Federația noastră de specialitate urmează să studieze 
această propunere.

SPICUIM DIN SUMARUL ALMANAHULUI

spoitul 71
Stagiunea hocheiului continuă in Capitală

r

A*
ASTĂZI, LA PATINOAR, ROMĂNIA-CEHOSLOVACIA (B)

Abia încheiate întrecerile 
Campionatului armatelor 
etene, iată că hocheiștii 
tri fruntași se află în 
unui nou și dificil test: 
tidele cu selecționata secun
dă a Cehoslovaciei, progra
mat; astăzi fi mîine, dc la

pri- 
noș- 
fața 
par-

ora 18, Ia patinoarul artifi
cial „23 August" din Capi
tală.

Oaspeții, sosiți aseară târ
ziu, alcătuiesc o echipă re
dutabilă, eșalonul de mîine 
al hocheiului cehoslovac, cu 
numeroși jucători care aspi-

ră la un Ioc in prima forma
ție a țării.

Raportând toate acestea la 
buna comportare a reprezen
tativei române in Campiona
tul armatelor prietene, avem 
motive să așteptăm partide

de o înaltă ținută spectacu
lară, menite să ofere date 
obiective despre nivelul ac
tual al formației noastre.

Cele două intîlniri vor fl 
conduse de un cuplu de ar
bitri bulgari,

• O POVESTE DESPRE MINGE
• RALIUL MONTE CARLO LA A 40-A EDIȚIE
• CINE ERAU GLADIATORII ?
• CENTENARUL RUGBY-ULUI
• LA ÎNCEPUT A FOST ATALANTA
• CELOR CE NU LE MAI AJUNGE PREZENTUL
• PE URMELE SOLULUI LUI MILTIADE

Zilele acestea apare ALMANAHUL SPORTUL ’7V

Rețineți J din tinip la librarii și centrele de difuzare a oresei
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B o x raid-anchetA de sezon

k

UN INTERESANT SCHIMB DE EXPERIENȚĂ IN PROBLEMA 

PREGĂTIRII COPIILOR Șl JUNIORILOR
Cu ocazia ^Turneului Prietenia”, 

desfășurat recent tn țara noas
tră, a avut loc, Ia București, un 
colocviu Ia care au participat 
specialiști do peste hotare, pre- 
zențl la Întrecere, (1 numeroși 
antrenori români. A fost un 
schimb do experiență util, din 
care s-au desprins multe învăță
minte privind sistemul do orga
nizare a muncii cu copiii și ju
niorii tn țările cu hochei avan
sat. Voi încerca, în rfndurile de 
mal jos, o scurtă sinteză a discu
țiilor.

In Uniunea Sovietică, de pildă, 
pașii spre hochei stnt făcuțl la 
virsta primelor clase de (coală. 
Caracterul organizat, de compe
tiție, al activității Începe, Insă, 
cam de la 13 ani. In fiecare an 
se dispută o întrecere cu carac
ter unional, pe trei categorii de 
vtrstă (17—18 ani, 15—16 ani și 
13—14 ani), dotată cu trofeul „Pu
cul de aur”. In sezonul actual se 
estimează că numărul participan- 
tilor va depăși cifra de 3 mili
oane l

La concursurile de selecție se 
prezintă un număr imens de co
pii care știu de-acum să patineze 
foarte bine. Cum secțiile școlilor 
sportive nu ii pot cuprinde pe 
toți, o mare parte ișl desfășoară 
activitatea tn echipele de cartier 
sau de blocuri. Jucînd pe pati
noare naturale de diverse dimen
siuni. Noțiunea de „mini-hoehei" 
a devenit un termen curent In 
U.R.S.S.

In lecțiile școlilor sportive, per
fecționarea patinajului ie face 
simultan cu însușirea artei de 
minulre a crosel. Antrenorii urmă
resc cu atenție la copil modul 
cum se comportă șl în alte dis
cipline, ca fotbalul, baschetul, 
gimnastica sau voleiul.

In Cehoslovacia, categoriile de 
virată avute în vedere pentru 
pregătirea juniorilor sînt : 10—12 
ani, 13—14 ani ș! 15—19 ani. Pen
tru ultima este organizat un cam
pionat cu două ligi teritoriale 
(A șt B). Din prima ligă fac par
te 32 de echipe, din cea de a 
doua 36, ambele Împărțite — bi
neînțeles — pe grupe. Antrenorii 
cehoslovaci recomandă Începerea 
lecțiilor de patinaj PENTRU HO
CHEI de la vtrsta de 6 ani.

In Republica Democrată Ger
mană, care dispune de condiții 
materiale (gheață artificială) mai 
apropiate de ale noastre, au fost 
luate măsuri ca In orașele cu 
patinoare să se organizeze ȘCOLI 
cu PROGRAM DE HOCHEI. in 
primele două ore ale dimineții. 
In perioada de iarnă, lecțiile de 
educație fizică slnt axate exclu
siv pe antrenamentul de hochei. 
La Berlin funcționează două ase
menea școli experimentale, Iar re
zultatele sportive și profesionale 
ale elevilor stnt excelente.

Din schimbul de experiență e- 
fectuat cu prilejul acestui coloc
viu a mal reieșit că :
• pregătirii din timpul verii 

1 se acordă aceeași importanță

(ca ore (1 Intensitate) ca (1 ace
leia de pe gheață ;
• cei mal buni instructori se 

recrutează din rîndul foștilor mari 
jucători ;
• dezvoltarea forței este una 

dintre cele mal delicate probleme 
care trebuie condusă cu grijă șl 
delicateță, în mod eșalonat, lu
crul tare începîndu-se cam de la 
15—16 ani ;
• un apărător bun devine nu

mai acel hocheist care a fost șl 
un bun înaintaș ;
• cel mai valoroși portari au

devenit foștii jucători de cîmp, 
și nu tocmai devreme. S-a dat 
exemplul faimosului ~ "
care a fost jucător de cîmp și 
a trecut în poartă abia la 24 de 
ani.

Pucikov,

ing. ALEXANDRU 
TEODORESCU 

membru în Biroul
F. R. Hochei

Pase

TONI
BIRO

scurte cu

STEAUA A CUCERIT

CUPA OLIMPIA
IARNA VA GĂSI PREGĂTITE PATINOARELE VITEZIȘTILOR ?

Antrenîndu-se pentru „europene" 
JUNIORII EVOLUEAZĂ LA BUDAPESTA

selecționata de 
juniori a României 
pleacă mtine la Bu
dapesta, unde ur
mează să susțină, 
la 19 șl 20 decem
brie, două partide 
cu formația simi
lară a Ungariei, în 
cadrul . "
pentru turneul gru
pei B a campiona
tului european de 
la București.

Din lot fac parte, printre alții, 
Morar, Tureanu, Țone, Axinte, 
Randaș, Costea, Herghelegiu, M. 
Vlad.

Antrenorii echipei: St. Ionescu 
și I. Ganga, conducător al lotu
lui : Șt. Bărbiei, membru 
rouiul Federației române 
chel.

★
Zilei» acestea, juniorii 

continuat pregătirile,

/ —ți
r
t — o z
A■ ■ *

pregătirilor

al Bi
de ho-

(l-au 
căuttnd

ferestre” In programul foarte 
Încărcat al patinoarului artificial. 
Pleetndu-se de ta învățămintele 
eșecului (parțial) din ^Turneul 
Prietenia”, s-a urmărit remedie
rea lipsurilor arătate In această 
competiție. Au fost precizate li
niile, s-au concretizat tactica de 
loc și sarcinile pe posturi, capi
tole deficitare în cele trei Intll- 
nirl cu formația R.D. Germane.

S-a insistat, în cadrul lecțiilor, 
asupra pregătirii individuale, a 
tehnici! patinajului și mînulril 
croșet Oricum, echipa se află în 
progres. De consemnat modul 
matur In care tinerii jucători 
abordează competiția bueureștea- 
nă (programată la sfîrșitul lunii 
decembrie șl începutul lunii ia
nuarie), hotărîrea de a cîștiga 
acest turneu, in care vor mal 
evolua formațiile Poloniei, Unga
riei, Bulgariei, Iugoslaviei și Da
nemarcei.

Azi, tn divizia A la fete
PENULTIMA ETAPĂ A TURULUI

"Astăzi, echipele feminine 
ale primei divizii susțin o 
etapă intermediară, penultima 
din turul campionatului. Gete 
mai importante partide angre
nează formațiile aflate fn 
imediata vecinătate a lanter
nei, care își extinde raza pînă 
la echipa clasată pe locul V, 
Medicina București!

tntr-un meci hotărîtor pen
tru evitarea ultimului loc se 
întilnesc formațiile „U“ Cluj 
și Geahlăul P. Neamț. Studen
tele au prilejul, datorită a- 
vantajului de gazdă, să ce
deze pietrencelor lanterna pe 
care au deținut-o constant 
pînă duminica trecută.

Sa Sibiu, formația locală 
9.S.M., aflată tn progres sim
țitor. intîlnește garnitura Fa
rului, tn fata căreia încearcă 
să obțină o victorie pentru 
a se detașa la un punct de 
plutonul amenințat. Ocupan
tele locurilor 9 și 10. Univer-

sitatea Timișoara si Universi
tatea Craiova (care-și incheie 
meciurile din tur), se întilnesc 
pe Bega intr-un joc la fel de 
important. Timișorencele au 
prima șansă și ocazia de a 
aminti suporterilor lor că a- 
nul trecut au participat la... 
turneul final.

fn București, Rapidul pri
mește replica Medicinei, cu 
speranța că va menține locul 
doi in clasament, iar Dinamo 
intîlnește pe G.P.B. într-un 
meci in care fostele campioa
ne vor să încheie sezonul cu 
un succes. Campioana și li
dera clasamentului, Penicili
na, nu va juca nici in aceas
tă etapă, meciurile restante 
urmînd să fie programate 
după încheierea turului: luni,
21 decembrie, ta Iași, cu 
Ceahlăul P. Neamț, și mărfi,
22 decembrie, ta București, cu 
G.P.B.

1.
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• Azi se dispută. în sala O- 
‘Timpia din Timișoara, meciul 
dintre echipa locală Universi
tatea și Steaua, restanță din 
etapa a IX-a a diviziei mascu
line A.

• Tot la Timișoara, forma
ția poloneză L.K.S. Lodz sus
ține două partide amicale : joi 
cu Utilajul (divizia B) și vineri 
cu Universitatea.

• Simbătă. în sala Floreasca, 
va avea loc. în pauza dintre 
cele două întilniri divizionare 
A (Rapid — I.C.H.F. și Dina
mo — Politehnica București), 
un festival al minibaschetului 
bucureștean. Cu acest prilej, 
vor fi premiate echipele fina
liste ale Criteriului național 
(Lie. nr, 35 și Șc. sp. nr. 2 la 
fete cat. I. Olimpia la fete cat. 
a II-a. Lie. nr. 35 și Șc. sp.

nr. 2 la băieți cat. I și Șc. sp. 
nr. 2 și Șc. sp. nr. 3 la băieți 
cat .a Ii-a), se va desfășura o 
întrecere demonstrativă și va 
fi deschisă o expoziție de mlni- 
baschet.

• A fost remaniat lotul se
nioarelor pentru Balcaniada de 
la Varna (27—29 decembrie). 
Renunțîndu-se la Floarea Tran
dafir (formă sportivă necores
punzătoare) și la Ana Popov 
(reținută pentru examene si 
pentru cursul de schi al 
I.E.F.S.), selecționata a rămas 
în următoarea alcătuire : Ta- 
flan. Ciocan, Diaconescu, Szaba- 
dos, Demetrescu. Gugiu. Raco- 
vită. Chiraleu. Nicola. Pruncu, 
Nedelea și Opriciu. Ultima este 
o tînără jucătoare care evo
luează în echipa divizionară B, 
Voința Tg. Mureș.

AntonDoctorul
terminat convalescența, reve
nind In Capitală după un 
tratament balnear.

— Cum merge spinarea, To
ni 7

— Mai bine. Criza acută de 
hernie de disc am depășit-o, 
șl acum încep antrenamen
tele.

— Cit ș! cum lucrezi 7
_  Deocamdată, cu mode

rație. Fac pregătire fizică ge
nerală, dar șl antrenamente 
pe gheată.

— Coloana te mal doare ?
— Pufin. Dar, după ce mă 

încălzesc, totul e bine.
— Ctnd speri să revii tn 

eompetitli 7
■» Cit de curtnd. Aș putea, 

cred. Juca șt acum, dar nu 
mă încumet sd fac față unui 
meci întreg. După clncl-șase 
-»frlneu mă înmoi.

— Oricum, te vom revedea 
tn prima linie a Stelei la re
luarea campionatului...
_ Probabil I
— Dar în echipă, la Bmon- 

dlaie” ?
— Sper!
Sperăm șt noi, fiindcă a- 

portul lui Biro este absoltit 
necesar.

(v. ch,)

Dispute strlnse, spectaculoase 
din punct de vedere al combati
vității (dar nu șt tehnic) au ca
racterizat reuniunea finală a „Cu
pei Olimpia-, aflată la a IX-a 
ediție. Majoritatea boxerilor care 
au urcat tn ring au urmărit apli
carea loviturii decisive, lăsind pe 
planul doi tehnica. Sportivii care 
s au relevat prin frumoase cali
tăți au fost : Daniel Amza, Dinu 
Teodor, llie Paraschiv șl Ion Cră
ciun. Rezultate tehnice: juniori : 
M Frumosu (Steaua) b.ab. III N. 
Dinu (Voința). D. Mateescu (Vi
itorul) b.p. .C. Dedulescu (C.S.Ș ), 
I. Vasile (CSȘ) bp D. Frîncu (O- 
limpla), D. Amza b.k.o. II ii. 
Stolan (Gr. Roșei), Gh. Agapșa 
(CSȘ) b.ab. I. P. Mandache (O- 
limpla). S. Barbu (Progresul) b.p. 
P. Stroe (Steaua), T. Dinu (Vo
ința) b.p. Ș. Ilina (Olimpia), M. 
Cilincă (Electromagnetica) b. 
dese. III G. Ștefănescu (Steaua), 
M. Culineac (Viitorul) b.p. I. Pa
raschiv (Olimpia). Seniori : Z.
Stanclu (Olimpia) b.p. I. Mlhal 
(Progresul), A. Stan (Olimpia) 
b.p. I. Preda (ITA), I. Crăciun 
(Olimpia) b.p. I. Mltu (1CMD, N. 
Stancu (Gr. Roșie) b.k.o. It G. 
Vizitiu (Progresul) șl F. Bobi (O- 
limpia) b.p. V. Llcu (Olimpia). 
Cupa a fost clștlgală de Steaua 
(antrenori N. Șerbu șl Gh. Fiat); 
pe locul II în clasament — C. Sp. 
Școlar (antrenori G. Potea șl M. 
Diaconescu), Iar pe locul III — 
Olimpia (antrenori Șt. lordache 
și M. Doculescu).
Daniel DIACONESCU-coresp.

CRITERIUL TINERETULUI
Mtine, de la ora 18.30, în sala 

clubului Grivlța Roșie, comisia 
municipală de box împreună cu 
asociația sportivă Energia orga-, 
nlzează prima gală din cadrul 
competiției denumită „Criteriul 
tineretului”. Vor participa juniori 
mici și mari.

GONG!
• La Stockholm, In meci ami

cal : Suedia — Bulgaria 5—5 ; 
iar la Aalborg : Danemarca — 
Elveția 10—10.

• Federația vest-germană pro
iectează organizarea unui turneu 
preolimplc de box la Miinehen 
în perioada 11—19 septembrie 
1971.
• Cu prilejul campionatelor 

Uniunii Sovietice, desfășurate la 
Kaunas, campionii olimpici sau 
europeni Sokolov, Tarasenko și 
Frolov n-au reușit să se califice 
în finală. Titlurile le-au păstrat 
doar doi boxeri : Semionov și 
Tregubov. Noii campioni, In ordi
nea categoriilor, sînt : Iuri Se
mionov. Leonid Bugacvski, Alek
sandr Melnikov, Afgimantas Zur- 
za, Nikolai Hromov, Suren Ka
zarian, Abdurașid Abdurahmanov, 
Valeri Tregubov, Iuozas Iutzavl- 
cius, Oleg Karataev și Kamo Sa- 
roian.

Vine iarna, anotimpul în
trecerilor tinerești pe 
luciul gheții. V-ațl gin- 
dit la băieții și fetele a căror 

prezență se face tot mai mult 
simțită pe pistele de viteză ? 
Ce trebuie făcut pentru toți 
cej care se anunță viitori 
performeri, ce le-ați pus la 
dispoziție ? Iată întrebări pe 
care le-am adresat activiștilor 
sportivi, cu prilejul unui raid- 
anchetă prin cîteva centre ale 
tării.
IN FOND, INTERESELE STNT 

COMUNE...
Titlurile de campioni abso

lut! la probele de patinaj vi
teză, rezervate seniorilor, se 
află în posesia Cristei Tracher 
și a lui Andrei Okoș. Ei a- 
parțin clubului sportiv Dina
mo Brașov, a cărui secție are 
și alți alergători capabili dc 
performante de invidiat. Unde 
vor patina brașovenii cînd va 
începe sezonul competițional ? 
Răspunsul l-am căutat la 
Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport — Bra
șov.

— Deocamdată, dinamovișlii 
se pregătesc pe dreptunghiul

tezlștil noștri se află încă la 
discreția 
logice.

— In 
de ani. 
Poiana 
într-un __  _ __ . . .
care au avut loc Jocurile 
mondiale universitare de iar
nă. De ce a dispărut ?

— Mi se pare mai util să 
vă explic ce am întreprins 
pentru a reînnoda activitatea 
de iarnă a acestei baze spor
tive...

Șl astfel, aflăm că admi
nistrația bazelor sportive din 
Brașov a primit anul trecut 
subvențiile necesare amenajă
rii pistei din Poiana, dar s-a 
renunțat din cauza lipsei de 
personal specializat. Anul a- 
cesta s-a procurat un tractor 
de 40 C.P., care poate fi a- 
daptat pentru pregătirea ghe- 
ții. bazinul de apă și celelalte 
ustensile există, dar din nou 
se caută omul care să condu
că lucrările de amenajare a 
pistei.

In timp ce notam toate a- 
cestea, ne-am amintit că un 
astfel de specialist are chiar 
clubul Dinamo, persoana

condițiilor meteoro-
urmă cu aproape 20 
pista stadionului din 
fusese transformată 

inel de gheată, pe 
loc

Neavînd o pistă în orașul lor, viteziștii brașoveni se pre
gătesc adesea fn alte localități. Iată-i pe cunoscuții patina
tori (de la dreapta la stingă) Crista Tracher, 
Alex. Boier și antrenorul lor, 
caș din Tușnad.
do gheață artificială de la 
Poiana, ne-a spus tov. Vasile 
Lăzăruț, președintele CJEFS- 
BraȘov. In ceea ce privește 
concursurile propriu-zise. vi-

7.1. „ ___ ' , Andrei Okoș,
Ernest Urlich, pe lacul Giu-

tov. Ioan Chiriao, care se 
bucură de o bună apreciere. 
De ce oare nu se apelează la 
serviciile Iui ? Drept replică 
la Întrebarea noastră, aștep-

Reșițeanul va fi capabil. in februarie, de 4:05,0 — declară prof. I. Schuster

RODICA PETRUICA’r 
1:22,0 LA 100 M BRAS

Zilele trecute, numeroșii 
spectatori (cîteva sute) pre- 
zenți la piscina acoperită din 
Reșița, au fost martorii unui 
eveniment deosebit. Tînărul 
Eugen Aimer a mai dat o 
probă a aleselor, sale calități, 
parcurglnd distanța de 400 m 
liber în 4;12,1, CEA MAI 
BUNA PERFORMANTA DIN 

■ISTORIA NATAȚIE1 ROMA
NEȘTI. Timpul atribuit de 
eronometrori valorosului crau- 
list reșițean este superior cu 
8,9 see recordului național 
(4:21,0) șl su 5,2 see mai bun 
decît cel realizat In urmă cu 
două săptămîni în același ba
zin. Tar după tabela interna
țională de punctai, cele 982 p 
realizate de Aimer corespund 
unor performante eai 53,5 — 
100 m liber. 1:58,3 — 200 m 
liber. 16:59,2 — 1500 m liber, 
68,1 — 100 m bras, 2 :30,0 — 
200 m bras, 60,4 — 100 m 
spate, 2:11,6 — 200 m spate, 
57,7 — 100 m delfin, 2:08,9 — 
200 m 
m mixt 
mixt.

Tntr-o 
purtată 
nostru din localitate, ANDREI 
RUDEANU, am aflat că în 
timp ce campionul și record
manul țării era felicitat de 
coechipieri pentru frumoasa 
sa performantă, antrenorul I. 
Schuster, mulțumit doar în 
parte de cifra elevului șău, 
declara : „Sincer să fiu, aștep
tam un rezultat apropiat de 
4:10,0, care mi s-ar fi părut 
perfect normal. Da,

delfin. 2:13,1 — 200
și 4:50,0 — 400 m

convorbire telefonică 
cu corespondentul

G. Î.ARSSON (SU
EDIA)
J. KINSELLA (SUA)
H. FASSNACHT 
(RFG)
S. ESTEVA (SPA
NIA)
E. ALMEB

la această

oră, exceptîndu-i pe Larsson, 
Fassnacht, și Esteva, Aimer 
poate concura de la egal la 
egal cu orice înotător de pe 
continent în această probă. 
Cele 4:12,1 nu reprezintă de
cît o idee vagă asupra posi
bilităților sale. Să nu uităm 
că el se află în plină perioadă 
pregătitoare (primele sale 
concursuri oficiale ale sezo
nului fiind abia în luna fe
bruarie) și că în această cursă 
Aimer a dus doar o luptă so
litară cu acele cronometrelor. 
Pînă la internaționalele Ro
mâniei, sau marele concurs de 
la Bremen, el va trebui să 
ajungă Ia 4:05.0—4:06,0.”

Foarte interesantă ni s-a 
părut . șl prima declarație a 
recordmanului: „încă din vară 
puteam înota în bazin de 50 m 
distanța în 4:16,0—4:17,0 (timp 
cu care a» fi fost finalist la 
C.E.), dar amigdalele acelea 
nenorocite... Acum nu mai am 
decît o singură dorință — să 
mă întilnesc cu cei mal pu
ternici înotători de pe conti
nent, și chiar cu Slavic a că
rui valoare o apreciez foarte 
mult. Aștept să se ivească a- 
semenea ocazii..."

Ce valoare are noul record 
personal al reșițeanului ? Dacă 
vom scădea 3—4 secunde, pe 
care un bun înotător 
tigă în bazin scurt la întoar
ceri, ar fi vorba de 
formanță în jurul a 4:15,0— 
4:16,0. Iar pentru a o putea 
compara 
mai 
iat-o

Reiese clar că reșițeanul a 
pierdut trei secunde (față de 
planul stabilit de antrenorul 
Schuster) pe cea de a treia 
„sută", pregătirea lui nefiind 
încă pusă la punct. Diferența 
între cele două jumătăți ale 
cursei (observați regularitatea 
la Fassnacht și
2:63,6 și 2:08,5 — este foarte 
mare.

Larsson) —

a. v.

In ultimul concurs de ia 
Reșița au mai fost înregis
trate și alte rezultate merito
rii: C. Rolik 59,7, A. Gherban 
59,7, A. Horvat 59,9 Ia 100 m 
liber; Ioana Sporea 1:16,5, La- 
vinia Donia 1:17,8, Karin Fa- 
rutsch 1:17,8 Ia 100 m spate; 
Rodica Petruică 1:22,0 — 100 
m bras și 2 A3,8 — 200 m 
mixt (rec. personale); 
terneck 1:20,7 
4:48,4 - 
— • 100
63,3, E. „anei i u.i.i, u. „ci* 
terneck 63,4 la 100 ni liberi 
Ioana Sporea 1:16,5 și Dag- 
mar Hluzin 1:16,7 la 100 m 
delfin.

200 
D. Wet- 

100 m bras,
400 m liber și 1:08,7 
m delfin; I. Sporea 
Hanert 63,4, D. VVet-

Simbătă și duminică: Sofia — București (juniori)
ÎNSCRIERI RECORD PENTRU „CUPA SPERANȚELOR“

le cîș-
o per

:zra mai bine cu cela 
bune rezultate din lume, 

și exprimată grafic;
300 m200 m100 m 400 m

59.5 2:01.8 3:03.4 4:02,8 (50 m)
57,3 1:59.1 3:01,7 4:02,8 (50 m)

59,1 2:01.5 3:03,7 4:03,0 (50 m)

59.8 2:01,8 3:05,1 4:08,3 (50 m)
60,0 2:03,6 3:09,0 4:12,1 (28 m)

PREZENT SI VIITOR ÎN SPORTUL PIONIERESC
(Urmare din pag. !)

obținut 
aproape 
școlari, 
neîndo- 

De

„Delfin ’70“ de către consi
liile pionierești sprijinite de 
organizațiile sportive, de or
ganele U.T.C., de către alți 
factori mai ales în județele 
Hunedoara, Constanța, Pra
hova, Iași, Alba etc.

tn București nu 
brevetul de înotător 
17.000 de pionieri și 
ceea ce reprezintă,
ielnic, un început bun. 
aceeași largă adeziune s-a 
bucurat și concursul de șah 
..CĂLUȚUL DE FILDEȘ", 
competițiile de atletism, oină, 
gimnastică, minifutbal 
alte jocuri sportive.

• Evident, este un 
lej de satisfacție să 
statăm că sportul capătă 
dimensiuni tot mai spec
taculoase în viața pîonie- 
-ilor noștri, iar turismul 
o mod deosebit. Ce fac- 

' >ri determină în cazul 
organizațiilor de pionieri 

asemenea orientare ?
— Sportul și turismul tre

să ocupe un loc primor- 
în activitățile pionie- 

din trei 
fundamentale :

Și

pri- 
con-

(•

bule 
dial 
rești. Și aceasta 
considerente
a) ca formă de odihnă acti
vă și de ofilire fizică, practi
carea sistematică a sportului, 
a mișcării în aer liber repre
zintă o condiție esențială a 
întreținerii sănătății, vigoarei 
și optimismului : b) sp 6 '1 
și turismul sînt continuu so
li» ițate de către copii ți lire 
adolescenți, intrucît e' ■ con
stituie forma preferată de 
consumare a timpului lor 
liber, exprimînd nevoia fi
rească, vitală de joc, de miș
care, de fantezie și de acti
vitate creatoare: c) în fine, 
face parte dintr un program

complex de educație cetățe
nească — etică și estetică — 
de formare, 
multilaterală, 
personalității, 
torilor, nu ne pot fi indife
rente aceste aspecte. Iată de 
ce cultivăm sportul, turis
mul, mișcarea în aer liber, 
mijloace care satisfac deplin 

■ cerințele copiilor și sînt — 
dacă mă pot exprima ast- 

' fel — „la ele acasă" — în 
cadrul pionieriei.

• tn ideea generoasă 
(le a atrage pionierii în 

practicarea celei mai ac
cesibile și mai complete 
discipline. Consiliul Națio
nal al Organizației Pio
nierilor a declarat anul 
1971 drept „Anul atletis
mului pionieresc". Față 
de amploarea acestei ac
țiuni trebuie să înțelegem 
că in noul an atletismul 
va capta toate forțele, 
toate capacitățile, avînd 
îutr-un fel exclusivitate 
in sportul pionieresc?

— Vom impulsiona evident 
activitatea sportivă în 
„ANUL ATLETISMULUI 
PIONIERESC", acțiune în 
care ne bizuim pe sprijinul 
consistent al federației de re
sort, al cluburilor și marilor 
asociații sportive. Aceasta 
nu va determina, însă, o di
minuare a efortului de cu
prindere a .unui număr tot 
mai mare de pionieri și șco
lari în practicarea pe 
departe a 
fin ’71“ îl 
mensiuryi 
compar ativ 
turismului, 
plinelor 1 
de 
anului 1.971, intenționăm să 
extindem angrenarea pionie-

de dezvoltare 
armonioasă a 
Nouă, educa-

mai 
înotului — „Del- 

I concepem la di- 
eu totul altele, 

' cu anul acesta — 
, a tuturor disci- 
sportive îndrăgite 

copii, fn primele luni ale 
1971,

rilor și școlarilor într-o se
rie de sporturi specifice se
zonului de iarnă — PATI
NAJ, SCHI, ȘI SANIUȘ. In 
acest sens vom 
eforturile ca. în 
cu ceilalți
interesați, SA
NAJAM cit mai multe 
PÎRTII Și PATINOARE NA
TURALE. In viitoarea va
canță de vară, cu sprijinul 
activ al Federației române 
de fotbal, vom organiza o 
mare competiție de minifot- 
bal, dotată cu premii și cupe, 
cu participarea echipelor re
prezentative ale Caselor pio
nierilor, ale cartierelor, co
munelor etc. Multe dintre 
manifestările sportive ale a- 
nului 1971 vor fi dedicate 
sărbătoririi semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

• Lucrările Plenarei 
Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor au 
pus un accent deosebit pe 
necesitatea lărgirii conti
nue a bazei materiale din 
școli, a celei aparținînd 
Caselor pionierilor. Ce 
modalități directe conside
rați că ar putea facilita 
împlinirea unei asemenea 
cerințe ’

— Contăm înainte de toate 
pe ingeniozitatea, pe spiritul 
practic și implicit pe pasiu
nea activiștilor consiliilor 
pionieiești, a comandanților 
de unități și a pionieriler în
șiși. Toți — îmi exprim ferm 
convingerea — vor participa 
cu aceeași însuflețire ca și 
pînă acum la acțiunile de a- 
menajare a unor terenuri și 
baze sportive. Unele consilii 
județene s-au și făcut remar
cate prin inițiative valoroase 
cuie contribuie ia îmbogăți
rea patrimoniului sportiv al

face toate 
colaborare 

factori 
AME-

pionierilor, dînd la iveală 
baze sportive multifuncțio
nale : Constanța, Galati. Hu
nedoara, Argeș ș.a. Impor
tant este însă ca să apară 
peste tot baze sportive, iar 
la amenajarea lo^ să parti
cipe toți pionierii și școlarii. 
De curînd, o chemare în n- 
ceastă direcție a fost lansată 
de către Consiliul județean 
Vîlcea al organizației pionie
rilor ■— „Fiecare detașament 
— un cort!“, chemare la care 
se vor alătura neîndoielnic 
tot mai multe unități de pio
nieri de pe întreg cuprinsul 
tării

în încheierea interviului 
acordat, tovarășul Virgiliu 
Radulian a ținut să-și expri
me satisfacția pentru spriji
nul substanțial pe care 
C.N.O.P. îl primește din par
tea Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
care a înțeles importanta or
ganizării activităților sporti
ve la vîrsta pionieriei, rcle- 
vînd totodată caracterul am
plu, activ și rodnic al cola
borării ce s-a statornicit la 
toate nivelurile, fapt care va 
face ca rezultatele să nu în- 
tîrzie. Arătînd că un sprijin 
tot mai concret este primit 
și din partea Ministerului 
învățămîntului, C.C. al U.T.C., 
Ministerului Sănătății, consi
liilor populare, tovarășul V. 
Radulian și-a manifestat în
crederea în perspectivele u- 
nor succese tot mai impor
tante. ale unor rezultate Și mai 
convingătoare, în direcția a- 
tragerii în sport a tuturor 
pionierilor și școlarilor, obiec
tiv major destinat să asigure 
creșterea unor generații să
nătoase, tot mai puternice și 
la minte și la corp.

începutul vacanței școlar» 
de iarnă coincide, ca în fle
care an, cu marele concurs 
de la Ploiești (bazin de 50 
m) dotat cu ,,CUPA SPE
RANȚELOR". Pînă la a- 
ceastă oră, organizatorii au 
primit peste 300 de înscrieri 
nominale, concurenți între 
8 și 14 ani, recordul fiind 
deținut de școlii# sportiv» 
din Reișița, Petrolul Ploiești 
(marile favorite ale compe
tiției) ți Dinamo București, 
întrecerile vor avea loo 
(serii contra-cronometru) în

sii ele 
brie.

de 20, 21 șl 22 decern-

★
capitala Bulgariei va 

loc, la sflrșitul acestei 
săptămîni, 
cală intre 
juniori ale 
București.

fn
avea

o întîlnire ami- 
selecționatele de 
orașelor Sofia șl

★
înotători dinamo-Cel 8 

viștl care se află la a- 
ceastă oră în Cehoslova
cia vor lua startul la con
cursul internațional ce se 
desfășoară astăzi în ba
zinul Podoli (50 m) din 
Praga.

GEOGRAFIA OLIMPICA
(Urmare din pag. I)

Preponderența candidaților o- 
limpici din municipiul Bucu
rești este normală (minus 
proporția zdrobitoare), în 
schimb este anormal ca 11 
județe — un sfert din tota
lul unităților administrative 
teritoriale ale țării — să nu 
dea nici un candidat nici 
măcar un tî-năr de certă per
spectivă olimpică 1 Conside
rabilă este contribuția jude
țelor Brașov, Cluj, Constan
ța, Prahova, Timiș, Bacău, 
precum sărăcăcioasă a alto
ra și nulă a unora. Pare ciu
dat că mari județe ca 
nedoara sau Suceava nu 
împlinit speranțele create 
prima perioadă

Din dorința de a 
lustru concret muncii 
a putea raporta cît 
cifre, unele consilii 
ne și cluburi ajung să exa-

Hu- 
au 
în

da 
sau 
de
județe-

un 
de 
cit

potențialul unor 
medii sau chiar 
fac abstracție de 

internaționale

ele
ni e- 
ce- 
sau

gereze 
mente 
diocre, 
rințele 
mondiale, stabilesc cerințe și 
haremuri scăzute, care — 
chiar dacă sînt îndeplinite — 
nu reprezintă valoarea care 
șă justifice nominalizarea 
unui sportiv. Astfel, consi
liul județean Arad consideră 
că un sportiv și-a îndeplinit 
obiectivul de performanță 
olimpică, cîștigînd titlul de 
campion național la juniori, 
iar consiliul județean Bihor 
consideră ca sportiv nomina
lizat 
atlet 
62,40 
ței !

în
nominalizări la unele ramurt 
sportive pentru care s-au 
creat condiții materiale în 
unele județe. Astfel, Con
stanța și lașul nu sînt re
prezentate în lotul de gim-

pentru lotul olimpic un 
care în 1970 a realizat 
m la aruncarea suli-

schimb, nu constatăm

CITITORI!
ADRESATI-VĂ OFICIILOR P.T.T., 

FACTORILOR’Șl DIFUZORILOR DE PRESA 
r'NTRU ABONAMENTE 

LA ZIARE Șl REVISTE PE ANUL 1971
NU UITAȚI:

Mai sînt cîteva zile,
. în care se pot achita

namentele pentru ca publi
cațiile să fie primite din 
primele zile ale lunii ia
nuarie.
ABONAȚI-VA PE TERMENE

timp 
obo

CATALOGUL PRESEI R.S.R. 
vă stă la dispoziție pentru 
consultare la ghișeele 
ciilor P.T.T., factori și 
fuzorii de presă din 
treprinderi, institufii și 
la sate.

LUNGI, 6—12 LUNI

PRONOSPORT

ofi- 
di- 
în- 
de

PREMIILE CONCURSULUI NR. 50 DIN 13 DECEMBRIE 1970 
CATEGORIA I : (13 rezultate) 809,2 variante a 135 lei fiecare ; 
CATEGORIA a II-a: (12 rezultate) 6.187,3 variante a 41 lei fiecare; 
Premiul de categoria a IlI-a avind valoarea unitară sub plafonul 
2o lei nu s-a plătit, fondul de premii fiind alocat conform regu

lamentului celorlalte
de

categorii.

joi ultima zi la
LOTO

tăm acțiuni concrete din par
tea celor vizați, pentru că in 
fond interesele sînt «xmune 
și unora și celorlalți.
SPERANȚE LEGATE DE O 

PISTA OLIMPICA
Despre copiii din Miercurea 

Ciuc, oraș denumit „polul fri
gului” din tara noastră, sa 
zice că fiecare are acasă cite 
două perechi de bocanci cu 
patine. Dar mai toți slnt a- 
trași de mirajul jocului cu pu
cul și crosa, fapt pentru care 
reședința județului Harghita 
n-a mai produs de multă 
vreme viteziști de nădejde. 
Situația respectivă i-a deter
minat pe diriguitorii sportu
lui de aici s-o angajeze pe 
fosta multiplă campioană a 
tării, Eva Farkaș, ca antre- 
noare la asociația Avintul 
Miercurea Cluc. Cunoscuta 
sportivă din Tg. Mureș a ve
nit la Miercurea Ciuc cu 
multe speranțe, leglndu-și vi
itoarele proiecte de pista de 
dimensiuni olimpice, singura 
din țară, existentă aici, dar 
care de aproape doi ani e 
deteriorată din cauza lucrări
lor de pe șantierul noului pa
tinoar artificial acoperit. Eva 
Farkaș este însă optimistă, 
întrucît 1 s-a promis, iar 
nouă ni s-au dat chiar asi
gurări. că pista va fi redată; 
vitezistilor în acest sezon.

DOLEANȚELE 
CLUJENILOR

Clujul este orașul cu cele 
mal multe secții de patinaj 
viteză din țara noastră. Ar fi 
normal ca viteziștii clujeni să 
beneficieze de condiții de pre- 

pe măsura 
Dar lată 
doctorandul 
președintele 
de patinaj i 
ui orașului

gătire și concurs 
cerințelor actuale, 
ce ne-a declarat 
Ștefan Erdosy, 
comisiei județene ...
„Pista de pe lacul . __
are vestiare Improvizate, de
oarece vechea noastră garde
robă a fost transformată in 
restaurant. De asemenea, sa 
reduce de la nn an Ia altul 
colectivul de muncitori care 
întrețin patinoarul și astfel 
avem o gheată de calitate in
ferioară. Dacă garderoba va fi 
redată destinației pentru care 
a fost construită și vom fi 
mai mult sprijiniți, atunci șl 
Clujul va putea găzdui com
petiții de amploare”.

Sperăm că doleanțele spor
tivilor clujeni, exprimate prin 
intermediul președintelui co
misiei județene de specialita
te. nu vor rămîne fără răs
puns.
CINE VA LUA INIȚIATIVA?

Șl in apropiatul sezon, ac
tivitatea competițională de 
performantă va fi concentrată 
pe pista naturală a lacului 
Ciuca? din Tușnad. In vede
rea bunei desfășurări a în
trecerilor, a fost terminată 
rețeaua electrică pentru noc
turne. alergătorii vor avea 
vestiar încălzit, iar arbitrilor 
li se va oferi 
restaurantului de 
forma unul turn 
asupra întregului

— Un singur

o cameră a 
pe mal. de 
de control 
lac.

_ ____  lucru ne va
da din nou bătaie de cap, 
ne spunea cu amărăciune Ni- 
colae Balfnt. intendentul ba
zei. Este vorba de întreține
rea pistei. Conflnuind să lu
crăm manual, antrenorii și 
sportivii vor fi, po , bună 
dreptate, nemulțumiți do ca
litatea gheții. Dacă s-ar achi
ziționa mijloace mecanice, 
chiar improvizate, s-ar putea 
amenaja o gheață corespun
zătoare, tn condiții financiare 
mai economicoase.

Ideea ni se pare interesan
tă și merită ca direcțiunea 
stațiunii, C.J.E.F.S. Harghita, 
Consiliul sindical județean 
sau federația de resort s-o 
pună în practică. Cine va lua 
Inițiativa ?

*
Investigația noastră a scos 

la Iveală cîteva elemente care 
demonstrează că activitatea do 
performanță sau de agrement, 
pe patinoarele menționate, 
rămîne o problemă deschisă. 
Cum pînă la ora startului 
mai sînt puține săptămîni, 
deficiențele existente se 
cep- grabnic înlăturate, Juîn- 
du-se măsurile eficiente pen
tru 
cu

a se porni, cum se zice; 
dreptul în noul sezon.

Text și foto :
Tr. 1OANIJESCU

A TARII
nastică de nici «n sportiv 
sau sportivă, activitatea lor 
devenind, paradoxal, mal 
pufin eficientă după construi
rea celor două săli de sport. 
Clujul, deși posedă încă de 
la începutul acestui ciclu 
olimpic un bazin acoperit, 
nu are nici un înotător sau 
o înotătoare care să aspire 
la includerea în latul anu
lui următor, ultimul dinain
tea celui olimpic.

Contribuția unităților spor
tive din județul Mureș la lo
tul olimpic este slabă pen
tru că activiștii din acest 
județ, în loc să-și concentre
ze eforturile către sporturile 
olimpice de bază, care au o 
frumoasă tradiție locală, iro
sesc timp și mijloace pre
țioase pentru unele sporturi 
fără perspective deosebite.

Astfel de exemple ne oferă 
și unitățile sportive din ju
dețele Bihor, Sibiu, Brăila, 
Hunedoara, care în loc să va
lorifica la maximum posibi
litățile existente, se mulțu
mesc cu obiective modeste în 
sportul de performanță, ne- 
abordînd cu fermitate și 
perseverență acțiuni care să 
ducă la dezvoltarea cores
punzătoare a unor ramuri 
sportive cu pondere în pro
gramul Jocurilor Olimpice.

ergem
I

HOCHEI : Patinoarul acope
rit „23 August”, ora 18 : Ro
mânia — Cehoslovacia (B).

POPICE : Arena Constructo
rul, de la ora 16 : meci inter
național între Rapid Bucu
rești și Selecționata feroviară 
a R.D. Germane (m) : arena 
Giuleștl, de la ora 16 : Ra
pid București — Voința Bucu
rești (f) — partidă în cadrul 
diviziei A.

VOLEI : Sala Giuleștl, de la 
ora 16,30 : Rapid — Medicina 
(f A) ; sala Dinamo, de la 
ora 17 s Dinamo — C.P.B. 
(f A).
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CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR DE FOTBAL DIN DIVIZIA A
rwnw dArdbliscb — nona

FINALUL SEZONULUI - DOMINAT
DE ACCIDENTĂRI ȘI INDISCIPLINA I

ANALIZA PRIMEI PĂRȚI 

A CAMPIONATULUI NAȚIONAL

«tanța activează jucători ce 
n-au nici o legătură cu aceste 
meleaguri. Azi, putem spune 
că 9 dintre componenții Fa

t' MAKIN BĂRBULESCU, ar,- 
trenorul Rapidului, a apreciat 
In cuvîntul său drept mulțu
mitoare evoluția echipei pe 

Icare o conduce. Vorbitorul 
fa arătat că rezultatele obținu
te au fost urmarea seriozității 
și a unui volum de muncă 
'săptămânal de 18—19 ore, cu 
^antrenamente variind In Ju
rul a 90 de minute.

Pentru îmbunătățirea rezis
tenței în regim de viteză, 
Marin Bărbulescu a subliniat 
colaborarea dintre conducerea 
tehnică a echipei ți prof. 
Elias Baruch, antrenorul re
prezentativei de atletism.

In ceea ce privește antre- 
inamentele,- vorbitorul a men
ționat că, procec'înd marți la

o ședință de pregătire fizică 
foarte severă, a intîmpinat 
nenumărate greutăți, mai ales 
din partea Jucătorilor cu 
vechi state de serviciu în e- 
chipă (Dan, Dinu, Lupescu), 
Ei au încercat să se eschiveze, 
dar în urma discuțiilor și a 
îmbunătățirii colaborării cu 
medicul, conducerea tehnică 
a Rapidului a reușit să-i de
termine pe Jucători să parti
cipe, conștient, la antrena
mentul de marți.

Vorbind despre rezultatele 
echipei. Marin Bărbulescu a 
insistat asupra faptului că 
Rapidul tinde să realizeze un 
stil de Joc propriu, în mișcare 
permanentă, cu pase în adîn- 
cime, pe axul central al por
ții. Rezultatele n-au lntîrziat 
să apară — a amintit vorbi
torul — dar ele au fost sub
țiate, în final, de accidenta
rea unor titulari (Neagu, Dan) 
sau de unele acte de indisci
plină (I.upescu, Dinu, Dumi
tru).

Referindu-se la condiția fi
zică, antrenorul Rapidului s-a 
declarat mulțumit de nivelul 
do rezistență al Jucătorilor 
săi, menționînd însă că. în 
general, fotbaliștii se reîntorc 
din loturile reprezentative cu 
un potențial fizic scăzut.

La capitolul lipsuri, M. Băr
bulescu a notat replierea gre
oaie, marcajul și, mai ales, 
demarcajul — necorespunză
toare, utilizarea, nerațională, 
a paselor lungi, care privează 
echipa de posibilitatea unui 
atac bine construit Ia mijlocul 
terenului.

fTETAN COVACI — Steaua

CEI MATURI N-AU FOST MODELE
BUNE PENTRU TINERI

w Plecînâ tn «curta sa ex
punere de la succesele repur
tat® da Steaua tn edițiile tre
cute ale campionatului, an
trenorul. ȘTEFAN COVACI 
a ajuns ți la cauzele compor
tării nesatisfăcătoare a echi
pei sale în turul campionatu
lui. „Am avut de-a face — a 
subliniat vorbitorul — atît 
cu o supraestimară a posibi
lităților tinerilor Jucători, cit 
și cu o cădere psihologică 

| după eșecurile din Cupa cu- 
’ pelor,
ț Ocupîndu-se. tn primul 
i.idnd, de punctele negative în 
'evoluția formației militare, 
Șt, Covaci le-a enumerat ast
fel i a) s-a exagerat în privin
ța intensității antrenamente
lor, recurgîndu-se la unele

1 exerciții de forță cu care nu- 
îmeroșii Jucători tineri intro
duși în formație nu erau o- 

[hișnuiți; b) referitor Ia ideea 
de Joc, s-a început de la un 
nivel prea înalt, raportat la 
cunoștințele tinerilor fotba
liști. Pe parcurs, conducerea 
tehnică a sesizat această de
fecțiune, trecînd la anumite 
simplificări; c) o serie de 
jucători cu o mai mare ex
periență, ca Sătmăreanu, Hăl- 
Imăgeanu, Tătaru și Vigu, 
In-au constituit, din păcate, 
■modele pentru cei tineri, ară- 
tîndu-se deseori recalcitranți.

La capitolul „lucruri po
zitive", antrenorul Stelei a 

ț,vorbit despre încercarea de a

i Făctnd. anoliza primei părți a campionatu- 
I lui diviziei A, ediția 1970—71, antrenorul fe
deral Nicolae Petrescu s-a referit tntîi la con
dițiile cu totul deosebite, față de alji ani, tn 
care a început competiția, ca urmare a par
ticipării echipei noastre na|ionale la turneul 
final al campionatului mondial de fotbal. 
Vacanța jucătorilor a fost foarte scurtă, iar 
pregătirile insuficiente. Mulți jucători au in
trat pe teren nerefăcuți, sau neaduși la indici 
superiori tn ceea ce privește capacitatea de

: efort. Acest lucru a influențat desfășurarea 
I primelor etape ale campionatului, după cum 
1 și-a pus amprenta și asupra ultimelor jocuri, 
i unii fotbaliști acuzînd oboseala acumulată și 
| în urma eforturilor depuse tn competițiile in

ternaționale.
O caracteristică a majorității echipelor a 

fost aceea a angajării fizice inegale. S-a 
manifestat cvînt combativ, ritm viu de joc, 
doar o repriză. Uneori, în prima, alteori, în 
a doua. Pe de altă parte, multe echipe exa
gerează cu apărarea aglomerată în jocurile 
susținute în deplasare. S-a înrădăcinat ideea 
— falsă — că tn felul acesta există o șansă 
mult mai mare de reușită prin acțiunile de 
contraatac.

Trecînd la analiza fiecărei echipe tn parte, 
vorbitorul a început, bineînțeles, cu formația 
care s-a clasat pe primul loc, la această ju
mătate a campionatului, Dinamo București. 
Echipa a înscris un număr mare de goluri, 26, 
dar, apreciat prin prisma notelor, randamen
tul echipei este doar SATISFĂCĂTOR, în timp 
ce valoarea jucătorilor părea să deschidă dru
mul spre un calificativ mai bun. Media no
telor a fost de 6,91, la această medie, nu 
îndeajuns de bună, contribuind comportarea 
slabă în două etape. De remarcat, însă că, 
în 10 etape, media notelor obținute de Di
namo a fost mai mare de 7.

A doua clasată, Petrolul Ploiești, a avut 
randamentul 6,81. Echipa, cu efectivul pe care 
îl are, merge pe un drum bun, dar compor
tarea ei este inegală, observîndu se multă 
teamă fată de adversar, față de rezultat.

6,88 este media notelor formației clasate pe 
locul al treilea, Rapid. Randamentul nu este 
mulțumitor, ținînd seama de valoarea echi
pei, core ore 4 fotbaliști în lotul național 
și alti 3 jucători care au evoluat în repre
zentativa națională. Jocul feroviarilor a fost 
bun tn apărare, tn special în meciurile susți-

1 nute în deplasare. Atacul, In schimb, a ac- 
| ționat sporadic.

O comportare bună a ovul Steagul roșu, 
ilustrată atît prin locul ocupat în clasament 
—4, cît și prin media notelor : 7,03. Și în ceea 
ce privește disciplina, formația brașoveana 
oferă un bun exemplu, ea ncavînd nici un 
jucător sancționat.

U.T.A., cîștigătoarea ultimelor două ediții 
de campionat, figurează acum pe locul 5. Me
dia notelor: 6,68, ceea ce este puțin pentru 
o echipă care deține titlul de campioană. Evi
dent, formația arădeană se află în scădere 
de randament față de anul trecut. Și, tn plus, 
are comportări contradictorii, cum o dove
desc mediile a două etape: 8,15 față de 5,91!

Evoluția Politehnicii lași a fost, în general, 
bună. Media notelor — 7,03 — confirmă 

I

acest lucru. Mai puțin finalul turului, echipa 
a arătat constanță în comportare. S-a ob
servat, în special, o îmbunătățire în acțiunile 
de atac.

O echipă „solidă", Farul Constanja, care 
a abordat cu curaj fiecare joc. Media rea
lizată nu este, totuși, mulțumitoare. Echipa a 
manifestat scăderi, în special la capitolul 
pregătirii fizice. Oricum, formația constănțea- 
nă a marcat în prima parte a campionatului 
un progres.

6,90 este , media Universității Craiova. Echi
pa a suferit însă mult din cauza accidentă
rilor unor jucători. In general, fotbaliștii aces
tei echipe au pus o distantă prea mare între 
jocul practicat pe teren propriu și cei din 
deplasare, în cazul din urmă rezumîndu-se 
la o defensivă strictă.

Slabă a fost comportarea echipei Steaua. 
Media : 6,59. In multe partide ea a manifestat 
tendințe spre un joc individual. Steaua nu a 
reușit să-și valorifice potențialul lotului și 
nici să formeze o echipă cu o coeziune tac
tică, cu o capacitate de efort la nivelul ce
rințelor.

Redutabilă acasă, Sport Club Bacău n-a 
avut forță de joc în deplasare. Media — 
6,67. înaintarea a dat randament. In schimb, 
apărarea a avut adesea o evoluție slabă, re
flectată și prin numărul golurilor primite:22.

Universitatea Cluj are media 6,82, care i 
poate fi considerată mulțumitoare. Remarca
bil, de asemenea, este faptul că echipa n-a ■ 
avut nici un jucător sancționat. Ea s-a arătat I 
însă ca o formație capricioasă, capabilă de 
surprize plăcute și neplăcute.

Cît privește pe F. C. Argeș, jocul ei și 
randamentul au fost în funcție de productivi
tatea iui Dobrin. Media este satisfăcătoare: | 
6,72, echipa mareînd un sail spre finalul tu
rului.

O medie bună, în raport cu pretențiile 
echipei, a realizat Jiul : 6,78. Ceea ce arată 
că formația a prestat adesea un joc frumos. 
El nu a fost, însă, întotdeauna și eficace.

Față de poziția din clasament, și_ C.F.R. 
Cluj a obținut o medie mai mult decît mul
țumitoare : 6,78. Caracteristici ? Atac mobil, 
periculos, apărare mai greoaie; vulnerabilă. 
Echipa a realizat cîteva iocuri foarte bune, 
dar a avut și altele deosebit de slabe.

6,22 este media Progresului — CEA MAI 
SCĂZUTĂ DIN DIVIZIA A. Formația a su
ferit din cauza fizionomiei ei mereu schimbate. 
Echipa a dovedit spirit de_ luptă, dar calita
tea jocului a lăsat de dorit.

Ultima clasată, C.F.R. Timișoara, are o me
die ceva mai bună: 6,32. Echipa n-are mai 
multe posibilități.

în final, Nicolae Petrescu s-a referit la 
faptul că, tocmai în acest an, cînd trebuia să 
confirmăm bunele rezultate obținute de echi
pa națională, formațiile Ide club au avut o 
evoluție necorespunzătoare.

Returul trebuie abordat cu mult simț de 
răspundere, atît de către jucători, cît și de 
antrenori, pentru ca randamentul din campio
nat să intereseze nu numai prin prisma lup
tei pentru victorie, pentru cele două puncte, 
ci șî a jocului practicat de echipe.

rului sint dobrogeni, că ti
neretul a început să-și gă

sească Ioc tn echipă toi 
mai mult succes.

După schimbul tfe «xpe- 
rlență cu Constantin <Eemă- 
lann, am hotărî! ca șl la Fa
rul, prima echipă să facă 
antrenamente tn comun, eu 
cea de tineret. Interesul 
în pregătire crește. Și rezul
tatele sînt pozitive.

în comparație cu alte echi
pe, noi trebuie să rezolvăm 
jocul £n apărare. ®el mai 
mulți antrenori se plîng 4e 
slabul randament al atac»- 
lui. La Farul nu avem mo
tive să facem acest lucru. 
Chiar golaverajul realizat 1* 
sfîrșitul turului (n.n. 25—25) 
arată slăbiciunile defensive 
ale echipei, compartiment 
spre care trebuie să ne în
dreptăm atenția în mod deo
sebit. Rezolvînd și această 
problemă, Farul se poate În
scrie, cu adevărat, printre 
echipele fruntașe. Avem tea- 
te condițiile să realizăm acest 
lucru.

r MnMnistn — ponitmutn i«și

NE AM COMPORTAT MAI BINE IN
PARIIDEIE SUSȚINUTE IN DEPLASARE

NICOLAI DUMITRESCU — UT. A.

Din capul locului — a 
spus antrenorul VINTILA 
MARDARESCU — țin să 
subliniez realul sprijin pri
mit din partea conducerii 
secției și a clubului, fără 
de care, poate, n-a? fi reu
șit să realizez rezultatele 
din prima parte a campio
natului.

întrucît echipa Politehnica 
Iași se prezenta mulțumitor 
în ceea ce privește acumulă
rile cantitative — fapt de
monstrat de indicii fizio
logici —, mie mi-a revenit 
sarcina să insist mai mult 
asupra părții calitative "a 
procesului de instruire. 'Â 
fost necesar să adaptez într-o

oarecare măsură pregătire» 
la specificul studențeso, din 
care cauză am dovedit J3da- 
ximă exigență numai în 
ceea ce privește punctuali
tatea jucătorilor la antrena
mente și respectarea de 
către ei a disciplinei de 
joc.

„Pare paradoxal — a mai 
spus antrenorul ieșenilor — 
dar trebuie relevat faptul că 
echipa pregătită de mine 
Avasilichioaie a avut o com
portare mai bună tn 
jocurile susținute în depla
sare, unde, beneficiind de 
terenuri gazonate, și-a putut 
etala calitățile ei tehnice. 
ba noi, terenul stadionului 
din dealul Sopoului lasă 
mult de dorit, constituind 
un handicap pentru... forma
ția gazdă. S-au luat măsu
rile necesare pentru reface
rea în această iarnă a cîmpu- 
lui de joc.’

în încheiere, V. Mărdăres- 
cu . a înfățișat anumite me
tode de lucru care au con
dus la sporirea eficacității 
echipei. „Am insistat mult 
la antrenamente — a spus 
el — pe colaborarea liniei 
de atac, cu cei doi mijlocași. 
Cînd demarcările acestor 
șase jucători s-au efectuat 
simultan și în colectiv, unul 
dintre ei a apărut singur la 
finalizare, în poziție ideală de 
șut. Așa a reușit echipa 
noastră să înscrie 26 de go
luri (cît liderul de toamna) în. 
turul acestui campionat-^

1N INSTRUIRE AM TINUT SEAMA DE CERINȚELE ACTUALE, STTTAN COIDUM — universitatea Craiova

imprima echipei un stil pro
priu, bazat pe o bună tehni
citate, despre condițiile de 
pregătire, despre înțelegerea 
manifestată de către condu
cerea clubului și a secției.

In încheiere, Ștefan Covaci 
a înfățișat programul pre
gătirii de iarnă, pe care l-a 
eșalonat în mai multe peri
oade. In scopul unei pre
gătiri temeinice, conducerea 
tehnică a echipei a renunțat 
la turneul din America de 
Sud, proiectîndu-și un altul 
într-o țară, de asemenea, cu 
o climă caldă, dar în peri
oada 15—28 februarie.

DAR ți DE
„După părerea mea — men

ționa în cuvîntul său N. Du
mitrescu, — acest an compe- 
tițional a fost puternio in
fluențat de desfășurarea cam
pionatului mondial. Atît sub 
raport practic, cît și teore
tic. Noi, antrenorii, ca și ju
cătorii, am urmărit prin in
termediul televizorului parti
dele din Mexic și fiecare a 
căutat să aplice cite ceva din

uimit nmcii — s. c. nacau

SPERĂM SĂ FIM REDUTABILI
NU NUMAI PE TEREN PROPRIU

g£' „Comportarea echipei a 
feonstituit un caz unio, dar cu 
Urare nu avem de ce să ne 
[lăudăm. Acasă, am reușit să 
ț cîștigăm toate cele șapte par- 
> tide, fără să primim vreun gol. 
Pe teren propriu. Jucătorii de 
la Sport Club Bacău au do- 

[vedit putere de luptă, calități 
tehnico-tactice, încredere în 

' posibilitățile reale ale forma
ției. Dar, aproape de necrezut, 

.’cînd au ieșit din perimetrul 
I orașului, parcă uitau totul, 
în timp ce acasă acționau 
dezlănțuiți, realizînd faze fru
moase, de fotbal bun, în de
plasare jucau cu teamă. A- • 

itunci au dovedit o finalizare 
slabă, au comis greșeli copi-

DUMITRU NICOLAE-NICUȘOR
Dinamo

(ffrmart din pap. I)

că echipa sa a întâmpinat 
nenumărate greutăți, unii 
dintre jucătorii de bază (Dinu, 
Lucescu, Both, Constantines- 
cu) fiind accidentați. Tn a- 
ceastă idee, antrenorii și me
dicul echipei s-au preocupat 
îndeaproape de situația lui 
Lucescu, care a suferit în a- 
ceastă toamnă o suită de în
tinderi musculare. O cerce
tare medicală minuțioasă a 
constatat că Lucescu suferă 
de lipsă de calciu, urmînd să 
fie supus unui tratament me
dical în consecință.

întrebat asupra manierei în 
ruire jucătorii săi au rezolvat 
problema loviturilor fixe, an
trenorul dinamovist a expli
cat c"t — în ciuda nenumăra- 
leloi- icpetări Ia antrenamente 
și a unor încercări, timide, 
manifestate în ultimele me
ciuri ale turului (la Brașov, 
de exemplu) — atacanții săi 
nu acordă suficientă impor
tanță varietății și „vicleniei" 
loviturilor fixe, acesta fiind 
un capitol în care lucrul cu 
jucătorii prezintă nenumărate 
posibilități de îmbunătățire,

lăreștl în apărare, au primit 
goluri din acțiuni purtate pe 
sus, pentru că apărarea e de
ficitară la jocul de cap, da
torită gabaritului redus al 
componenților ei. Dar, a nu 
realiza nici un punct în de
plasare este un fapt ce ne-a 
dat serios de gîndit. La șe
dința de analiză care a avut 
loc luni după-amiază la Ba
cău, unii jucători au încercat 
să explice slaba comportare 
din deplasare printr-o pretin

să demoralizare spunînd că au 
fost prea mult criticați cu alte 
ocazii. Motive neîntemeiate, 
desigur. Au existat, totuși, și 
unele cauze obiective : acci
dentările lui Duțan, Comă- 
nescu și a experimentatului 
Dembrovschi, care în jocurile 
din deplasare ar fi putut mo
biliza echipa, i-ar fi putut a- 
sigura un suport mai trainic 
la mijlocul terenului, unde 
balonul trebuia păstrat mai 
mult.

Realizînd o bună pregătire 
în perioada de iarnă, sperăm 
ca viitoarea comportare a e- 
chipei noastre să nu mai fie 
atît de disproporționată, jocu
rile susținute în deplasare să 
se apropie cît de cît, de cei» 
susținute pe teren propriu."

POSIBILITĂȚILE JUCĂTORILOR ACCIDENTĂRILE AU SCĂZUT
competițlonal încărcat. U.V-A. 
a cîștigat cele două campio
nate aproape cu aceiași 11 
componenți. Apoi, să nu ui
tăm participarea noastră în 
C.C.E., obiectiv ce ne-a făcut 
să sacrificăm, chiar, o poziție, 
poate, mai bună pe plan in
tern. Eliminarea Feijenoordu- 
lui ne-a prilejuit însă motive 
de satisfacție, recompensînd 
toate eforturile depuse de e- 
chipă. Iată de ce consider 
comportarea U.T.A.-ei în se
zonul de toamnă ca merito
rie. Spunînd aceasta, să nu

se înțeleagă că ne mulțumim 
cu puțin. Ne preocupă în 
continuare- instruirea, pe ca
re am căutat s-o facem la ni
velul cerințelor moderne, dar 
a trebuit să ținem seama si de 
posibilitățile jucătorilor, des
tul de obosiți tn acest final 
de sezon. Acesta este si moti
vul pentru care am renunțat 
la un turneu în . America, con
siderat peste puterile noastre. 
Avem nevoie de refacere și 
de timp suficient pentru a 
pregăti temeinic viitorul se
zon competițional".

POTENȚIALUL ECHIPEI

CONSTANTIN CWNĂIANII — Pclrollll

RESTRUCTURĂRI PE TOATE PLANURILE

cele văzute. Or, aplicarea 
noului cere timp, iar concep
ția de joc a echipei trebuie 
cît de cît modificată. Apoi, 
ciclul de etape, duminică — 
miercuri — duminică, a in
fluențat procesul de pregă
tire pe care a trebuit să-l 
restructurăm, ajungînd în 
cele din urmă să folosim un 
joc pentru pregătirea celui ce 
urma.

Vorbind despre comportarea 
U.T.A.-ei în acest tur de cam
pionat. consider că am reușit 
unele lucruri bune, ca de alt
fel si fotbalul nostru, în ge
neral. Circulația balonului este 
realizată în condiții mai bu
ne, pasele nu mai întîrzie atit 
de mult, se trimit parcă mai 
aproape de momentul cerut 
de joc, deplasarea în teren e 
mai ușoară, mai ales la ata- 
canți. In apărare, replierea se 
realizează și ea, dar nu se 
ajunge întotdeauna la acțiu
nea decisivă, adică la depose
dare. La U.T.A., participarea 
fundașilor laterali la acțiunile 
de atac a fost lăsată pe pla
nul doi. fiindcă eu nu îm
părtășesc punctul de vedere 
de a-i face pe acești jucători 
atacanți eu orice preț. Am 
considerat mai utilă partici
parea în fazele de finalizare 
a jucătorilor din linia a doua 
si consider că am reușit acest 
lucru.

Din opiniile prof. CON
STANTIN CERNAIANU, re
ținem cîteva lucruri intere
sante: „La Ploiești campiona
tul 1970—71 a trebuit pregătit 
cu multă grijă,- cu eforturi 
considerabile, dar și mult 
calm. Echipa venea după o 
situație critică, ivită în fi
nalul campionatului trecut, 
cînd am fost la doi pași de 
retrogradare. Iată de ce a 
trebuit să se înceapă cu re
facerea moralului jucătorilor, 
pentru a le reda încrederea 
în posibilitățile lor reale. A 
fost nevoie de reorganizarea 
temeinică a secției de fotbal, 
după care s-a trecut la acti
vitatea propriu-zisă. Deși 
scurtă, perioada dinaintea 
campionatului a fost bine 
folosită. A fost redat echi
pei un jucător de bază, cum 
este Bădin. în rindurile for
mației și-au făcut loc o at
mosferă de lucru, de respect 
reciproc, dorința fiecărui ju
cător de a contribui ca Pe
trolul să revină pe pozițiile 
deținute cindva în fotbalul 
nostru. Cei 34 de jucători din 
prima formație Si cea de 
tineret se pregătesc împre
ună. Tinerii sînt stimulați 
că lucrează cot la cot cu ti
tularii, iar aceștia trebuie să 
se pregătească serios să 
lupte cu ardoare pentru a 
nu-și pierde locul în fa
voarea colegului mai tînăr, 
pe care îl vede la antrena
ment. Desigur, la început nu 
a fost atît de simplu de lu
crat. Șapte componenți ai 
primei formații, de pildă, au 
provenit din campionatele 
orășenești, din diviziile G sau 
B. A trebuit să depunem

eforturi considerabile pentru 
a le îmbogăți bagajul de cu
noștințe fotbalistice, de a-i 
încadra in ideea de joc pre

conizată. Petrolul are azi o 
apărare sobră, în care in
ternaționalul Mocanu consti
tuie un exemplu de dăruire 
pentru toți ceilalți compo
nenți ai lotului. Echipa este 
mai stăpînă pe ea, are mai 
multă încredere in posibili
tățile fiecărui jucător. Ră- 
mîne să lucrăm în continuare 
în privința atacului, în spe
cial la pasa finală, în orga
nizarea jocului la mijlocul 
terenului, unde acțiunile 
ofensive sînt declanșate, de 
multe ori, cam în pripă. 
Prin muncă, printr-o conti
nuă dorință de autodepășire 
putem realiza lucruri fru
moase".

IIOHERT COSMOC — Tarul

Desigur, s-au manifestat si 
deficiențe. în primul rînd la 
capitolul puterii de luptă. 
Forța $i rezistența jucătorilor 
mei au cedat în anumite pe
rioade. Există și aici o ex
plicație. E vorba de numărul 
redus de jucători, solicitați 
peste puterile lor de un an

ÎN SE’RȘIT, NOUĂ DINTRE FOTBALIȘTI 
SÎNT DOBROGENI

Farul este echipa care a 
traversat o perioadă plină de 
frămîntări, spunea ROBERT. 
COSMOS, Trecem printer®

perioadă de restructurări ale 
iotului.

Nu cu mult timp in urmă, 
toată lumea știa că la Con-

După ce a amintit de ne
cesitatea împletirii procesu
lui de instruire cu obligațiile 
pe care elevii săi le au la 
învățătură, amintind că, de 
obicei, • sesiunile de examene 
coincid cu perioadele de pre
gătire, antrenorul ȘTEFAN 
COIDUM, de la . Universitatea 
Craiova, a arătat că în evo
luția echipei sale s-au ma
nifestat perioade evident 
distincte. „Am început bine 
acest campionat, spunea Șt. 
Coidum, dar comportarea ne
satisfăcătoare din „Cupa eu
ropeană a tîrgurilor" a dere
glat total echipa. A urmat o 
cădere vertiginoasă. Pentru 
a o raaduce pe linia de plu
tire, a trebuit să muncim 
mult, să refacem moralul ju
cătorilor.

In general comportarea e 
satisfăcătoare. S-a îmbunătă
țit jocul în apărare, dar stăin 
destul' de slab în privința 
finalizării. De fapt, atacul a 
fost lipsit de elemente cores
punzătoare cerințelor și efor
turilor ce se cer în acest com
partiment, în plus, desele 
accidentări au măcinat po
tențialul de luptă al echipei. 
Acum se pune problema în 
mod deosebit a activității de

viitor a lui Velea, Neagu și 
Ivan, accidentați sau bolnavi. 
In aceste condiții, am apelai 
la cîțiva tineri — Lepădatu, 
Donose, Boșoteanu — care 
cred că vor da un randament 
și mai bun în viitorul se
zon. Oricum, încadrarea lor 
în rîndurile echipei, în sis
temul de joc, a cerut timp, 
iar rezultatele bune nu pu
teau apare peste noapte."

VICTOR SîANCULESCU — l‘r«|lrcsill

AM PIERDUT PUNCTE DIN GREȘELI 
ELEMENTARE...

După părerea antrenorului 
VICTOR STANCULESCU 
turul actualului campionat 
s-a desfășurat' sub directa 
influență a „Mundialului", 
echipele de' divizia A încer- 
cînd să apiice cîte ceva din 
învățămintele sale.

Promovînd din divizia B 
— a spus, îrț continuare, an
trenorul. Progresului — echi
pa noastră și-a propus să 
îndeplinească următoarele o- 
biective : completarea Iotului, 
realizarea unei concepții de 
pregătire și joc, realizarea — 
împrepnă cu conducerea clu
bului și a secției — unui cli 
mat prielnic în desfășurarea 
complexului proces de instru
ire. Nereușind să angajăm 
nici un jucător de divizia A, 
ani fost nevoiți să recurgem 
la elemente tinere, unele 
dintre ele foarte talentate 
(Sandu Mircea, Dudu Geor
gescu), dar slab pregătite 
din punct de vedere fizic.

In ceea ce privește concep
ția de joc. a mai spus V 
Stănculescu, ea a fost adap
tată la posibilitățile mai mo
deste ale echipei, fapt reflec
tat, de altfel, în unele evo
luții ale ei. Trebuie spus, în- 
săf că formația noastră a

pierdut puncte nu din pricina 
unor greșeli efectuate în fa
ze fundamentale, ci din cau
za unor erori individuale, 
elementare.

în final vorbitorul s-a ocu
pat de unele deficiențe de or
din organizatoric și adminis
trativ, care' s-au repercutai 
și asupra procesului de in
struire și educație.



in turneul internațional din R* D

HANDBALIȘTII NOȘTRI
AU DEBUTAT VICTORIOȘI

J
ROM ANI A - POLONI A 18-12 (8-5)

SCHWERIN, 15 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Peste 3 000 de spectatori au 
luat loc ari (n.r. ieri) în tri
bunele elegantei și spațioa
sei . „Sport, und Congres Hal
le" din acest vechi și pito
resc centru al regiunii Mec
klenburg. Aici s-au disputat 
primele partide ale grupei B 
din cadrul turneului de hand
bal masculin organizat de 
federația din R. D. Germană 
(jocurile grupei A au loc în 
orașul Magdeburg).

•Tn* primul meci selecție-, 
nata U.R.S.S. a întîmpinat o 
neașteptat de dîrză rezis
tență din partea echipei se
cunde a R. D. Germane. în 
cele din urmă handbaliștii 
sovietici au ciștigat: 18—14 
(7—5), dar pentru aceasta ei 
au fost nevoiți să se între
buințeze. serios, să lupte cu 
energie în fața unui adversar 
fără o tehnică sau tactică 
deosebite, dar cu o excepțio
nală putere de luptă. în pri
mă’ repriză am asistat la o 
aprigă încleștare, ambele 
echipe practicînd în apărare 
un handbal 
alocuri dur.
minute au 
j ucători din 
la acest

GRUIA

bărbătesc, pe 
Aproape 40 de 
rezistat tinerii 

R. D. Germană 
„handbal-iureș"

(scor 10—10) apoi au cedat 
brusc, învingătorii detașîn- 
du-se net în următoarele 10 
minute (min. 50, scor 16—11 
pentru U.R.S.S.). Au marcat; 
Kulev (6), Ludzenko (3), Sev- 
cenko (3), Solomko (3), Moro
zov (2), Kujevschi (pentru 
U.RS.S.), Flacke (3), Bdhme 
(3), Schmidt (2), Rohring (2),

In GRUPA A (Magdeburg) 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate:

Ungaria
20—17

R. D. Germană—Austria
30—12 (15—5)

Călin ANTONESCU

O
SCRIMERII DE LA STEAUA

la

in

VEDETA SÂPTÂMÎNII

ROBERT (BOBBY) FISCHERCehoslovacia

timp 
bol- 
lta-
Si-

Larisch și 
R. D. Ger-

suedezii L. 
Karsson.

întrebuințeze 
handbaliștii ro-

ÎNVINGĂTORI ÎN ITALIAPietsch, Ostarek, 
Giăsmann pentru 
mană.

Au arbitrat 
Larsson și H.

Fără să se 
prea mult,
mâni au obținut în cel de 
al doilea meci, cu reprezen
tativa Poloniei, o victorie 
netă: 18—12 (8—5). Selecțio
nata României, cu un exce
lent joc de apărare, a con
dus tot timpul. Doar în pri
ma repriză handbaliștii po
lonezi s-au apropiat, de două 
ori, Ia un punct (min. 18: 
5—4, min. 19: 6—5). Au 
marcat: Gruia 5, Chîcidt 3, 
Samungi 2, Goran 2, Birtolom 
2, D, Marin 2, Gațu și Licu, 
respectiv Zawada 2, Dydal 2, 
Kruger 2, Sokolowski 2, 
Gasior 2, Kuchta, Stroszyk.

Au arbitrat H. Henschel și 
H. Singer (RD.G.).

în așteptarea tragerii la sorți

OPT ECHIPE IN CURSA
PENTRU C.C.E. LA HANDBAL FEMININ

♦ Universitatea Timișoara se înscrie printre favorite

• Atenție la numărul golurilor in deplasare ’

Terexa Popa, una din jucătoarele de
Timișoara, într-o poziție clasică de

bază ale Universității 
aruncare la poartă 
Foto ! N. DR.AGOȘ
europeni, trofeu ofe-Tn cursa pentru Cupa campionilor

rit de revista „START" din Bratislava, au mai rămas doar 
opt echipe. Printre ele, Spartak Kiev, cîștigătoareâ ultimei edi
ții, H. G. Copenhaga, formație cu state vechi în această com
petiție, Universitatea Timișoara, Ferencvaros Budapesta și 
Odeva Hlohovec.

Performerele primului tur 
au fost fără îndoială cam
pioanele Ungariei și Româ
niei, singurele formații care 
au avut, de altfel, adversare 
pe măsura valorii lor, și 
chiar mai puternice. In nu
mărul nostru anterior am 
subliniat marea surpriză fur
nizată de „7“-le budapestan 
în disputa cu S.C. Leipzig, 
considerată de specialiști ca 
una dintre cele mai reduta
bile echipe de club din lume. 
Ferencvaros, care oferă sche
letul noii reprezentative un
gare, își datorează califica-

• rea îndeosebi /jocului exce
lent prestat pe teren pro-

priu, unde a luat un. avantaj 
de 7 goluri, practic irecupe
rabil.

Și evoluția studentelor din 
Timișoara a fost mai mult 
decit meritorie în această 
fază de debut a C.C.E., MAI 
ALES DACA VOM APRECIA 
VALOAREA ECHIPEI ÎN
VINSE. Lokomotiv Zagreb a 
făcut tot ce omenește a fost 
posibil pentru a recupera 
handicapul de 4 goluri din 
primul meci. Apărarea Uni
versității, în frunte cu por
tarul SIMO, s-a dovedit însă 
de netrecut, iar contraatacul 
bănățencelor de-a dreptul 
irezistibil, astfel că la finele

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ -

meciului de la Zagreb cam
pioanele României recoltau 
una dintre cele mai frumoase 
victorii din ultimii ani.

O ‘Calificare cu multe emo
ții a avut tn acest tur for
mația vest-germană F.C. 
Niîrnberg. învinse (7—9) în 
mod cu totul neașteptat la 
Roermond de campioana 
Olandei, Swift, handbalistele 
din Niîrnberg au ciștigat ex
trem de dificil a doua parti
dă Ia o diferență identică: 
5—3. Și cUm regulamentul 
întrecerii, prevede în aseme
nea situații — exact ca și 
la fotbal — calificarea echi
pei care a înscris mai multe 
goluri în deplasare, repre
zentanta 
rărnîne în competiție.

If. G. Copenhaga s-a des
prins destul de greu de 
team-Bl sofiot VIF Dimi
trov, cîștigînd la limită me
ciul pe teren propriu, iar 
campioana cehoslovacă Odeva 
Hlohovec s-a impus în fața 
reprezentantei Norvegiei, la 
golaveraj, doar cu un plus 
de două goluri. In schimb, 
Spartak Kiev, Otment Krap- 
kowice (Polonia) și Fram 
Reykjavik s-au „plimbat" în 
acest. tur inaugural, obținînd 

: victorii categorice.
Iată, de altfel, tabloul 

complet al rezultatelor din 
turul 11

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — Lokomotiv Zagreb
12— 8* și 13—7

FERENCVAROS 
PESTA — S.C. 
16—9* și 7—11

SPARTAN KIEV 
Admira
13— 9*

H.G. COPENHAGA — VIF 
Dimitrov Sofia 13—10 și 
13—12*

F.C. NURNBERG — Swift 
Roermond 7—9 și 5—3*

ODEVA HLOHOVEC — 
Idrottslag Brandval Oslo 
4—6 șl 14—10*

OTMENT KRAPKOWICE— 
U.S. Ivry 31—13* și 21—4

FRAM REYKJAVIK — 
Macabi Hărăzim Ramat Gan 
15—10 și 19—11*.

R.F. a Germaniei

BUDA-
Leipzig

Union
Viena 16—5 și

R.S.S. UCRAINEANA 13-10 (7-8)
•) — rezaltat abținut pe 

teren prepriu.
O. V.

(Vrmare din pag. t)

primă parte a jocului au con- 
riȘmnat de patru ori egali
tate pe tabela de marcaj 
(min. 6: 1—1, min. 19: 5—5, 
min. 22: 6—6 și min. 24 : 
7—7). In ultimul minut al 
reprizei întâi, oaspetele au re
ușit, însă, să înscrie din nou, 
așa îneît pauza Ie-a găsit cu 
un ' avantaj minim.

Repriza secundă a conferit 
partidei, încă din primul mi
nut, o cu totul altă înfăți-

șare. Handbalistele noastre 
au atacat mai decis și au 
fructificat mai des forța de 
șut a jucătoarelor Simona 
Arghir și Petruța Băicoianu, 
precum și forma bună mani
festată de pivoții Soos 
Dobîrceanu. 
min. 29

Și 
în

CONCURSUL
INTERNAȚIONAL
DE TELEGRAFIE

i,CUPA DUNĂRII*'
Joi tncepe ta Radioclubul cen

tra) din Capitală, in organizarea 
Federației române de radioamato
rism, prima ediție a concursului 
internațional de telegrafie „Cupa 
Dunării". Participă reprezentati
vele Iugoslaviei. Ungariei, Ceho
slovaciei și României.

După ce, 
româncele au 

egalat (8—8), ele au pre
luat conducerea peste nu
mai două minute (min. 31: 
9—8), nemaicedînd-o pînă în 
final. Oaspetele au făcut tot 
ce le-a stat în putință pen
tru a obține egalarea, dar 
circulația lor în atac a fost 
vădit stînjenită de formula 
apărării noastre (4+2), care 
a interceptat aproape toate 
mingile. Au marcat : Arghir 
(4), Soos (3), Băicoianu (2). 
Ilie, Maghiari, Dobîrceanu și 
Schrarako pentru selecționata 
divizionară, Marșuba (3), 

Vlasova (2), Bobruși, Tkaciova, 
Sevcenko, Zaharova și Loz- 
bina pentru R.SS. Ucrainea
nă. Au arbitrat foarte bine 
V. Pelenghian și P. Gîrli- 
geanu.

Marți după-amiază, cursa 
Tarom Roma-București a a- 
vut printre pasageri și echi
pele de scrimă ale clubului 
Steaua, care au susținut în 
capitala Italiei un meci bi
lateral în compania trăgăto
rilor de la C.U.S. Antreno
rul emerit Andrei .Vilcea 
ne-a furnizat primele amă
nunte :

„La floretă bărbați, în sis
tem de 3 trăgători, scrime- 
rii de la C.U.S. Roma au 
ciștigat la limită, cu 5—4. 
Țiu și Ardeleanu au reali
zat cîte 2 victorii, in 
ce Falb, care a evoluat 
nav, a făcut figurație, 
lienii au punctat prin 
moncelli (3), Del Francia și 
Pocci. A fost, de altfel, sin
gura victorie a gazdelor, de
oarece în rest succesele au 
fost de partea reprezentan
ților clubului nostru.

Astfel, Ia floretă fete, 
sistemul clasic de 4, Steaua 
a terminat în avantaj net,

cu 11—5. Victoriile echipei 
noastre le-au obținut Ileana 
Drâmbă — 4, Olga Szabo — 
3, Ecaterina Stahl și Suzana 
Ardeleanu — cite 2.

Apoi, o nouă victorie,
spadă, la un scor neașteptat: 
7—1 (o dublă înfringere). 
Aici, așa cum se vede, ita
lienii au programat meciul 
tof >n formulă de 3 trăgători. 
Steaua și-a asigurat victoria 
prin AI. Istrate (3), Moldan- 
schi și Bărăgan (cite 2). Spa
dasinii italieni au ciștigat un 
singur asalt prin Musumeci- 
Greco.

în fine, a urmat proba de 
sabie, tot in formulă clasică. 
Victorie a Stelei cu 11—4, 
cel mai categoric scor rea
lizat in acest' meci. Au punc
tat Culcea (4), Nicolae (3), 
Vintilă și Alexe (cite 2), res
pectiv Maffei (2), Fanella și 
Quatrini. Returul întilnirii 
va avea loc in toamna lui 
1971, la București".

• Născut la Chi- 
cago, la 9 martie 
1943 • Șaîlist pro
fesionist. necăsătorit
• A învățat șahul 
la vîrsta de 6 ani. 
de la sora sa
• campion de ju
niori al S.U.A., la 
13 ani • Campion 
de seniori al S.U.A., 
la 14 ani • Maes
tru și . mare maes
tru internațional în 
1958, Ia vîrsta de 
15 ani !

PALMARES 1970 : 
3—1 cu Petrosian în 
cadrul ^Meciului se
colului" U.R.S.S. — 
Echipa lumii, locul 
I (13 p din 17) la 
Turneul Păcii de la 
Rovinj-Zagreb, locul 
I (15 din 17) ' ' -
neul de la 
Aires, locul 
din 23) la 
interzonal 
palma de Mallorca, 
10 puncte din 13 la 
prima masă a echi
pei S.U.A. la Olim
piadă. A jucat în 
acest an 74 partide 
de concurs, reali- 
zînd 59l/a punc
te, adică un pro
cent de 80 la sută ! 
A pierdut 3 partide, 
la Spasski (Olim
piadă), Larsen 
(Mallorca) șl Ko- 

vacevici (Rovinj).

ia tur- 
Buenos 
I (18‘/> 
turneul 
de la

Fi-/ A eintoarcerea lui 
f'f scher in arena luptei 

pentru titlul suprem 
(după o absență de mulți 
ani), a constituit unul din 
marile evenimente sportive 
ale anului. Evident, marele 
maestru american era apt 
să-l intilnească pe campio
nul lumii încă in 1962, cind 
ciștiga (fără înfringere) in
terzonalul de la Stockholm 
cu un aeans de Z1,^ puncte, 
dar vicisitudinile vechiului 
sistem de stabilire a chal- 
langerului nu i-au îngăduit 
aceasta. Fischer a atacat ve
hement regulamentul, , după 
care s-a retras dintr-o lup
tă — evident— inegală.

Și iată-l revenind! A- 
cum, legea e alta. Urmează, 
după interzonal, seria de 
meciuri bilaterale-eliminato- 
rii, in care rezultatele cola
terale nu pot influența sau 
vicia soarta întrecerii.

Fischer, la 27 de ani, ne 
apare maturizat. mult 
schimbat în bine. -Nu numai 
ca joc, domeniu unde atinge 
niveluri de perfecțiune, dar,

mal ales, ca mentalitate ți 
atitudine. El a renunțat, se 
pare, la aerele lui de copil 
teribil și la rolul de etern 
rebel. Capriciile lui de puș
tan răsfățat apar tot mai 
rar la rubricile de cancan, 
în schimb cronicarii subli
niază cu admirație formida
bila lui forță de analiză, 
erudiția teoretică, stilul său 
combativ și creator. Carac
teristic pentru această ulti
mă trăsătură a modului 
cum vede el șahul, ni sa 
pare următorul fapt: în 
penultima rundă a turneului 
interzonal, cind avea asigu
rat locul I. definind un a- 
vans de 2V2 puncte, Fischer, 
cu negrele, a jucat necruță
tor, la ciștig. contra Iul 
Gligorici, Și l-a învins!

Facem acum asociația de 
idei cu răspunsul pe care 
ni-l dădea, în martie, la 
Belgrad :

— Ce iubești cel mai 
mult, Bobby ?

— Șahul!
Valeriu CHIOSE

TELEX • TELEX •
Echipa masculină de handbal a 
Franței va participa între 27 și 29 
decembrie la turneul internațio
nal, care va.avea Ioc la Utrecht 
în organizarea federației olande
ze. La acest ' 
lua echipele 
Austriei.

■
Patinatoare»_ _____—____ ___
kieviel (U.R.S.S.) a ciștigat două 
probe în concursul de la Berlin : 
1 000 m cu 1:33,8 șl 3 000 m, în 
5:11,7. Cunoscuta campioană olan
deză Stien Kaiser a ocupat locul 
trei în această probă cu timpul 
de 5:14,5.

■
Anul 
aur1*, 
celui 
luj Freddy Head. Acesta, in curse- 

' cel mai 
117.

turneu vor mai evo- 
Finlandei, Olandei și

de viteză Nina Stat-

acesta, premiul „Cravașa de 
care se acordă Î11 Franța 
mai bun jocheu, a revenit

Ie de galop 
mare număr

a repurtat 
de victorii :

baschetCampionatul
are ca lideri _____ ,__ _
rese șl Slmmenthal Milano, care 
totalizează cîte 14 p. Pe locurile 
3—t se află formațiile Neapole șl 
Cantu cu cîte 10 ip.

italian de 
formațiile Ignis Va-

CONTROVERSE IN BOXUL PROFESIONIST

După cum s-a mai. anunțat, 
boxerul argentinian de categorie 
grea, Oscar Bonavena, urmează 
să-1 întilnească. în scurt timp, 
pe fostul campion al lumii, 
Floyd Paterison. Inițial, întîl- 
nirea fusese fixată pentru 22 
ianuarie, dar medicul lui Bona
vena, dr. Paladino, a declarat 
ziariștilor că îi va interzice 
argentinianului să urce în ring, 
deoarece acesta se resimte se
rios după k.o.-ul suferit în 
rundul 15 în fața lui Cassius 
Clay. Paladino a spus: „Este 
mult prea, scurt timpul ca Bo
navena să se refacă fizic. El 
trebuie să se odihnească citeva. 
luni", Bonavena a cerut, după 
citeva: rile, un nou examen 
medical pentru a da un răs
puns definitiv managerilor ca- 
re-1 solicită.

în același timp, din New

York se anunță că forul inter
national profesionist „World 
Boxing Association" a desem
nat ca cei mai buni pugiliști 
ai lunii decembrie pe campio
nii mondiali BILLY BACKUS 
(semimijlocle), CARLOS MON
ZON (mijlocie) și MASAO 
OHBA (muscă). După cum se 
vede. CASSIUS CLAY, AL CĂ
RUI COME-BACK A IMPRE
SIONAT OPINIA PUBLICA, 
NU FIGUREAZĂ PRINTRE 
FRUNTAȘII LISTEI ALCĂ
TUITE DE W.B.A. în cadrul 
unei ședințe a aceluiași for, 
boxerul BOB FOSTER A FOST 
DEPOSEDAT DE CENTURA 
MONDIALA LA CAT. SEMI
GREA. DEOARECE NU ȘI-A 
APARAT IN- TERMEN TIT
LUL. W.B.A. va desemna pe 
pugiliștii care vor lupta pentru 
succesiunea lui Foster.

Un moment din intilnirea T.S.K-.A.Moscova — Honved Buda
pesta care a adus campionilor Uniunii Sovietice 
grupele semifinale ale C.C.E. la baschet.

calificarea in 
Foto i TASS

IN BRAZIIK
Spartak Leningrad — Steaua in Cupa Cupelor

luat 
Iată a- 
convor- 
AUREIi 
acestei

In jedlnț* de marți a comisiei 
de competiții do pe lingă F.I.B.A., 
reunită Ia Milnchen, s-au 
noi hotăriri Importante, 
mănuntele, oferit» Intr-o 
birs telefonică de prof. 
PREDESCU, membru al 
comisii î

Viitorul campionat mondial 
feminin do baschet se va 
desfășura Ia Sao Paulo intre 
15 șl 25 mai 1971. La Întreceri 
vor lua parte — In 3 serii de 
cita 4 echipe — U.R.S.S.;
Franța, Cehoslovacia, Coreea 
de Sud, Cuba, Argentina, E- 
cuador, Madagascar, Japonia 
șl Australia. Pentru celelalte 
două locuri disponibile can
didează S.U.A., Canada ți o 
echipă europeană. Brazilia 
este calificată direct In tur
neul final.

Ce» de a Vf-a ediție a ,-,Cupei 
intercontinentale" va fi găzduită 
tot do orașul Sao Paulo intre 18 
și 2o iunlo 197L Echipele ce-și 
vor disputa trofeul sînt : IGNIS 
VARESE, T.S.K.A. MOSCOVA, 
SIRIO (Brazilia), CORINTHIANS 
Sao Paulo șl campioana S.U.A.

în sfîrșit, iată șl întrecerile 
programate în {.optimile" Cupei 
Cupelor c A) Simmentlial Milano 
—1 Racing Bell Malines ; B) Ju- 
ventud Badalona — MAFC Șopron 
(Ungaria); C) Hapoel Tei Aviv — 
Panathinalkos Atena; D) Legii 
Varșovia —• IFK Hălsingborg; E) 
Spartak Leningrad — Steaua; F) 
Dukla Oiomouo — Zadar; G) Bal
kan Botevgrad — J.A. Vichy; 
H> Fidcs Parthenope Napoli fără 
adversar.

In continuare vor Juca învin
gătoarele meciurilor H cu D, Ci 
— A, E — F și G — B.

INTILNIRi PENTRU
La Budapesta s-a disputat 

meciul internațional de vo
lei dintre echipele Csepel 
Budapesta șî Ț.S.K.A. Sofia, 
contînd pentru „Cupa campi
onilor europeni". Voleibaliștii 
maghiari au obținut victoria 
cu scorul de 3—0 (15—13,
15—9, 15—11).

★
In cadrul Cupei campioni

lor europeni Ia volei femi
nin, Ia Heerlen s-au întâlnit 
echipele Bekkerveld (Olanda) 
și Fini-Modena (Italia). Olan-

TELEX

C.C.E. LA VOLEI
dezele au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (16—14, 
15—10, 15—9).

JUCĂTORII ROMANI
DE TENIS DE MASĂ

ȘI-AU ÎNCHEIAT
TURNEUL

IN R.P. CHINEZĂ

Concursul internațional feminin de 
patinaj viteză de Ia Inzell (R.F.G.) 
a fost ciștigat de sportiva vest- 
german :ă Monika Flug, care a rea
lizat 186,283 p„ Tuula Vilkas (Fin
landa) s-a clasat ne locul doi cu 
188,283 ‘ ‘
Sonja

p., urmată de olandeza 
Paans cu 201,067 p.

După __ _  ___
spaniol de fotbal conduce F. C.

13 etape, în campionatul

Barcelona cu 20 de p. urmată de 
echipele Atletico Madrid —■ 19 p. 
și Valencia — 17 p. Celta, Real 
Madrid, Real Sociedad șl Sevilla 
totalizează fiecare cîte 15 p. Re
zultate maf importante înregistra
te în etapa a 13-a : Sevilla — Cel
ta 2—1 ; Gijon — Atletico Madrid 
1—1 ; Real Madrid — Elche 1—1 ; 
Barcelona — Malaga 1—0 ; Real 
Sociedad —- Atletico Bilbao 2—1 9 
Valencia — Sabadell 2—1.

PEKIN, 15 (Agerpres). — 
Selecționatele de tenis de 
masă ale României și-au în
cheiat turneul întreprins in 
R.P. Chineză evoluind în 
orașul Tientsin, unde au în- 
tilnit reprezentativele aces
tui oraș. în ambele iniîlnirî, 
victoria a revenit gazdelor, 
Echipa orașul Tientsin a în
vins cu scorul de 5—1 (mas
culin) și 5—3 (feminin). In 
cel de-al doilea joc, repre
zentativa de tineret a ora
șului Tientsin a întrecut cu 
4—1 (masculin) și cu 5—2 
(feminin) echipa oaspeților.

Știri, ultimele știri «ultimele știri* ultimele
Astâ-searâ, la Paris

RUGBYȘTII DE LA STEAUA SUSȚIN PRIMUL MECI 
DIN CADRUL TURNEULUI ÎN FRANȚA

Bliercuri seara, în nocturnă, e- 
cliipa de rugby Steaua, dețină
toarea locului I in turul cam
pionatului național, va susțin® 
primul meci din cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde în 
ța. Rugbyștil bucureștenî 
juca la Paris, în compania 
selecționate ce cuprinde 
tori din liga I. Apoi, duminică, 
rugby știi de la Steaua vor tn-

Fran- 
vor 

unei 
jucă-

ttlni, în meci-revanșa, selecționata 
de rugby a Armatei Franceze. A- 
cest al doilea meci este progra
mat Ia Oxery, localitate aflată la 
aproximativ 7o de kilometri de 
Paris.

Echipa bucureșteană a plecat In 
Franța marți dimineață, cu avio
nul, avind iotul complet, la care 
se adaugă doi jucători de 
Știința Petroșani — Marinescu 
Dinu.

R. D. GERMANĂ — ROMÂNIA (JUNIORI) 
LA POPICE

Joi urmează să plece in R. D. 
Germană, reprezentativele Româ
niei de juniori la popice, care 
simbătă și duminică vor intilni in 
orașul Niichrltz selecționatele si
milare ale țării gazdă. Vor face 
deplasarea următorii sportivi : II- 
dico Jijic, Ana Albert, Margaret» 
Bordei, Vasilica Pințea, Elisabeta 
Gall, Rozalia Stefucz, Mariana An
ton — la fete, I. Băiaș, C. Voicu,

LOTUL
DE

ÎN

NAȚIONAL 
JUNIORI
LIBAN

In __
preliminariile______ ___ ___ ,
lotul național de juniori este 
convocat luni 21 ’decembrie 
la București. Pregătirea in co
mun va fi continuată cu un 
turneu în Liban (în vacanța de 
iarnă a elevilor)..

codrul pregătirii pentru 
turneului U.E.F.A.,

la 
l Și

A.I. Fodpr, L Stefucz, C. Cristoi, A. 
Koja și I. Szasz, însoțiți de antre
norii T. Buzea (băieți) ți N. Ne- 
guțoiu (fete).

BANGKOK: JAPONEZUL 
KIMIHARA C'ÎȘTIGĂ 

MARATONUL
La Bangkok au continuat în

trecerile din cadrul celei de-a 
6-a ediții a Jocurilor Asiatice. 
Proba de maraton a fost câștiga
tă de japonezul Kenjt Kimihara, 
cronometrat pe 42,135 km in 
21t 21:03,0. Pe locul doi s-a cla
sat Yoshiro Mifune (Japonia) In 
2h 24:23,2.

S-a stabilit ca următoarea edi
ție a Jocurilor Asiatice să aibă 
loc In anul 1974 la Teheran. Se 
așteaptă ca la această competiție 
să participe sportivi din 30 de 
țări. Ei se vor întrece la atletism, 
natație, fotbal, hochei pe Iarbă, 
badminton, tenis, tenis de masă, 
scrimă, gimnastică, lupte (clasice 
și libere), baschet, box, ciclism, 
canotaj, tir, haltere și volei.

DOUĂ NOI VICTORII ALE 
ALEXANDREI NICOLAU

în „Turneul campioanelor", 
care se desfășoară la Vrnjacka 
Banja (Iugoslavia), șahista ro
mâncă Alexandra Nicolau se 
menține în fruntea clasamen
tului, după victorii la Eretova 
și Tuk. Ea acumulează 8'/j 
puncte, față de cele 8 p ale 
sovieticei Nana Aleksandria. 
Urmează: Lazarevici 71/t p, 
Gheorghieva 7 p, Veroczi 
6‘ 2 p. Nicolau și Gheorghieva 
au cite o partidă mai mult 
jucată-

în runda a 
de șah de la 
rentui român 
a fost învins 
Liubojevici. 
Pianinei 10>/2

p, Quinteros 8>/2

13-a a turneului 
Ciaciak, concu- 
Paul Voiculescu 
de

în
P.

9

iugoslavul 
clasament: 
Liubojevici 
P.

FINIS ÎN OPENUL 
DE LA TOKIO

t>e Kcn Rose-învingindu-1 pe Kcn Rose- 
wall cu 5-6. 6-3. 6-5. Rod La
ver si-a asigurat locul doi in 
turneul ...open" de tenis de 1» 
Tokio. în urma americanului 
Stan Smith, cîstigătorul în
trecerii. Amîndoi au cile 4 
victorii, dar. Smith dețin» pri
mul loc, avînd o victorie di
rectă asupra Iui Laver. în 
conți luare, sînt clasați: Ashe 
3 v. Rosewall 2 v. Franulo- 
vici 1 v. Kodes 0 v.
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