
Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

In ziua de 18 decembrie 
a.c. a. avut Ioc plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român. La lucrări
le^ plenarei au participat, ca 
invitați, miniștri și alti con
ducători ai instituțiilor cen
trale de stat, șefi de secții 
la C.C. al P.C.R., membrii 
Colegiului Central de Partid, 
redactori șefi ai publicațiilor 
centrale.

Plenara a dezbătut proiec
tul planului de dezvoltare a 
economiei naționale și pro
iectul bugetului de stat al 
Republicii Socialiste România 
pe anul 1971. Apreciind că 
prevederile celor două proiec
te eînt în deplină concordan
ță cu obiectivele stabilite de 
Congresul al X-lea al parti- 
Sului pentru progresul econo- 
siiei, fnvățămîntului. 
Si culturii, . ' _______
Nivelului de frai al poporului 
in perioada 1971-1975, plenara 
le-a aprobat și a decis să fie 
supuse spre legiferare Marii 
Adunări Naționale.

Plenara a aprobat, de ase- 
. menea. măsurile hotărâte de 

,’kxmitetul Executiv al C.C. al 
, P.CJt. cu privire Ia îmbună

tățirea planului cincinal pe 
1971-1975,

Plenara n aprobat propune
rile de măsuri privind orga
nizarea, planificarea și con- 

> ducerea agriculturii cuprinse 
In expunerea 'tovarășului N.i- 
nolae Ceaiușescu la consfătui
rea din noiembrie cu cadre 
«ie conducere din agricultură 
ei însușite de Comitetul Exe
cutiv al C.C, al P.C.R. *

Comitetul Central al parti
dului adresează muncitorilor, 

.. țăranilor, inginerilor, organi
zațiilor de partid șl organiza- 

. țiîlor obștești, activului de 
partid, de stat și din. econo
mie, tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de națio
nalitate, cele mai calde mul-

științei
pentru ridicarea

turniri (1 felicitări pentru acti
vitatea depusă în acest an, 
pentru succesele de seamă ob
ținute în dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a 
țării. Comitetul Central al 
partidului cheamă întregul 
popor să muncească cu hotă
rîre și pasiune pentru înde
plinirea în cele mai bunecon- 
dițiuni a planului de stat pe 
1971 — primul an al noului 
cincinal — punînd astfel o 
bază trainică îndeplinirii pro
gramului de dezvoltare multi
laterală a societății noastre 

socialiste, de ridicare a bună
stării materiale și spirituale 
acelor ce muncesc, de înflorire 
a Republicii Socialista Româ
nia.

Plenara a fost informată a- 
supra lucrărilor Comitetului 
Politic Consultativ al sta
telor participante Ia Trata
tul de la Varșovia care a a- 
vut loc recent la Berlin. Co
mitetul Central a aprobat ac
tivitatea delegației Republicii 
Socialiste România la această 
întâlnire, documentele adop
tate cu acest prilej de către 
reprezentanții statelor partici
pante, exprimînd hotărirea 
Partidului Comunist Român și 
a guvernului României socia
liste de a acționa în continua
re pentru destindere și cola
borare internațională, pentru 
securitate și pace în Europa 
și in întreaga lume.

La dezbateri au participat 
tovarășii: Miu Dobrescu. Iosif 
Uglar, Traian Dudaș, Costache 
Trotoș, Constantin Cîrțînă, 
Marin Enache, Nicolae Tăbîr- 
că, Emeric Szabo, Ștefan Bo- 
boș, Traian Ispas, Gheorghe 
Roșu, Nicolae Agachi, Con
stantin Dascalescu, Ion Cră
ciun, Nicolae Ștefan. Mihal 
Dumitru. Vaier Gabrian, Au
rel Baranga, Mihai Suder.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

î
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In turneul de handbal de la Schwerin
NU AȚI TRIMIS ÎNCĂ OPȚIUNEA DV

‘ PENTRU CEI MAI BUNI

SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI

10

1970?
SCHWERIN, 16 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special).
Ziua a doua a turneului in

ternațional de handbal mascu
lin din R.D. Germană a ofe
rit în prima partidă a seriei H 
o Sntîlnire extrem de disputată 
în care reprezentativa Româ
niei a primit replica selecțio
natei secunde a R.D. Germane. 
Finalmente, liandbaliștii români 
au cîștigat: 18—14 (8—9). E- 
chipa noastră, lipsită de Chicidt 
(accidentat în primul meci) a 
comis multe greșeli în apă
rare. reușind să egaleze abia in 
niin. 29: 8—8. Coțnportîndu-se, 
însă, foarte bine în repriza se
cundă, jucătorii români au 
preluat conducerea, reușind ca 
în finalul întilnirii să-și asi
gure victoria printr-o suită do 
4 goluri. Au înscris : Gruia 
(10), Gațu (2), Goran (2), Bir- 
tolom (2), Licu și Coasă pentru 
România, Flacke (3), Bolime

(3), Ostarek (2), Wahlarb (2). 
Pietsch. Glasman și Kostake 
pentru R.D. Germană. Au con
dus corect H. Karlsson și L. 
Larsson (Suedia).

★
Așadar jucătorii români au în

ceput bine această mare com
petiție găzduită de două im
portante centre din R. D. Ger
mană. Ora tîrzie la care s-a 
încheiat meciul susținut de se
lecționata țării noastre în com
pania Poloniei ne-a lipsit de 
posibilitatea de a oferi citito
rilor unele amănunte cu privire 
la comportarea generală a e- 
chipei și la evoluția scorului.

Ceea ce considerăm necesar; 
a sublinia de la bun început, 
este că în această partidă (re
amintim scorul : 18—12). ju
cătorii noștri au început puțin 
reținuți, chiar cu o oarecare 
teamă, dacă putem spune așa. 
Motivul acestui joc foarte a-

tent, fără viteză și neobișnuit 
de circumspect din punct de 
vedere tactic, a fost acela că 
handbaliștii români doreau să 
tatoneze adversarul care în ul
tima confruntare directă (ia
nuarie 1970 la Mielecz) obținu
se o de Ioc scontată victorie,. 
După 5—6 minute de joc. timp 
in care apărarea și. în special,

Călin ANTONESCU

de

GRABIȚI'VAÎ
Sîmbătă expiră termenul

expediere a scrisorilor către redacție

Cu 30 de bani [o carte poștală]

puteți cîștiga importante premii!

Colocviul antrenorilor diviziei A de fotbal a luat sfârșit

Șl ACUM. DE LA TEORIE LA PRACTICA!

demonstrația „p« piw» a profesorului E,. Barpch este urmărită Ca deosebit intere* fi* 
Către antrenori,

/Centrul «porter „23 Augustă 
«in Capitală. Ieri dimineață; 
Pi-am întîlniț din nou în fața 
ipupitreldr, în postura da e-

• •• 
larg Ia aspectele fiziologice 
reieșite din controalele unor 
jucători din punct de vedere 
al efortului, al consumului 
de calorii și al acțiunilor 
motrice. Expunerea a avut 
drept scop punerea in temă 
a antrenorilor, care in con
dițiile pregătirii sportive do 
azi, trebuie să știe să inter
preteze sensul controalelor 
făcute de medici, în scopul 
cunoașterii și aprecierii po
tențialului biologic al fotba
liștilor.

Pe agenda de lucru a con
sfătuirii a fost înscris, de a- 
semenea, „TESTUL COOPER*» 
Antrenorul federal Nicolae 
Petrescu a expus scopul și 
aspectele ce leagă acest pro
cedeu complex de pregătire 
de necesitățile fotbalului, în 
scopul îmbunătățirii rezisten
ței generale, de bază, cum 
des se vorbește, a jucători
lor.

Cei prezenți l-au urmărit, 
într-o expunere interesantă, 
pa ION ȘICLOVAN. confe
rențiar universitar, șeful” ca
tedrei de teorie șl metodica 
a I.E.F.S, El a înfățișat date

s

Emmanuel Vitria, pa
cientul care In anul 1968 
a fost supus unei opera
ții de transplant de cord, 
în Franța, a sărbătorit 
recent doi ani de cînd 
trăiește cu o nouă inimă. 
Așa spun ziarele. Mult 
mai interesant hi se pare 
faptul că, sărbătorind a- 
aniversarea, Emmanuel 
Vitria nu â făcut un vo
iaj în avion la Capetown, 
pentru a bea o cupă de 
șampanie cU doctorul 
Barnard, ci a preferat să 
alerge un tur de pistă pe 
stadion, în aplauzele a 
50 000 de spectatori. în* 
sănătoși tul s-a întors, a- 
sadar. la sursa sănătății

VICTOB BANCIUMSSCU

lev! silitori, pe cei c® pregă
tesc și îndrumă pașii jucă
torilor din primul eșalon al 
fotbalului românesc, pe acești, 
oameni pe care l-am urmărit 
duminică de duminică fră- 
mîntîndu-se sau bucurîndu-se 
pe banca rezervelor. De lîngă 
ei n-au lipsit secretarul ge
neral-adjunct al federației, 
I. ALEXANDRESCU, antre
norii federali Em. Vogi, C. 
Braun-Bogdan, A, Niculescu, 
N. Petrescu, Gh. Ola și C. 
Drăgușin.

Am avut și o surpriză plă-

cută. Printre participant! am 
întîlhit antrenori ce nu acti
vează în divizia A, cum sînt 
Gică Bărbulescu (Metalul 
Plopenî), V. Blujdea (Progre
sul Brăila), P. Mîndru (Du
nărea Giurgiu), neinvitați, 
dar bineveniți.

Programul zilei de ieri a 
fost deosebit de interesant 
Dr. Nicolae Stănescu, direc- 
lor-adjunct al Dispensarului 
central pentru sportivi, a fă
cut o expunere privind TES
TELE MEDICO-TEHNICO- 
METODICE. El s-a referit pe

Constantin ALEXE

3

AZI, ÎNCEPE ia bucurești

REUNIUNEA AUTOMOBIL-CLUBURILOR
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Mlllllllillllllilitlllllilll?
L ■

Astăzi încep în Capitală lu
crările consfătuirii automobil- 
cluburilor din țările socialiste, 
la care participă reprezentanți 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană. Iugoslavia, R-P. 
Mongolă, Polonia. România, 
Ungaria șl U.R.S.S.

Consfătuirea va lua în discu
ție probleme legate de colabo
rarea automobil-cluburilor res
pective în dezvoltarea sportului 
automobilistic, motociclismului, 
kartingului și turismului auto, 
stabilind, totodată, calendarul 
sportiv din 1911.

AUREL POPA. IOAN RADU Șl FREDERICH CSASZAR
CIȘTIGATORI Al CUPEI FEDERAȚIEI

AEROMODELISM

i;
!
r

I
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RACHETOMODELISM NAVOMODEUSM

1. AUREL POPA (Voința 
Tg. Mureș), 2. Echipaj») Ni- 
colae Misaroș — pilot —, 
Anton Nagy — mecanic — 
(Plastica Oradea), 3. Ște
fan Purice (Grivița Roșie 
București), 4. George Cra- 
ioveanu (Grivița Roșie 
București), 5. Alexandru 
Csoma (Plastica Oradea), 
6. Gheorghe Csoma (Plas
tica Oradea), 7. Crîngu 
Popa (Grivița Roșie Bucu
rești), 8. Vasile Săvan (Ci
mentul Turda), 9. Elvira 
Purice (Grivița Roșie Bucu
rești), 10. Gheorghe Dan 
(Grivița Roșie București).

T. IOAN N. RADU (Me
talul Tîrgoviște), 2. Daniel 
Cazacio (Metalul Tîrgoviș
te), 3. Dumitru Leu (Știința 
Găești), 4. Vaieriu Constqn- 
tinescu (Chimia Buzău), 5. 
Gheorghe Băcăoanu (M"» 
talul Tîrgpviște), 6, Ion Bu- 
tușan (Cetatea Suceava), 7. 
Gheorghe Hapenciuc (Ce
tatea Suceava), 8. 
Kokossy (Sanitarul 
9. Gheorghe Barbu 
meniul Turda), 10.
Frățianu (Metalul Tîrgoviș
te).

losif 
Deva), 

(Ci- 
Daniel

w

(Continuare' în paq. a 4-ă)

: „23 August", pri- 
României și for

au victoria oaspe-

Ieri. a avut loc, pe patinoarul artificial 
ma partidă de hochei dintre selecționata 
mat ia secundă a Cehoslovaciei, încheiată , 
ților t 8—5

DOUĂ ECHIPE BUCUREȘTENE
DE GIMNASTICĂ MODERNA

Două echipe bucureștene d» 
gimnastică modernă susțin 
la finele acestei săptămîni în
tâlniri internaționale, peste 
hotare) Locomotiva în Bul
garia, cu formația T5.K.A.» 
iar Politehnica în Cehoslova
cia, Ia Praga, cu echipa Za- 
radni Mesto Zabelice.

5 LUPTĂTORI ROMÂNI 
AU PLECAT ÎN TURCIA

tn pag. IV — cronica meciului

Ieri a avut loc

Ieri dimineață au plecai la 
Ankara 5 luptători (greco-ro- 
mane) care vor participa, 
sîmbătă și duminică la între
cerile internaționale ale Tur
ciei, dotate cu „Gupa Tayyau 
Yalaz“. Au făcut deplasarea 
Dumitru Marin (A.S.A. Ba
cău), cat- 52 kg, Ion Păun 
(Dinamo București), cat. 62 kg, 
Mihai Nicolae (A.S.A. Bacău), 
cat. 68 kg, Marcel Vlad (Di
namo București), cat 74 kg și 
Iosif Bender (A.S.M.T, Lugoj), 
cat. 82 kg.

CONSFĂTUIREA ANUALA A SOCIETĂȚII
DE MEDICINA EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

educației fizice și aportului, 
'desfășurată sub auspiciile Uniu
nii societăților de științe me
dicale din România.

, Pe ordinea de zi, imaginată 
inedit, sub forma unei mese 
rotunde, a figurat tema .-

• ALIMENTAȚIA ÎN SPOR
TUL DE PERFORMANTĂ.

Conf. dr. Emil Ghibu, vice
președinte al C.N.E.F.S., a ros
tit o scurtă alocuțiune, salutînd 
din partea Consiliului Național 
reuniunea medicilor de sport 
din România.

Consfătuirea s-a bucurat de 
participarea unor personalități 
științifice medicale ale tării 
noastre : prof. dr. docent Iancu 
Gonțea, acad. prof. dr. Emil C. 
Crăciun, prof. dr. Adrian Iones-

cu, prof. d,. loan Mihăllă, 
prof. dr. Andrei Iliescu, prof, 
dr. Fl, Ulmeanu, conf. dr. Mi
ron Georgescu, dr. I. Dragan.

în sală s-au aflat specialiști 
din județe.

Consfătuirea a prilejuit un 
amplu schimb de experiență în- 
tr-un domeniu de mare însem
nătate teoretică și practică.

Problema alimentației sporti
vului de performanță a suscitat 
discuți) interesante și extrem 
de utile. Concluziile au fost ex
puse de prof. dr. docent Iancu 
Gonțea, savant de renume in 
probleme de dietetică și igienă 
a alimentației.

Asupra problemelor expuse 
in această consfătuire vom re
veni pe larg.

CALENDARUL i
I

I
I
I
I
I
I

I

I

La sediul Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport 
a avut loc ieri consfătuirea a- 
nuală a Societății de medicina(Continuare în pag., a 3-a)

PENULTIMA ETAPA IN DIVIZIA A 
LA VOLEI FEMININ

Voleibalistele primei divizii și-au disputat partidele eta
pei penultime (a Xl-a), mai avind doar un vas pînă la va
canță.

Imaginea de mai sus, surprinsă de fotoreporterul nostru 
Theo MACARSCHI, ne-o prezintă pe Helga Bogdan (Dinamo) 
încercînd să depășească blocajul voleibalistelor de la C.P.B. 

(citiți amănunte în pag. a IV-a)

Azi, de la ora 18, în sala Floreasca

SELECȚIONATA OE TINERET - R. S. S. UCRAINEANA
LA HANDBAL FEMININ

I
I
I
I
I

1. FREDERICK CSASZAR 
(Jiul Petroșani), 2. Leontin 
Ciortan (Jiul Petroșani), 3. 
Francisc Jclenici (Aeronau
tica București), 4. Lucian 
Popescu (Aeronautica Bucu
rești), 5. Andrei Ghițescu 
(Aeronautica București), 6. 
Francisc Mesaroș (Jiul Pe
troșani), 7. Anatoli Delinschi 
(Flacăra brașov), 8. Gheor- 
ghe Păcuraru (Textila 
Sebeș), 9. Vasile Baicu 
(Tehnolemn Prahova), 10. 
Dan Voiculescu (Aeronau
tica București).

!!'l ..LHJLL1.!"11JWHJ

Astăzi, începînd <de la ora 
18, sala Floreasca va găzdui 
ultimul joc susținut de repre
zentativă feminină de hand
bal a R.S.S. Ucrainene, afla
tă în turneu în țara noastră. 
Partenera va fi o selecționa-

tă de tineret, din care fac 
parte și cîteva jucătoare în
toarse recent de la Belgrad, 
unde echipa noastră a cîști- 
gat locul I în turneul inter
national.

I

iarul nostru de duminică a prezentat în 
două pagini calendarul sportului româ
nesc, pe anul. 1971.

El atestă existența a 30 de ramuri spor
tive. 30 de sporturi au dimensiuni repu
blicane.

30 de microlumi, fiecare cu atmosfera ei, cu pato
sul ei, cu aderenții ei de toate vîrstele, cu geografia 
ei, cuprinzînd sațul și orașul, școala, liceul și uni
versitatea, asociația și clubul, cartierul sau județul etc.

Calendarul întregește personalitatea fiecărui sport.
Calendarul structurează activitatea, leagă sportivii 

și unitățile sportive între ele,, conferă ritmicitate, po
sibilitatea convertirii acumulărilor într-o nouă calitate, 
introduce tensiunea spectaculară în relația cu publi
cul, produce o siare de spirit stimulantă.

Calendarul reglează pregătirea sportivilor, activi- 
țatea antrenorilor și a responsabililor de pe întreaga 
ierarhie a mișcării sportive.

Calendarul integrează sportul românesc în circuitul 
sportului mondial.

Calendarul ajută evoluția fenomenului sportiv, rea- 
lizînd într-o manieră particulară corelarea acestuia cu 
alte fenomene sociale, cum ar fi învățămîntul, de 
pildă.

Calendarul sincronizează sportul de masă cu cel de 
performanță, devenind elementul de convergență prin 
care C.N.E.F.S., Ministerul Invățămîntului, U.G.S.R., 
U.T.C., U.A.S.R. și alte departamente participă la dise
minarea și consolidarea educației fizice și a sportului.

Calendarul publicat e ancorat în ciclul olimpic, re
flected preocupări tipice pentru ultimul an de pregă
tiri dinaintea întrecerilor de la Munchen.

Calendarul are suplețe. Se recunoașîe că el nu 
trebuie să fie mereu altceva, dar în același timp se 
afirmă necesitatea ca el să fie adaptat periodic la 
realitatea evolutivă a sportului românesc.

Calendarul anului 71 exprimă eforturile lucide între
prinse pentru ca fenomenul nostru sportiv să aibă o 
existență bine conturată, o existență cu randament 
în fața unor imperative sociale unanim acceptate.

I
I
I
I
! i

I
Romulus BALABAN I
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VĂ INVITĂM
Cu cițiva ani în urmă, unul 

din satele risipite pitoresc pe 
măgurile Branului a pășit, ti
mid, în lumea privilegiată a 
localităților turistice. A fost 
un act de curaj și de antici
pare, izvorît din entuziasmul 
dascălului N. Frunteș, care a 
intuit una din liniile de dez
voltare ale turismului modern 
și a știut să-i angreneze pe 
consăteni într-o acțiune de pe 
urma căreia nu au decît de 
profitat.

Drept urmare, a luat ființă 
asociația sportiv-turistică Șir- 
nea, iar pe marginea drumu
lui național Brașov-Cîmpu- 
lung a apărut un panou mare 
care anunță pe călători că în 
Șirnea, satul ascuns printre 
măguri la 3 km distanță, pot 
găsi găzduire în primitoarele 
case ale localnicilor. Șirnea a 
devenit primul nostru sat tu
ristic. A urmat reluarea — 
amplificată — a sărbătorilor 
tradiționale, micul muzeu al 
satului și... schiul.

Sportul iernii este de altfel 
și el o tradiție a acestui sat 
așezat la o altitudine de cir
ca 1 200 metri. Și dacă Șirnea' 
nu ne-a dat pînă acum mari 
campioni ca Fundata vecină, 
o va face desigur în curînd. 
Deocamdată, putem anunța o 
nouă premieră la Șirnea : la 
20 decembrie, ora 18, cu oca
zia unui carnaval al schiori
lor, se va inaugura o pîrtie 
electrificată. Ea măsoară 500 
de metri și va fi fără îndoia
lă una din atracțiile iernii. 
Pîrtia luminată nu-i decît un 
mod de valorificare superior 
a întinsului domeniu schiabil

LA ȘIRNEA
al satului, pe pantele din ju
rul lui amatorii putînd găsi 
— la lumina zilei — nume
roase alte pîrtii naturale, cu 
grade de dificultate diferită. 
Acum lipsește la Șirnea schi- 
liftul care ar fi o atracție su
plimentară. Profităm însă de 
această ocazie pentru a suge
ra C.J.E-F.S. Brașov, care or
ganizează aici în fiecare iar
nă un centru de inițiere pen
tru tinerii fondiști, să doteze 
acest sat cu un bebî-schilift. 
Ar fi o meritată răsplată pen
tru inimoșii animatori locali, 
iar schiul nu ar avea decît de 
cîștigat

Gh. E.

BULETINUL 
ZĂPEZII

Institutul meteorologic 
ne-a informat că stratul de 
zăpadă avea ieri următoa
rele grosimi în zona de 
munte I Vf. Omul 16 cm, 
Predeal 17 cm (cea mai 
bună zăpadă pentru schiat), 
Parîng 15 cm, Lăcăuți- 
Vrancea 15 cm, Fundata 
6 cm, Semenic 19 cm, 
Muntele Mic 16 cm, Țarcu 
14 cm, Rarău 13 cm, Cea- 
hlău-Toaca 6 cm, Băișoara 
5 cm, Vlădeasca 10 cm.

în următoarele zile, vre
mea se va răci și va ninge 
mai abundent în Carpații 
Răsăriteni și în Bucegi. 
Vîntul va sufla eu intensi
ficări. spulberînd zăpada.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE TELEGRAFIE
După cum aih anunțat, astăzi 

începe la Radloclubul Central, 
prima ediție a concursului inter
național de telegrafie, la care 
participă cel mal buni radlotele- 
erafiști sportivi din Iugoslavia, 
Ungaria, Cehoslovacia și Româ
nia.

Competiția — așteptată cu mult 
interes fiind prima confruntare 
internațională de acest fel orga
nizată în țara noastră — va con
sta din trei probe șl anume :
• Regularitate (recepție și tran

smitere). Concurenții vor trebui 
să recepționeze radiograme cu 
text combinat (litere, cifre șl 
semne de punctuație) și radio
grame cu text clar In limba en
gleză. Apoi vor transmite o ra

diogramă cu text combinat și 
una cu text clar într-un timp 
dat. Se penalizează greșelii# șl 
depășirea timpului.
• Recepție-viteză. Proba constă 

In recepționarea corectă a unor 
radiograme la viteze din ce în 
ce mal mari. începînd cu 110 
semne pe minut.
• Transmitere viteză. Concu- 

rențil vor transmite texte cu o 
viteză cit mai mare.

Pentru flecare probă se întoc
mește Un clasament separat, atît 
individual, cit șj pe echipe.

Echipei care obține cel mal 
mare număr de puncte, prin În
sumarea rezultatelor de la toate 
probele, 1 se va decerna „Cupa 
Dunării".

. - SC RIMA

O SĂPTĂMÎNĂ
Ultimele competiții ale a- 

cestui an i Cupa Speranțelor 
și campionatele republicane 
ale juniorilor mari ne vor 
oferi, în stadiul lor final, o 
săptămînă întreagă dc scri
mă. Aceasta va începe luni 
21 decembrie, pe planșele să
lii Floreasca II din Capitală 
reunind echipe valoroase (din 
Cupa Speranțelor) și cele mai 
bune elemente individuale 
(în campionat) toate fiind ca
lificate în fazele de zonă, 
desfășurate în ultimele săp- 
tămîni.

Programul acestei săptă- 
mîni a tinerilor mușchetari 
a fost alcătuit astfel i

21 și 22.XII i Cupa Spe
ranțelor la floretă băieți și la 
sabie ; 23 și 24.XII I Cupa 
Speranțelor la floretă fete și 
la spadă ; 25—27.XII i Cam
pionatele republicane ale ju
niorilor mari la toate armele.

De fapt, săptămînă de scri
mă de la Floreasca II are o 
prefață : Cupa Speranțelor 
din municipiul București 
care constituie totodată și un 
criteriu de selecție pentru 
competiția omonimă ce va 
începe luni. Primul episod al 
întrecerii trăgătorilor bucu- 
reșteni, constînd din probele 
de spadă și sabie s-a soldat 
cu următoarele rezultate 
Sabie: 1. Gh. Mocanu ; 2. 
C. Marin; 3. Em. Oancea 
(toți de la Viitorul). Spadă:
1. O. Zidaru (CI. sp. școlar);
2. E. Zanea (Universitatea) ;
3. M. Stoica (CI. sp. școlar).

PE PLANȘELE LUMII
VIENA, care în 1971 va fi 

gazda campionatelor mondia
le, a reunit la a 21-a ediție 
a campionatelor internațio

nale de scrimă ale Austriei 
peste 200 concurențî din Eu
ropa și din America. Iată 
clasamentele finale la cele 
patru probe : Floretă feminin:

DE ÎNTRECERI
1. E. Radlingmayer (Aus.) 
4v ; 2. Raczova (Cehosl.) 3v; 
3. Rzymowska (Pol.) 2v; 4. 
Iîepa Peck (Aus.) 2v: 5. M. 
Madsen (Dan.) 2v; 6. Hra- 
detz (Aus.) 2v. Floretă — 
mase: 1, Simoncelli (It.) 4v;
2. Wojda (Pol.) 3v ; 3. Steffen
(R.F.G.) 3v; 4. Babler (Aus.) 
2v; 5. Dabrowski (Pol.) 2v; 
6. J, Kamuti (Ung.). Sabie: 
1. Maffei (It.) 5v ; 2. Pawlow
ski (Pol.) 3v ; 3. T. Kovacs 
(Ung) 2v; 4. Moravcsik (Ung.) 
2v; 5. Marot (Ung.) 2v; 6. 
Duschner (R.F.G.) lv. Spadă : 
1. Losert (Aus.) 4v; 2. K. 
Muller (Aus.) 3v; 3. Fiedler 
(R.D.G.) 3 v; 4. Kulcsar
(Ung.) 2v ; 5. Melzig (R.D.G.) 
2v; 6. Bertinetti (It.) lv.

TROFEUL MANNINO
Competiția de spadă desfă

șurată la Catania a revenit 
maghiarului Fenyvesi cu 5V. 
L-au urmat în clasament i 2. 
Nikancikov (U.R.S.S.) 3v; 3. 
Schmitt (Ung.) 3v ;

CONSFĂTUIREA METODICO- 
ȘTIINȚIFICĂ A ANTRENORILOR 
DIN CLUBURILE Șl ASOCIAȚIILE 

SPORTIVE „VOINȚA"
Oficiul pentru educație fizică șl 

sport din U.C E.C.O.M. a luat ini
țiativa organizării unei consfătuiri 
metodice pentru antrenorii clubu
rilor și asociațiilor sportive „Vo
ința". Tema : „sinteze privind 
EVOLUȚIA ANTRENAMENTULUI 
SPORTIV MODERN". Consfătui
rea metodleo-ștlințifieă va avea loc 
In București, în zilele de 8 șl 9 
ianuarie, iar la lucrări, în afara 
antrenorilor invitați, vor participa 
reprezentanți ai Centrului de 
Cercetări științifice și Documen
tare Tehnică și al Sectorului me
todic din C.N.E.F.S., precum șl 
membri ai Centrului de medicină 
sportivă al Ministerului Sănătății. 
Lucrările se vor desfășura în sala 
Dalles din Capitală.

NOTA 10 SCOLII GENE
RALE NR. 2 BRĂILA !

Printre școlile brăilene, unde 
spoitul are mulți prieteni, iar 
corpul didactic, in totalitatea lui, 
sprijină această activitate atît de 
utilă copiilor, la loc de frunte 
se situează Școala generală nr. 2. 
Această școală dispune de o bază 
sportivă de-a dreptul de Invidiat : 
un teren de fotbal (de 70 m lun
gime). terenuri pentru handbal 
și volei, un s-ector de atletism. 
Intrind în clădirea școlii, con- 
stațl că sportul este prezent pes
te tot. Pe săli, afișe ale unor 
competiții, clasamente ale unor 
întreceri școlare, iar în cancela
ria profesorilor o vitrină cu tro
feele cîștlgate.

Stlnd de vorbă cu tinărul pro
fesor de educație fizică, C. Mar- 
mandiu, am aflat că sportivii 
școlii generale nr. 2 se bucură 
de un mare prestigiu în oraș. 
Fotbaliștii de aici stat „campionii 
Brăilei" (echipa s a calificat pen
tru faza de zonă a campionatului 
republican al școlilor generale pe 
1970, unde a ocupat locul III. 
Iar recent a cîștigat „Cupa muni
cipiului Brăila").

Handbalistele șint șl ele prin
tre cele mai bune din oraș. La 
cea de a IlI-a ediție a „Cupei 
Danubiana", competiție organizată 
de Comitetul municipal U.T.C., 
echipa școlii se află printre frun
tașe.

Dar cîte nu s-ar mai putea spune 
despre activitatea sportivă de la 
Școala generală nr. 2 Brăila ! 
Vom mal aminti doar organizarea 
de concursuri interolase la fotbal 
și handbal, întrecerile periodice 
de atletism, amenajarea unei săli 
de gimnastică, colaborarea efi
cientă a comitetului de părinți 
pentru completarea Inventarului 
dc materiale și echipament spor
tiv. (T.K.)

O POPICĂRIE 
CONSTRUITĂ PRIN 

MUNCĂ PATRIOTICĂ
La Tîlmaciu (jud. Sibiu), s-a 

inaugurat, duminică, o poplcărie 
cu două piste. Realizată cu aju
torul fondurilor repartizate de 
U.G.S.R. și prin munca patriotică 
a salarlațllor Combinatului de 
exploatare și industrializare a 
lemnului, noua poplcărie va con
stitui un stimulent pentru dez
voltarea acestui sport la Tîlmacl. 
Deocamdată, menționăm că aso
ciația sportivă „Foresta" și-a în
scris echipa de popice în cam
pionatul județean, II dorim mult 
succes !

I. IONESCU 
eoresp. principal

ASOCIAȚIE SPORTIVĂ 
MODEL

Dorobanți, un sat din cîmpla 
Aradului, numărind aproape 1 800 
de suflete, are o asociație spor
tivă — Stăruința — model pe 
județ. Membrii săi practică fot
balul, popicele, tenisul de masă, 
șahul șl olna, partlelpînd în cam
pionatele județene. Cei 125 de 
sportivi legitimați au luat parte, 
în ultimul an, la campionatul a- 
sociației pentru diferite discipli
ne : fotbal (5 echipe), volei (3 
echipe de băieți șl două echipe 
de fete), handbal (două echipe de 
băieți șl două echipe de fete), 
oină (3 echipe), popice — indivi
dual — (115 participant!). La
„Crosul tineretului" au participat 
93 de băieți șl 25 de fete, iar 
la ediția de vară a „Cupei tine
retului de la sate" (faza pe lo
calitate) au participat 5 echipe 
de fotbal, 4 echipe de handbal. 
3 echipe de oină, 5 echipe de 
volei și 47 de tineri la atletism.

REPORTAJ ÎN ALB
De aproape o săptămînă 

Țara Birsei și Brașovul s-au 
cufundat într-o ceață umedă 
și rece. Munții din jur, în- 
tinzîndu-și frunțile spre cer, 
străpung plafonul plumburiu 
și creștetul lor face băi de 
soare și de lumină. De sus, 
din Postăvarul, peisajul pare 
marin; un ocean de nori 
înspumat pe care plutesc in 
derivă insule albe. Așa a 
arătat cindva în realitate, 
sub ape, Țara Birsei. Acum... 
doar plăsmuiri.

Frigul și iarna, în trecerea 
lor, ne aduc încremenirea. 
La Poiana Brașov dimpotri
vă, anotimpul alb aduce în
viorare și agitație. Ne-am 
convins in aceste zile.

Puncte negre alunecau rit
mic pe zăpadă, după o me
lodie proprie, pe pîrtii impe
cabil lărgite, curățate, nive
late mecanic și in acest an, 
ca întotdeauna, de maestrul 
sportului Ion Cojocaru. Jos 
în Poiana, două buldozere gre
le, în scrîșnet de șenile și 
motoare, creau variante și 
căi noi de acces și evacuare 
din pîrtii.

Telescaunul și șchilifturile 
— toate in funcțiune — își în
cercau caii putere pe întin
derile verticale ; trăgînd spre 
înălțimi pe cei ce se gră
besc numai la vale. Iar in 
albul obsedant al pirtiilor, 
imagini incredibile : bărbați 
așezați în evantai cosesc ză
pada. De fapt coasele nu lu
ciul zăpezii îl caută, ci vege
tația crescută peste vară. Ai 
putea crede că e o întirziere. 
Nicidecum. Fără pînza de 
zăpadă, bolovănișul de de
desubt ar fi știrbit tăișul 
coaselor. Zăpada îl fixează 
făcind posibil un anotimp 
al culesului în plină iarnă.

Totul se petrece pe tăcute, 
intr-o liniște atotstăpinitoare, 
pe care o dezminte doar n- 
propierea de cabana Cristia
nul Mare unde, cu pauze im
puse de regie, Aurelian An- 
dreescu imprimă noi melodii 
și se lasă filmat sub ploaia 
de soare.

ti căutăm pe schiorii de 
performanță, I-am descoperit 
pe pîrtia Lupului, căutindu-și 
pozițiile, echilibrul și oco
lirile optime intr-o continuă 
vînzoleală de șantier. Antre
namentul era un veritabil 
șantier. Un neavizat s-ar fi 
crezut în mijlocul haosului. 
Dar și acesta, după puțin 
timp, ar fi deslușit potecile 
ascunse, ordinea după care 
se mișcau, în trecerile lor, 
nălucile. Schiorii de la 
A.S.A. Brașov, V. Brenci, D 
Munteanu, M, Bălan, l. Dis- 
călescu, sau de la Dinamo, 
Dan Cristea, H. Vulpe, I. Bo- 
biț ș.a. goneau la vale și la 
deal iptr-un circuit închis 
de schilifturi, frenetici, pre
ocupați, elastici și explozivi.

Curgerea lor orbitală era 
întreruptă periodic, stopată 
de indicațiile și recomandă
rile celor doi antrenori, maeș
trii sportului I. Cașa și K. 
Colin. Citeodată — foarte 
rar — scurt circuite intre om 
și zăpadă spărgeau ritmurile, 
amestecînd totul pentru c 
clipă într-o volbură albă. 
Apoi, totul se relua de la 
capăt, fiecare atlet fugărin- 
du-și propria-i umbră alun
gită de soare înaintea sa.

Era nu numai foarte fru
mos să-i privești, dar și 
foarte antrenant. Văzîndu-i 
plutind, am simțit că și nouă 
încep să ne crească aripi.

Mihai B1RA

Cristianul Mare, gazdă primitoare a turiștilor și schiorilor 
care vizitează Postăvarul. Foto : Theo MACARSCHI

O FATĂ MAI GĂSEȘTI"...W
Curioase fapte s-au petrecut în această 

săptămînă de la care nu așteptam cine știe 
ce — curioase, dar nu urîte, nu neplăcute. 
Ba dimpotrivă.

Mai întîi și întîi am văzut o repriză 
de fotbal excelent, venită de la Ploiești. 
Două goluri de clasă, din acțiuni în vi
teză, construite în doi timpi și trei miș
cări, cu șuturi din afara careului, .șuturi' 
mai ceva ca — „7 magnifici". Petrolul a 
început să ioace fotbal, pe tăcute, fără 
tam-tamuri, echipa trăiește, are cap, idei 
— ba mai mult: am văzut cu ochii mei 
cum Nae lonescu, după un șut superb care 
n-a intrat în poartă, a fost 
coechipier! Am impresia că 
echipa are și suflet. De alt
fel, întreaga transmisie a 
fost bună, . nervoasă, în 
planuri largi, cu un Buho- 
iu inspirat, pe fază, concis. 
Am mai scris că terenul 
din Ploiești e telegenic. Nu 
văd nici o piedică pentru 
ca la toamna viitoare sâ 
ni se transmită de acolo 
un meci din Cupa campio
nilor europeni Mai ales că 
Petrolul nu are nici un 
iucător, selecționat în echi
pa națională. Aceasta dezleagă multe cu
riozități din clasamentul actual, marile 
revelații ale campionatului — Petrolul, Poli 
și chiar „Steagul", dacă nu-i socotim 
pe Adamache, cel mai bun portar al di
viziei A. Răducanu fiind altceva, adică 
fotbalistul nr. 1 al României — aceste 
mari revelații nu urmează decît soarta, de 
loc curioasă în soccerul nostru, a echipe
lor unde seriozitatea locală se întîlnește 
cu anonimatul internațional.

Și mai curios e cît de mult mi-a plăcut, 
duminică, handbalul de la Zagreb. Țo- 
pescu mi-a tras cîteva săpuneli pentru ră
ceala cu care mă uit la acest sport, unde 
sîntem campioni mondiali și în domeniul 
căruia dînsul se consumă cu atîta foc și 
pară. Am încasat ce am avut de încasat, 
dar autocritici formale nu știu să comit. 
Meciul de duminică m-a îmblinzit mult. 
Nu doar fiindcă am învins. Nu lipsa victo
riilor noastre răpea din caracterul tele
genic al handbalului în 7. Esențială pen-

sărutat de un

tru mine era imaginea jocului. Duminică, 
i-am descoperit frumuseți — la propriul 
Regizorul iugoslav știa să pagineze, el în-ț 
țelegea să salveze prin prim-plan mono
tonia atacurilor prelungite — și, doamne, 
ce fete frumoase am urmărit pe tereni 
Sigur că jucau și bine — dar n-o să-mi 
spuneți că nu mai contează și alte ctteva 
elemente care tot din jocul telegenia fac 
parte. Vreau să spun că la noi, în tele- 
handbal: .o fată mai găseșlî, dar un re
gizor deocamdată nu...' O idee ar fi — 
zic eu, pornit pe această pantă — ca 
meciurile de handbal masculin să fie trans
mise de regizoare și echipe de trei patru 
operatoare I Pcate că altfel va fi cln-

w 
raEisik
țr 
i

Pcate că altfel va fi cln- 
tarea... Și apropo de etn- 
tare — sâ nu omit a spu
ne că transmisia lui Hri»- 
tache Naum mi s-a părut 
exemplară ca bun gust și 
„bon-ton", mult superioară 
celor din ciclism, anul tre
cut.

Alte curiozități: meciul de 
hochei de la Moscova, Ce
hoslovacia—U.R.S.S., o sirv 
gură repriză fără goluri, 
dar merita de văzut un 
meci de hochei, în care so
vieticii nu pot da decît un

singur gol ; păcat, mare păcat, că din 
Duxla—Ț.S.K.A., la București, televiziunea 
nu ne-a oferit decît cîteva secunde, me
ciul fiind cum zice Chiose — unul dintre 
marile meciuri ale ultimilor ani pe pati
noar. în schimb, cînd Steaua, la handbal, 
dă 30 de goluri unor amatori, avem parte 
de înregistrarea reprizei a doua... Dar, sâ 
nu-l mai necăjesc pe Țopescu. Redacția 
telesport a indicat 12 rezultate exacte la 
Pronosport — ura, ura, ura — și eu mă 
țin de obiecții meschine.

... Dar îui Fischer ce i-a venit ca avtnd 
în buzunar victoria, la Palma de Mallorca, 
să-i mai tacă mat, în ultimele runde, pe 
Gligorici și Panno? Asta e cea mai curioa
să faptă a săptămînii. Firește, pentru nici 
o televiziune din lume, Fischer nu e 
Cassius Clay și partida lui cu Gheiler nu 
se compară cu Clay-Bonavena.

BELPHEGOR

PREMIERE PENTRU

DEPISTAREA JUCĂTORILOR 
ÎNALȚI

Biroul F.R. Baschet a apro
bat premierea următorilor 
antrenori care s-au evidențiat 
în munca de depistare a ele
mentelor înalte și care au 
dat în repetate rînduri ju
cători loturilor reprezentati
ve : Gh. Benone — Liceul nr. 
33 București (Maria Roșianu, 
Liliana Rădulescu, Doina 
Buga și Aurora Constanti- 
nescu), Dan Pavelescu — 
C.S.M. Iași (Dan Scutaru), 
A. Torday — Școala sporti
vă Tg. Mureș (Șt. ți L. Nagy, 
T. Bidiga), I. Mironescu — 
Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești (M. Braboveanu, Dan 
Berceanu), L. Griiber — Vo
ința Tg? Mureș (Elena Opri- 
ciu), O. Șerban — Școala 
sportivă Mediaș (V. Zdren- 
gliea, A. Schuller),

Una clin mindriile cooperatorilor 
din Dorobanți o constituie baza 
sportivă, care este compusă dln- 
tr-un teren de fotbal Îngrădit, 
terenuri de handbal și volei, po- 
picărie cu pistă dublă, 5 vestia
re, sală cu instalație de dușuri 
șl baie, vestiar pentru oficiali șt 
arbitri. în incinta acestui adevă
rat complex sportiv se situează 
și căminul cultural, unde se află 
o sală de șah cu 10 mese, două 
mese de tenis, două mese de bi
liard, biblioteca și o fcală de fes
tivități cu 500 de locuri.

Sufletul activității sportive din 
Dorobanți este electricianul Ște
fan Covaci, președintele acestei 
asociații, care numără, în prezent, 
peste 800 de membri. (ION CO
TOI — eoresp.)

JUNIORII 
VOINȚEI TIMISOARA 

AU CÎȘTIGAT 
CUPA COMISIEI 

JUDEȚENE DE RUGBY

PATINAJ

VITEZIȘTII CLUJENI AU

Viteziștll aparținînd clubu
lui Agronomia Cluj au luat 
parte la un concurs interna
țional desfășurat recent pe 
pista de gheață din Buda
pesta. Și-au disputat întîie- 
tatea sportivi maghiari și 
români. Iată principalele re
zultate i

500 m seniori — 1. I. Tol- 
gyesi (B.S.E. Budapesta) 
42,8, 2. I. Roșea (Agronomia 
Cluj) 45,3, 3. C. Komjatsze- 
ghi (Agronomia Cluj) 47,5 ; 
1.500 m seniori — 1. C. Kom- 
jatszeghi 2:33,3, 2. I. Roșea 
2:34,2, 3. H. Timiș (Agrono
mia Cluj) 2:38,5; 3.000 m
seniori •— 1. I. Roșea 5:16,2,
2. C. Komjatszeghi 5:21,4 ;
3. H. Timiș 5:33,0; 5.000 m
seniori — 1. I. Hernadi
(M.T.K. Budapesta) 8:50,5, 
2. I. Roșea 8:56,4, 3. I. Ho- 
dossy (M.T.K. Budapesta) 
9:04,4 ; 10.000 m seniori — 
1. G. Ivankai (B.S.E. Buda
pesta) 17:52,7, 2. G. Martos

EVOLUAT LA BUDAPESTA

(V.M. Budapesta) 18:25,7, 
3. C. Komjatszeghi 18:26,1.

La juniori mari, clujeanul 
Eugen Imeci a realizat ur
mătoarele rezultate i 500 in
— 48,9 ; 1.000 m — 1:46,8 ; 
1.500 m — 2:50,2 ; 3.000 in
— 5:35,4.

După cam se poate vedea, 
timpii realizați de alergătorii 
români sînt corespunzători 
etapei actuale de pregătire, 
ceea ce ne îndreptățește să 
sperăm că clajenii vor avea 
o bună comportare în acest 
sezon.

- B A S CMET

5 LUNI INFRUCTUOASE
La cinci luni după apariția 

Hotăririi Comitetului Executiv 
al C.N.E.F.S. cu privire la 
îmbunătățirea activității la bas
chet. o privire retrospectivă 
asupra celor realizate, asupra 
modului în care cluburile și 
asociațiile, antrenorii și jucă
torii au înțeles să respecte pre
vederile. să lupte pentru ridica
rea valorică a acestui joc spor
tiv. este binevenită. Aceasta cu 
atît mai mult cu cit și Biroul 
federal a socotit de cuviință 
că o analiză a activității pe
rioadei care a trecut este abso
lut necesară Și. ca urmare, a și 
realizat-o. trăgînd concluziile 
necesare.

în general, se poate afirma 
că Hotărirea a constituit un 
stimulent pentru unii antrenori 
și profesori de educație fizică 
care, harnici și inimoși (este ca
zul celor din Tg. Mureș, Con
stanța, al unora din Capitală), 
nu au precupețit nici un efort 
pentru a-și duce la îndeplinire 
misiunea. Dar. din păcate, se 
observă că treburile merg ineă 
destul de greu, lîncezeala, văi-

Comisia județeană de specialitate 
a organizat un turneu la care au 
luat parte echipele de juniori 
Voința Timișoara. Școala sportivă 
a școlilor profesionale Timisoara 
și Liceul agricol Ctacova. Echi
pele și-au disputat șansele cu 
multă ambiție, practicind jocuri 
deschise, „la mină", în viteză, cu 
pătrunderi și placaje spectacu
loase.

Rezultatele tehnice au fost ur
mătoarele : Voința — Școala spor
tivă 0—0 : Liceul agricol — Voin
ța 3—3 (0—3) : Liceul agricol — 
Școala sportivă S—0 (0—0).

Cu prilejul acestui turneu s-au 
remarcat cîțiva rugbyști de per
spectivă : V. Zdrahal. A. Simo, 
V. Pervu și A. Onaca (de la 
Voința Timișoara, antrenor Con
stantin Bran) : I. Bichia, R. Tir- 
nacev, I. Vieru și P. Cherciov 
de la Liceul agricol Ciacova (an
trenori Ioan Marinescu șl Radi- 
voi Matici) ; C. Toagar, P. Cloșan 
și L. Stan de la Școala sportivă 
a școlilor profesionale (antrenor 
Matei Mitschang).

MIRCEA POIANA 
corespondent

Pentru promovarea sportului cu 
balonul oval In județul Timiș,

Tinerii rugbyști de la Voința-Timișoara
Foto i M. iP.Q.IANA

cărelile, munca fără perspecti
vă. numărul mic și intensitatea 
redusă a antrenamentelor con- 
tinuind să caracterizeze multe 
secții de baschet din țară. Așa, 
de exemplu, din controalele e- 
fcctuate s-a constatat că in cele 
108 echipe participante la divi
zia școlară și de juniori acti
vează doar trei (!) jucători a- 
vind talia peste doi metri și 
nu există nici o jucătoare peste 
1,85 m ; majoritatea formațiilor 
divizionare A nu fac decit 3—4 
antrenamente pe săptămînă (în 
loc de minimum 5); C.J.E.F.S. 
și comisiile județene nu contro
lează modul în care este apli
cată Hotărirea : efectivul de ju
cători (14 la „A“ și 12 la „B“ 
și la echipele din divizia șco
lară și de juniori) există doar 
în formularele trimise la fe
derație. la antrenamente fiind 
prezenți. de fapt, 10, 9, 8 și 
chiar mai puțini baschetbaliști; 
planurile de pregătire, care tre
buiau discutate de comisiile lo
cale înaintea începerii campio
natelor divizionare, au fost ne
glijate. iar documentele de pla
nificare sînt întocmite formal 
și necorespunzător (doar M, Io- 
nescu — I.C.H.F. și G. Mahler 
— Școala sportivă Satu Mare 
au documente bine întocmite). 
Deși Hotărirea subliniază nece
sitatea orientării pregătirii cu 
precădere spre dezvoltarea cali
tăților fizice și perfecționarea 
procedeelor tehnice, controalele 
au depistat neglijarea aproape 
totală a metodelor și mijloace
lor moderne (circuitul cuprins 
in indicațiile Colegiului central 
de antrenori este aplicat doar 
dc S. Ferencz — Rapid, G. 
Mahler și V. Popescu — 
Steaua) : perfecționării procede
elor tehnice și, în special, a 
aruncărilor la coș li se afec
tează prea puțin timp, de unde 
și tendința de preocupare a- 
proape in exclusivitate pentru 
tactică.

Deci, la cinci luni de Ia apa
riție, Hotărirea nu a produs o 
schimbare radicală în concepția 
despre muncă a celor care ar 
trebui să se ocupe direct de 
destinele baschetului nostru, 
ceea ce ne determină să între
băm : rezultatele total nesatis
făcătoare ale reprezentativelor 
tării și ale echipelor participan
te la întrecerile internaționale 
oficiale și neoficiale nu sînt su
ficient de convingătoare pentru 
a trezi conștiința antrenorilor și 
a jucătorilor și a le impune 
să muncească așa cum se cuvi
ne ? Adică, așa cum prevede 
Hotărirea 7

La clubul Dinamo 
INTILNIRE CU MEMBRII SUSȚINĂTORI

Azi, la ora 16, clubul spor
tiv Dinamo București organi
zează întîlnirea sa săptămî- 
nală cu membrii susținători. 
Acțiunea va avea loc în săla 
de festivități a clubului, la 
ea fiind invitați să participe 
și simpatizanții care doresc 
să se înscrie în rîndurile 
membrilor susținători.

întîlnirea va fi urmată de 
un (ilia artislis.

„3 SECUNDE{<
• Simbătă seara ,la Festi

valul minibaschetului bucu- 
reștean și la cele două me
ciuri divizionare A, copiii șt 
elevii vor avea intrarea gra
tuită în sala Floreasca.

• Kchipa masculină Poli
tehnica București va partici
pa, între 15—20 ianuarie 1971, 
la turneul internațional or
ganizat la Varșovia. Vor mai 
lua parte selecționate sau 
formații din Praga, Moscova, 
Budapesta, Sofia, Amsterdam, 
Belgrad și, bineînțeles, din 
Varșovia.

• Biroul federal a aprobat 
desfășurarea la București 
(12—16 februarie) a unui tur
neu masculin organizat de 
Politehnica București, la ca
re să participe șase echipe 
studențești. S-au lansat invi
tații către Akademik Sofia, 
Slavia Praga, Steaua roșie 
Belgrad, I.T.U. Istanbul și al
te cluburi.

• La I.E.A.B.S. se primesc 
comenzi pentru panouri de 
minibaschet, fără suporturi, 
cu cleme pentru a fi prinse 
in perete sau pe scări fixe.

• Spartak Leningrad a 
acceptat datele de 3 și 14 ia
nuarie propuse de Steaua 
pentru cele două meciuri din 
cadrul Cupei ■ cupelor, dar a 
solicitat ca primul joc să se 
dispute la București

Rubrică redaclafă de
D. STANCULESCU

LA TUȘNAD

SE PATINEAZĂ
Se pare că vremea simpa

tizează pe patinatorii de vi
teză, întrucît mult mai de
vreme ca în anii trecuți —- 
peste lacul Ciucaș din Tuș- 
nad, pista care va găzdui 
principalele concursuri, a că
zut înghețul. Antrenorul ch- 
namoviștilor bucureșteni, 
Dan Lăzărescu, aflat la fața 
locului, ne-a comunicat ieri 
că se poate patina pe lac și, 
în consecință, sezonul com- 
petițional se va inaugura ia 
21 decembrie cu întrecerile 
„Cupei Dinamo", deschise 
juniorilor și seniorilor.

Tot aci este prevăzută a ,s® 
desfășura în zilele de 26-—27 
ale lunii curente „Cupa 30 
Decembrie", la care și-au a- 
nunțat participarea alergători 
de la cluburile Agronomia 
Cluj, Constructorul București, 
Dinamo Brașov, Mureșul Tg. 
Mureș etc.

Conducerea stațiunii Tuș- 
nad a luat toate măsurile 
pentru a oferi gazdelor con
diții bune de cazare, masă 
și concurs.

NOI STARTURI ALE
•ARTIȘTILOR GHEȚH'*

La .finele acestei săpțămîni, 
patinatorii români sînt pre
zenți în două concursuri in
ternaționale. La Zagreb evo
luează Elena Moiș, Gheorghe 
Fazekaș și perechea Letiția 
Păcuraru-Dan Săveanu, iar 
la Moscova va concura Bea
trice Huștiu.



„DN-DOr-URI

Din concluziile Consfătuirii cu tehnicienii echipelor divizionare A

influența 
turul ac- 
nu a de- 

calitativ

/ Confruntarea raportului an- 
Ri-enorului federal Nicolae 
Uetrescu cu opiniile antreno
rilor divizionari A, opinii 
exprimate în cadrul consfă
tuirii de la Centrul „23 Au- 
‘gust“, • generat interesante 
‘constatări, scoase în evidență 
’de către vicepreședintele Fe- 
Werației române de fotbal, 
<on Balaș.

Tată sinteza lor. 
: Desfășurat sub 
„El Mundialului", 
lualului campionat 
butat cu un salt

> spectaculos. Se aștepta mai 
jmult, date fiind plusul de ex- 
rperiență dobîndit, climatul 
favorabil după C.M.

Nu s-a realizat, însă, acest 
salt datorită unor cauze o- 
biective, dar și subiective. 

‘Obiective au fost — timpul 
foarte scurt între precedentul 
campionat și cel actual (nu 
s-a putut realiza nici recu
perarea fizică, nici o pregă
tire generală corespunzătoa
re); ca și valoarea modestă a 
efectivelor unor echipe (ma
joritatea au și acum posturi 
'„descoperite" valoric). Referi- 
jrea la cauzele subiective vi
dează procesul de pregătire, 
'care n-a avut, la multe echi
pe, intensitatea recomandată 
‘de consfătuirea din iulie a 
ft'.R.F., ca și angajamentul 
Inesatisfăcător al multor jucă
tori, atît la antrenamente cît 
ți la jocuri. Vicepreședintele 
federației a subliniat faptul 
că angajamentul deficitar este 
în mare parte o consecință 
nu numai a insuficiențelor 
din antrenament, dar și a 
atitudinii, mentalității nepo
trivite a unor fotbaliști, 
nedispuși să depună volumul 
de muncă necesar.

Printre rezultatele pozitive 
ale acestui tur de campionat, 
demnă de relevat s-a apre
ciat a fi afirmarea echipelor 
TPetrolul, Steagul roșu, Poli
tehnica și Farul, care au do
vedit că au personalitate dis
tinctă și un stil propriu de 
«oc, efecte ce exprimă în 
[cnare măsură și personalita
tea antrenorilor respectivi.

Ascensiunea acestor echipa 
a avut ca efect ridicarea me
diei valorice a diviziei A, un 
clasament echilibrat și ascu
țirea luptei pentru un loe 
fruntaș.

Constatîndu-se diversitatea 
părerilor exprimate de antre
nori. care sînt sprijiniți de 
rF.R.F. în căutarea și 
varea a ceea ce este

remarcat 
alegerea

țifice binecunoscute, derivate 
din experiența internațională.^

Raportul și discuțiile au’ 
relevat două lipsuri manifes
tate cronic de echipele noas-> 
tre in acest tur: a) incon
stanța comportărilor de la 
meci Ia meci și chiar pe par
cursul aceleiași partide (exem
plu tipic: jocul Rapid—Fa
rul) și b) pregătirea fizică de
ficitară a jucătorilor (reflec
tată în chip convingător în 
confruntările cu reprezentan
te ale fotbalului englez și o-T 
landez, recunoscute pentru 
seriozitatea cu care privesc 
această latură a pregătirii 
jucătorilor).

Demne de atenție sînt și 
recomandările făcute de F.R.F. 
antrenorilor divizionari : 1) să 
acorde toată atenția pregăti
rii de iarnă (pauza competi-

țională fiind de circ* 3 luni), 
respectînd indicațiile metodi
ce (pentru ca returul să gă
sească echipele cu un nivel 
de pregătire mult mai ridicat 
decît la începutul campiona
tului) ; 2) să-și 
fectivele prin 
tineri talentați 
rele proprii și 
rări (mai ales din județ); 3) 
să asigure creșterea în con
tinuare a disciplinei și a exi
genței, să instauteze o ade
vărată atmosferă de muncă ; 
4) să colaboreze cu birourile 
de secție (după pildele oferi
te de Petrolul, Politehnica, 
Rapid și altele).

Recomandîndu-se urmărirea 
pregătirii individuale a mem
brilor loturilor republicane 
— chemați în anul 1971 să 
dea noi și grele examene în

completez* e- 
promovări de 

din pepinie- 
prin transfe-

InCampionatul Europei și 
preliminariile olimpice 
antrenorilor li s-a atras 
tenția că, beneficiind de con
diții superioare — . turnee în 
țări cu climă caldă, un ca
lendar corespunzător, reală 
libertate de acțiune și de ma
nifestare « inițiativei crea
toare —, pretențiile în retur 
vor fi corespunzătoare...

Tn fine, antrenorii divizio
nari au primit... asigurarea 
că, în viitor, munca lor va 
fi apreciată în funcție de re
zultatele obținute în confrun
tările cu soccerul internațio
nal (C.C.E., Cupa cupelor, 
Cupa europeană a tîrgurilor 
etc.), ele fiind criteriul real de 
evaluare, nu (numai) cel ofe
rit de competițiile interne.

a-

atac

pînă 
mai aleg pt a doua, tn

V

SI ACUM, DE LA TEORIE LA PRACTICA!
•> 7

(Wrmare din pag. 1)
J

■ ■■■

și con-

obținut 
succes 
cam-

antrenor din «ramura 
Teașcă“î Srezi că au drep
tate ?

— întrebarea » un 
sau un compliment T

— Șl una, și alta, 
aproape orice referire 
Teașcă...
— Am să fiu sincer

la... modestie. Teașcă e
inteligent decît mine. Dar, în 
fotbal, pe lingă inteligență, 
mai ai nevoie și de simț pe
dagogic, psihologic... Cred că 
înțelegeți ce vreau să spun. 
Eu îl admir însă pe Teașcă 
pentru 
întrece

o _ .
„recoltelor’ slab» de

promo- 
nou și 
faptul 

stilului
, valoros, s-a 
că, dacă în 
propriu și a tacticilor de joc, 
de pildă, nu există nici o în- 

jgrădire (ele fiind rodul spi
ritului creator al antrenori
lor),. în ceea ce privește me
todica generală de pregătire, 
ea trebuie să se încadreze în 
tiparul unor principii știin-

țț...

concrete, culese din diferite 
partide internaționale sau 
din divizia A, din jocuri de 
juniori și din campionate ju
dețene, date Ce aveau darul 
să reflecte conținutul jocului 
prestat de formațiile respec
tive — în speță echipa na
țională, Steagul roșu, F. C.

Prof. ,Z. ȘICLOVAN

Curitiba șa. — date fără 
putință de tăgadă, folosite 
pentru a explica realizările 
și scăderile în evoluție pe 
parcursul a 90 de minute a 
echipelor „testate" urmărin- 
du-se interrelația antrena- 
ment-competiție, competiție- 
antrenament. De fapt, rostul

acestei prezentări l-a consti
tuit necesitatea permanentă 
de modelare a antrenamentu
lui. dar nu mai înainte de 
a se cunoaște cerințele jocu
lui. S-a vorbit de conținutul 
jocului, de caracterul efortu
lui, pe parcursul celor 90 de 
minute de joc. Temă intere
santă. ce merită a fi reluată 
în discuțiile cabinetelor me
todice, ale colegiilor de an
trenori de pe cuprinsul țării. 
Nici nu vrem să credem că 
antrenorii prezenți nu le vor 
face cunoscute la înapoierea 
acasă echipelor lor, colegilor 
antrenori de la alte forma
ții. A fost deosebit de inte
resant să afli cîți metri au 
alergat într-un meci Pescarii, 
Radu Nunweiller, Hughes 
(F.C. Liverpool) și Veenstra 
(P.S.V. Eindhoven). Atunci 
îți dai seama cît de mică e 
distanța parcursă de jucăto
rii noștri (2265 m — Pesca- 
ru, 2270 m Nunweiller) 
față de cei 5106 m. parcurși 
de Hughes și 5512 m, de Ve
enstra...

Expunerile teoretice au 
fost încheiate de către cunos
cutul antrenor de atletism, 
prof. ELIAS BARUCH, care 
a făcut o prezentare a mij
loacelor ce P«t «ta la înde- 
inina antrenorilor în scopul 
îmbunătățirii calităților fi
zice ale fotbaliștilor, mal ales 
pentru perioada de pregătire 
din timpul iernii. Reputatul 
specialist a făcut recoman
dări prețioase, le-a susținut 
eu constatări fi exemplificări, 
enânțînd soluții de combate
re, de pildă a rigidității unor 
fotbaliști, ce fac greu față

jocului actual, atletic, tn for
ță și de o angajare totală.

I-am întîlnit apoi pe par- 
ticipanții la consfătuire în 
sala de atletism, unde Elias 
Baruch demonstra „pe viu" 
cîteva din exercițiile reco
mandate înainte de la pu
pitrul 
de la

sălii de ședințe. Deci, 
teorie la practică...

★

s-a încheiat aceastăAici 
consfătuire pe care, la rugă
mintea noastră, cițiva antre
nori o apreciază, pe scurt, în 
coloanele alăturate.

N-am vrea să încheiem în
să aceste rînduri fără a a- 
minti de o discuție avută 
într-una din pauze cu antre
norul emerit Coloman Braun- 
Bogdan, om cu atîta expe
riență în ale fotbalului, an
trenor prin mîna căruia ,au 
trecut fotbaliști 
„Consfătuirea — 
Braun — a fost 
cele mai reușite 
ani. In cuvîntul 
norii au dovedit 
interes fată de noutățile din 
fotbalul aciuai. Explicabil, 
dacă nc cindim ră mulți din
tre ei sint destul de tineri.

renumiți. 
spunea C. 
una dintre 
din ultimii 
lor, antre- 
prcocupare,

UTILA, BINEVENITĂ, FRUCTUOASĂ
• Dialog cu Emerich Vogi, președintele Colegiului central al antrenorilor

Și ieri — o zi plină pe 
agenda consfătuirii cu antre
norii divizionari. La sfîrșitul 
ei, am considerat util pentru 
cititorii noștri un dialog cu 
EMERICH VOGL, președinte
le Colegiului central al antre-

rective trebuie să aducem o- 
biectivelor tehnico-metodice 
stabilite tn vara anului 1968. 
De aceea, în această consfă
tuire, atenția noastră a fost 
axată, în principal, pe preci
zarea preocupărilor și a»sar-

„Dacă antrenorii noștri vor folosi la maximum..."

în bună măsură, asupra ran
damentului general.

— Despre aceste aspec
te. legate nemijlocit de 
activitatea antrenorilor 
noștri, v-am ruga să ne 
spuneți, în continuare, cî
te ceva. Ce măsuri meni
te să rezolve aceste defi
ciențe au fost luate în 
această consfătuire ?

— După părerea mea, cîști- 
gul cel mai de preț a fost 
acela că ea a stabilit, cu pre- 

factorii de mare pon- 
asupra cărora e necesar 
îndrepte atenția antre- 
de divizia A. tn acest 

. MULT DISCUTATA

Prof. B. BARUCH

— Crezi că ești antrenor 
mare, Gil Mărdăresou 7

— Cin» a spu» asta ?
— Nu știu cine • »pus-o, 

dar s-« auzit...
— Mulțumesc. Răspuns di

rect l cred eă rint tin antre
nor util.

— Modestie T
— Nu sînt modest.

— Care-ți »înt secretele 
de fabricație ale ruccese- 
lor ?

— Cunosc oamenii 
dițiih organizatorice.

— Cum de n-al 
pînă acum vreun 
complet, ciștigarea
pionatului, cucerirea Cu
pei T

— Echipei» cu car» am lu
crat nu aveau un minimum 
necesar pentru a obține un 
succes definitiv.

— Care * fost, 
cei mai mare succes 
care l-ai obținut ?

— Ciștigarea titlului, 
Dinamo, în 1955, eu fiind 
„secundul" lui Angelo Nicu
lescu, și turneul olimpicilor 
în Australia — 10 jocuri — 
9 victorii — 1 egal.

— Și care a fost cel mai 
m«re insucces ?

■— 1—1 cu... Progresul, la 
Iași,

—■ Unii te consideră un

totuși, 
pe

cil

Dumitru

consecvența ta car» 
orie» limite...
Ce scop

acesta
urmărește 

antrenorul

Politehnica

mult pen

•nul
Mărdărescu 7

— Să cîștlge cu 
Iași campionatul !

— Nu-1 prea
tru... Politehnica 7

— Nu. Prea mult ar fi și 
campionatul și Cupa. Or, noi 
vrem doar campionatul.

— în comparația antre- 
nori-jucători români, care 

grupă ți se pare mai va
loroasă ?

— Să mă ierte antrenorii...
— Ce părere ai de evo

luția fotbalului românesc 
din ultimul timp ?

— Prea puține talente reu
șesc să se afirme, deoarece 
intre muncă (de pregătire) și

boemă 
pofida 
jucători de valoare, nucleul 
de vîrf — lotul reprezentativ 
— a obținut rezultate pe car» 
trebui» să le respecți.

— Gll Mărdărescu, crezi 
că fotbalul îți este 
rata vocație 7

— Sint convins.
— Dacă n-ai fl 

totuși, să te ocupi 
bal, spre ce domeniu de 
activitate te-*i fl îndrep
tat ?

— M-aș fi făcut pilot d» 
automobile de curse. Mă fas
cinează marile raliuri.

— O ultimă întrebai-a î 
ai fost la federație, nu 
mai ești.; al vrea să mai 
revii, cindva 7

— Nu. Doresc ca federația 
să-l stimeze pe antrenorul 
Mărdărescu pentru munca sa 
pe terenul adevărului, care a 
fost și rămin» tot terenul d» 
fotbal.

ad«vi-

putut, 
de fot-

m. r.

„Cap de aiiș

O dată cu fotbalul, și rubrica 
aceasta intră in vacanță. Ieri, 
am răsfoit ultimele rapoarte 
ale arbitrilor și observatorilor 
federali din acest sezon. Și iată 
principalele observații, legate 
de etapa a XV-a, care avea să 
marcheze încheierea turului și, 
deci, sfirșitul stagiunii fotbalis
tice.

Dacă ne referim la partida 
Rapid — Farul, și mai ales, la 
eliminarea din joc a interna
ționalului Ion Dumitru, nici 
raportul observatorului federal 
Ștefan Socaciu (președintele Co
misiei de disciplină), nici cel 
al arbitrului C. Bărbulescu nu 
ne-au putut spune mai mult 
decît ceea ce am văzut fiecare 
dintre noi: „Dumitrii a fost în- 
tii avertizat, și apoi eliminat 
pentru lovirea INTENȚIONA
TA A ADVERSARULUI. FĂRĂ 
BALON". Oricum, să consem
năm fermitatea arbitrului, care 
a înțeles să aplice regulamen
tul în litera și în spiritul lui, 
fără a ține cont de NUMELE 
jucătorului In culpă, de locul 
pe care îi ocupă acesta in acti
vitatea noastră fotbalistică. Pre
zent la meci, actorul Dușan 
Bugarin, un mare pasionat al 
fotbalului, lansa următoarea 
butadă : „Dumitru faultează din 
ianuarie .ȘÎ este eliminat in. . ■ 
decembrie!" Această reflecție 
glumeață ascunde, în fapt, o 
critică adresată altor „cavaleri 
ai fluierului", care au recurs 
In cazul lui Dumitru și al al
tor fotbaliști cu „firmă" la ne- 
sfîrșite atenționări și avertis
mente. care se volatilizau o 
dată cu meciul.

Cel ce iubește cu adevărat 
FOTBALUL, nu poate decît să 
respingă jocul dur, brutalită
țile, mijloacele incorecte de 
luptă. Ele apar cu atît mai con
damnabile. mai de neînțeles, 
atunci cind le întilnim în con
cepția de joc a unuia dintre ' 
cei mai talentați fotbaliști, ca
pabili să-și învingă adversarul 
prin tehnica sa remarcabilă, 
prin harul său. Să amintim că

numai cu 48 de ore inainte, 
Dumitru fusese avertizat de 
către Comisia de disciplină. 
Dar. după cum se vede, degea
ba. Și, totuși, avem convinge
rea că intîmplarea de simbată 
are și partea ei bună, prile- 
juindu-i lui Dumitru un exa
men de conștiință. Pe care 
sperăm să-l rezolve în 
dorit de toată lumea !

Dar, etapa ne-a oferit 
aspecte. Ne gindim, de 
la golul de la Cluj, care a 
transformat Universitatea Cluj 
într-o învingătoare contestată 
și pe Progresul într-un învins 
cu drept de apel. Din păcate, 
relatarea observatorului federal, 
C. Dobre, nu este de natură să 
lămurească lucrurile. într-un fel 
sau într-altul. „Eu am stat pe 
banca de la mijlocul terenului, 
avîrul astlel mai puține posi
bilități de a mă pronunța de
cit arbitrul de linie, in primul 
rină (n.r. : care a semnalat of
said) și decit arbitrul de centru 
(n.r. : care A ACORDAT ~ 
Consider golul dubios".

în schimb, lipsită de 
dubiu a fost atitudinea 
norilor Stănculescu și Caricaș, 
care l-au acoperit de injurii pe 
arbitrul Rotaru. spunîndu-i, 
(printre altele I): „Ești o jigo
die. Un pungaș. Ne-ai furat și 
la București, la meciul cu F.C. 
Argeș".

Am citit și raportul observa
torului federal, C. Ursache, 
care a urmărit meciul Steaua 
— C.F.R. Timișoara. Apreciind 
arbitrajul bun al lui Grigore 
Bîrsan. delegatul Federației re
levă. însă, că golul al patrulea 
al bucureștenilor este urmarea 
unei poziții de ofsaid nepena
lizată 
Adică 
și noi

Am

portar al Politehnicii Iași, Paul 
Costaș (17 ani): „cu o mar» 
priză la balon, curajos fi cu țin 
bun plasament".

Jack BERARIU

sensul

șl alte 
pildă,

GOL).

orice 
antre-

de tușierul Ștefănescu. 
exact ceea ce am arătat 
în cronica meciului, 
reținut, din rapoartele la

această etapă și referințele mai 
mult decit elogioase pe care le 
dă observatorul federal Ion Ma
rinescu. despre jocul tînărulul

P.S. La cabina arbitrilor, de 
pe stadionul Republicii, dușurile 
cu apă caldă nu funcționează. 
(Informația o deținem din ra
portul arbitrului C. Bărbules- 
cu). Poate că. o dată cu reface
rea terenului de joc, imperios 
necesară, I.E.A.B.S. va da aten
ție și instalațiilor stadionului, 
nu pe deplin corespunzătoare 
în momentul de față.

TURNEUL ECHIPEI

F.C. ARGEȘ
Plecați luni seara din țară, 

cu trenul, fotbaliștii echipei 
F. C. Argeș au sosit miercuri 
în R. F. a Germaniei und» 
vor susține două Jocuri, am
bele în orașul Miinchen.

In prima partidă, car» »• 
va desfășura sîmbătă, F. C. 
Argeș va întîlni echipa Miin
chen 1880, iar în cel de al 
doilea meci, programat du
minică, va avea adversară 
formația D. C, S. Miinchen.

Astăzi: fotbal,
pe „Dinamo“

norilor, personalitate mar
cantă în fotbalul nostru.

— Ca unul care în în
delungata dv. activitate 
ați participat la numeroa
se asemenea acțiuni, v-am 
ruga, pentru început, să 
încercați o caracterizare 
de ansamblu a acestei 
consfătuiri.

— La această primă între
bare. îmi permiteți să vă răs
pund telegrafic: utilă, bine
venită. fructuoasă...

— Nu ne grăbim cu n- 
ceastă ultimă concluzie ?

— De loc. Și iată de ce. 
IntUnirea noastră cu antre
norii de divizia A se înscrie 
pe linia preocupărilor fede
rației de a îmbunătăți ne
întrerupt, la echipele de club, 
procesul de instruire și edu
cație. Analiztnd, periodic, la 
sfirșitul unor etape de muncă 
a-tivitatca fotba'istică de la 
noi, putem stabili mai ușor 
două lucruri: 1. UNDE SE 
AFLĂ SOCCERUL NOSTRU, 
RAPORTAT LA NIVEL IN
TERNAȚIONAL; 2. CE MAI 
AVEM DE FĂCUT PENTRU 
MICȘORAREA DECALAJU
LUI EXISTENT, sau, ca si 
fiu nțai.precis, ce. anume. co-

cinilor, stabilindu-se, 
tă, indicii minimali 
trebui să fie realizați în re
turul campionatului. Proce- 
dind astfel, vom ajunge, cred, 
la o responsabilitate sporită 
din partea antrenorilor și ju
cătorilor care activează in 
prima divizie a țării.

— Se vorbește adesea 
de indicii minimali. Dv. 
nu vi se pare că în doi 

din 
mai

totoda- 
ce vor

ani, cit au trecut 
’68, se putea face 
mult ?

— In primul rlnd, aș 
să precizez că obiectivele fi
xate, cu doi ani în urmă în 
scopul înlăturării decalajului 
existent între fotbalul nostru 
șt cel internațional nu se pu
teau realiza intr-un timp atît 
de scurt. Că acest decalaj 
n-a fost deocamdată complet 
refăcut, nu ne neliniștește. Ne 
nemulțumește, însă, faptul că 
progresul realizat este prea 
lent. In activitatea noastră, 
avem de-a face cu o serie 
de factori obiectivi, de ordin 
material și organizatoric, dar 
nu putem trece cu vederea 
nici aspectele negative evi
dente in munca tehnicienilor 
noștri, care impietează și ele.

dori

cizie, 
dere 
să-și 
norii 
s&ns
CAPACITATE DE EFORT A 
JUCĂTORILOR NOȘTRI, nu 
mai poate fl privită, în vii
tor, ca un simplu factor, ci 
ca o CONDIȚIE DE BAZĂ. 
Cu alte cuvinte, nu. te vei 
putea numi fotbalist, de aci 
înainte, fără o capacitate 
psiho-fizică ridicată. In con
secință, s-a introdus, ca fiind 
absolut obligatoriu pentru 
toți jucătorii de divizia A, 
probă fizică inspirată din tes
tul Cooper, care are și o la
tură de voință. Introducînd 
acest test nu vom rezolva, 
desigur, toate cerințele d» 
ordin fizic ale jocului mo
dern, dar îi vom ajuta pe 
fotbaliștii noștri să realizeze 
mai ușor ca pină acum unii 
indici calitativi. Mă refer la 
sarcinile duble, la mărirea 
razei de acțiune, la susținerea 
partenerului cu„ mingea, la 
marcaj și demarcaj care — 
toate la un loc — vor Influ
ența în mod pozitiv dinami
ca jocului, în general, ca și 
eficacitatea lui.

— Cînd consideră forul 
nostru de specialitate, 
prin organul lui tehnic. 
Colegiul central al antre
norilor, că vor apare în 
jocul echipelor noastre de 
divizia A îmbunătățirile 
substanțiale la acești in
dici calitativi ?

— Dacă tehnicienii echipe
lor noastre de divizia A vor 
folosi la maximum perioada 
de întrerupere, sperăm ca 
după cea de-a 6-a etapă a re
turului să ne aflăm și tn 
fata unor asemenea realizări 
substanțiale, fără de care nu 
se poate vorbi nim de șoc ca
litativ, nici de fotbal modern.

interviu iuat de 
G. NICQLAESSU

S-a vorbit aici de teste, de 
metode, de dotări la nivelul 
Internațional. Aș vrea să le 
spun, însă, colegilor mei că 
fără o muncă temeinică, la 
cluburi, fără antrenamente 
de mare intensitate, toate 
rămin vorbe goale. Pe antre
nori, ca și pe elevii lor, tre
buie să-f anime dorința de 
a transpune pe teren cele 
discutate. Și să nu uite un 
lucru : muncă și iar 
Ea e secretul marilor 
manțe".

Are dreptate, Cibi

muncă, 
perfor-

baci...

EM. DEMBROVSCHI ÎN TRATAMENT
la ora 14, pe tere-
Parcul Dinamo, se 

de

LA BĂILE FELIX
După cum se știe, acciden

tul de mașină suferit de in
ternaționalul băcăuan Emme
rich Dembrovschi l-a ținut pe 
acesta multă vreme departe 
de terenul de joc. El și-a re
luat locul în echipa sa de club 
de-abia spre sfîrșitul turului 
campionatului, făcîndu-șl. de 
esemenea, reintrarea ' in re
prezentativa națională cu pri-

I II

lejul meciului de la Amster
dam, Întrucît, însă, după a- 
ceastă scurtă reapariție, a re
simțit dureri ia piciorul lovit, 
Dembrovschi nu a mai jucat 
în ultimele două etape de 
campionat. De cîteva zile, el 
se află la Băile Felix, pentru 
o nouă perioadă de tratament, 
în urma căreia se speră în 
deplina lui restabilire, astfel 
ca în returul campionatului 
valorosul internațional de la 
Sport Club Bacău să fie în 
cea mai bună condiție de 
joc.

Astăzi, 
nul II din 
dispută un meci amical 
fotbal. Cele două echipe care
n-au pus încă bocancii deo
parte, sînt Dinam» Obor, 
campioana de toamnă a ca
tegoriei „onoare", și divizio
nara B, Progresul Brăila.

iNTiLNIREA MEDICILOR
ECHIPELOR DE DIVIZIA A

Sîmbătă se va desfășura 
in Capitală, la sediul F. R. 
Fotbal, consfătuirea medicilor 
echipelor de divizia A.

Consfătuirea s-a încheiat. înainte de a părăsi Capitala, 
unii dintre antrenorii participant! Ia consfătuire,^y.1 ținut să ne 
împărtășească impresiilor lor.

E. JORDACHE : Am partici
pat și în alte consfătuiri. De 
fiecare dată dorim, ca nivelul 
să fie mal bun decît l-a avut 
precedenta. Această consfătui
re a corespuns așteptărilor 
mele, contribuind la preciza
rea unor lucruri, care ne vor 
fi de un real folos. Mă refer 
la problemele de instruire și,' 
în special, ale pregătirii fizice, 
capitol la care sintem defici
tari. Testele prezentate sint 
simple, dar obligă pe jucători 
să se pregătească și, în ace
lași timp, ne ajută pe noi, an
trenorii, să-i controlăm.

C. CERNĂIANU : Consider 
că s-a făcut o analiză temeini
că. S-a procedat bine, dîndu-se 
posibilitate fiecărui antrenor 
să-și expună punctul de ve
dere. Un alt fapt pozitiv al 
consfătuirii este că s-au dat 
indicații precise în multe pro
bleme ce ne preocupă. In sfir- 
șit, sint de părere că introdu
cerea testelor este binevenită- 
Acestea, prin simplitatea lor, 
ne vor ajuta-

M. BĂRBULESCU : Compa
rativ cu ultima consfătuire, a- 
cum s-au dat indicații concre
te antrenorilor pe linia îmbu
nătățirii pregătirii echipelor, 
pentru a se putea atinge po
tentele fizico-tehnico-tactice 
ale formațiilor europene de 
prim rang, Expunerile prof. 1-

lată-le :

Siclovan, prof. A, Niculescu, 
prof. E. Baruch și prof. N. Pe
trescu au fost suficient de 
concludente. Introducerea tes
telor a fost necesară, deoarece 
oferă mijloace de control efi
ciente, care să conducă la a- 
doptarea de noi soluții în dife
rite etape de pregătire, pentru 
menținerea acesteia la un ni
vel superior.

1. BĂLĂNESCU : Consfătu
irea a intrat în utilitatea tra
dițională a schimburilor de o- 
pinii între antrenori. Introdu
cerea testelor este o măsură 
bună, deoarece pot fi urmări
te evoluția jucătorilor 
voltarea capacității lor

R- COSMOC: Două 
lucru fructuoase, cu

și dez- 
de joc.
zile de 

multe 
probleme discutate, la care 
fiecare dintre antrenori și-a 
adus contribuția- De aseme
nea, indicațiile date de către 
Colegiul central al antrenori
lor ne vor folosi chiar ime
diat, în perioada de pregătire 
pentru reluarea campionatu
lui. In ceea ce privește intro
ducerea testelor, eu consider 
că este o măsură bună, care 
ne va ajuta în stabilirea gra
dului de pregătire atins de un 
jucător la un moment dat, 
puțind astfel să stabilim mă
surile necesare pentru ca spor
tivul respectiv să-și mărească 
potențialul d» joc-

LOTO-PRONOSPORT
Omologare» tragerii LOTO 

din 4 decembrie 1970 a de
monstrat, încă o dată, avan
tajele participării pe bilete 
fractionate cu variante com
binate, achitate în cote de 
lO’/o, 25%, 50%, prin marile 
premii realizate.

Astfel, Ia această tragere, 
participantul Ion Nilas din 
Cluj a cîștigat, jucînd o va
riantă combinată pe un bilet 
fractional. într-o cotă de nu
mai 10%, un premiu de cate
goria 1, în valoare de 100 000 
lei și o suită de alte premii 
mai mici. Optînd pentru un 
autoturism „DACIA 1100", a 
primit și diferența de 45 000 
lei în numerar.

Deci, participarea cu o taxă 
de numai 100/o i-a adus un 
premiu întreg de 100 000 lei-

Nu vă rămîne decît să 
jucați și dv. pe această formă 
de participare la tragerea 
LOTO de mîine. Aceasta se 
va transmite direct din Stu
dioul de Televiziune, cu înce
pere de la ora 19,10.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL NR. 51 DIN 

16 DECEMBRIE 1970
FOND GENERAL DE PRE
MII : 1 574 375 Ici, din care 

625 447 lei report
EXTRAGEREA I i 11 20 38 

3 23 17
FOND DE PRENJ1I i 1 0-10 930

lei din care 543 295 lei report 
categoria I

EXTRAGEREA a Il-a : 44 
28 35 7 15
FOND DE PREMII: 533 445 
lei din care 82 152 lei report 
categoria A

Plata premiilor pentru acest 
concurs șe va face astfel :

în Capitală începînd de la 
21 decembrie 1970 piuă la 30 
ianuarie 1971 ; în țară de la 
28 decembrie 1970 pînă la 30 
ianuarie 1971 inclusiv.

loto
PREMIILE TRAGERII

DIN 11 DECEMBRIE 1970
EXTRAGEREA I : Categoria 

1 : 2 variante 25% a 85 230 lei 
fiecare ; cat- 2 : 7,80 a 10 360 
lei ; cat. 3 : 11,40 a 7 088 lei ; 
cat. 4 : 19,35 a 4 176 lei ; cat. 
5 : 83,55 a 967 lei ; cat. 6 : 
271,35 a 298 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Ca
tegoria Bi 1,85 variante a 
33 291 lei ; C : 10 a 6 159 lei ;■ 
D : 20,95 a 2 940 lei ; E : 28,40 
a 2 169 lei : F : 41,15 a 1 497 
lei.
Report categoria A: 61 588 lei

AMBELE EXTRAGERI: Ca
tegoria Z : 1040,65 a 100 lei.

Premiile de categoria I au 
fost obținute de MOLDOVAN 
IOAN din Sărata Cluj, care 
cîștigă pe un bilet 23%, 2 
premii a cîte 85 230 lei.



In divizia a de voleî femînW

Farul și Ceahlăul, învingătoare în deplasare
Ieri, fn campionatul feminin de volei 

4 jocuri din etapa a X-a și o partidă 
Iată cronicile celor cinci întâlniri:

(A), 
din

s-au disputat 
etapa a IX-a.

de la Schwerin
(Urmart din pag. t)

RAPID — MEDICINA 3—2 
(-6, 6, 6, -4, 13). în ansamblu, 
jocul a plăcut, mai cu seamă 
datorită ultimului set, cînd 
ambele echipe ajunse la egali
tate — după o împărțire egală 
a perioadelor de joc bun și 
slab — și-au disputat, cu ar- 
doare șansele de a obține vic
toria. Aceasta a surîs, în cele 
din urmă, după un final pal
pitant, rapidistelor. Dar, pînă 
la situația de 2—2 la seturi, 
am asistat la o serie de gre
șeli comise de ambele părți, 
greșeli de tehnică individuală 
ca și de orientare tactică, ce 
au făcut ca seturile să aibă 
mai puțină culoare. După un 
început ce nu prevestea nimic 
bun, pentru Rapid, Medicina 
— ale cărei jucătoare depăși
seră net în setul I team-ul ra- 
pidist — cade total, permițîrid 
adversarelor să obțină cîștig 
de. cauză în următoarele două 
seturi la diferențe nete. Nici 
ascensiunea Rapidului nu avea 
să dureze prea mult, deoarece 
în setul al IV-lea, studentele 
revin la linia de plutire, ad- 
judecîndu-și-1 fără drept de 
apei: După echilibrarea situa
ției, fazele spectaculoase, răs
turnările de scor au făcut ca 
partida să capete mai mult 
interes. Ne-au plăcut de la în
vingătoare Mariana Baga, Eu
genia Rebac, Florica Tudora, 
iar de la învinse Loreta Su- 
dacevschi, Gabriela Popa, Ve
nera Zaharescu și Eva Klein. 
Foarte bun, arbitrajul cuplu
lui Em. Costoiu — Patru Zoe 
(Em. F.)

sau nemairezistînd-,'setul II).
în tentativa de recuperare a 
handicapului (setul III). S-au 
remarcat Mariana Popescu, 
Ileana 
Emilia 
Ileana 
gă de
la învinse introducerea unor 
junioare: Irina Bădulescu și 
Doina Călin, care au dat sa
tisfacție. Au arbitrat bine 
Victor Voicu și Clement Nis- 
tor din București (A. B.)

Gheorghescu-Novac și 
Stoian de la Dinamo, 

Dulău și Mariana Dîn- 
la C.P.B. De remarpat

C.S.M. SIBIU — FARUL 
1—3 (14, -12, -6, -10). Sibien- 
cele au deziluzionat prin jo
cul lor slab, în special la pre
luări și la servicii. Oaspetele 
au avut un atac mai bine ori
entat. Au arbitrat L. Sacaci 
din B. Mare și V. Arhire din 
Brașov. (Ilie Ionescu-coresp. 
principal)-

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—1 (10, -14, 12, 5). 
Derbyul studențesc a oferit în 
primele trei seturi o dispută 
echilibrată. Replica craioven- 
celor a fost dîrză, ele cedînd 
pasul doar în setul al IV-lea, 
cînd gazdele au evoluat la 
adevărata lor valoare. Totuși, 
partida, în general, a avut o 
desfășurare monotonă. A arbi
trat cuplul bucureștean Gr. 
Nedelcu și Ioachim Nieulescu. 
(P. Arcan-coresp. principal)..

„U“ CLUJ — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 0—3 (-13, -12, -6). 
Partida contând pentru etapa 
a IX-a a revenit pe merit 
oaspetelor. Studentele au ju
cat foarte
doua. Au arbitrat corect Em. 
Iliescu și
București. (P. Radvany-coresp. 
principal).

paradele spectaculoase ale por
tarului Penu au fost singurele 
atuuri etalate de selecționata 
română, aceasta și-a ' început 
obișnuitele combinații în atac, 
reușind să se detașeze, aproa
pe fulgerător (min. 7 : 1—0, 
min. 11 : 4—0), A urmat, a- 
proape . firesc, o revitalizare 
a acțiunilor jucătorilor polo
nezi. care au răspuns prompt, 
prin agresivitate în apărare și 
printr-o ofensivă bazată pe ac
tivitatea a doi pivoți care, prin 
deplasări laterale, facilitau pă-

slab în- linia a

N. Găleșanu din

CLASAMENT

1. Dinsuno
2. Rapid
3. LE.F.S.
4. Penicilina
5. Medicina
s. Farul
7. Univ. Tim.
8. C.S.M. Sibiu
9. C.P.B.

10. Univ. Cv.
11. Ceahlăul P.N.
12. «,U“ Cluj

11 8
10 0
10 8
8 8

14
54
13
13
13

Selecționata feroviară de popice a R.O. Germane

Programul de joi al gru
pei B: ora 19, R. D. Ger
mană 11—Polonia, ora 20,15, 
România—U.R.S.S

DINAMO — C. F. BUCU
REȘTI 3—0 (9, 12, 11). Ultima 
partidă din tur a dinamovis- 
telor bucureștence a coincis cu 
o victorie categorică în fața 
C.P.B., o victorie care mai 
atenuează din amărăciunea de 
la Iași. Jocul, urmărit numai 
de cîțiva spectatori, a fost de 
bun nivel tehnic, ambele 
echipe prezentîndu-se bine 
atât în atac, cît mai ales în 
apărare, unde au fost recupe
rate multe mingi. Deși învin
gătoare cu 3—0, dinamovistele 
au primit o replică foarte 
bună din partea adversarelor, 
astfel că jocul a fost, majo
ritatea timpului, echilibrat ți 
interesant. în finaluri, poli- 
grafele au fost mai puțin in
sistente, cedînd puncte din 
serviciu (setul I), neatacînd 
decisiv tn situații favorabile

Selecționata feroviară de 
popice a R.D. Germane, care 
întreprinde un turneu în țara 
noastră, a susținut aseară 
primul ei joc în compania 
echipei de tineret a clubului 
Rapid București. Partida, 
desfășurată pe cele patru 
piste ale arenei Constructo
rul, a fost la discreția oas
peților, care după două 
schimburi conduceau cu un 
avantaj de peste 100 de 
popice și în final și-au adju
decat victoria la un scor ca
tegoric i 5322—5022 p. d. Ju
cătorii germani, care fac 
parte din cluburile Lokomo
tiv din orașele Dresda, Halle, 
Dessau și Meiningen, sînt 
deosebit de preciși în lansa
rea bilei și unii dintre ei au 
obținut aseară cifre ridicate, 
peste 900 p.d.

Formația Rapidului, alcătu
ită din concurenți tineri, ma
joritatea lor debutant! în e- 
chipa divizionară a ceferiști
lor, a evoluat slab; nici unul 
dintre componenți nu s-a a- 
propiat de rezultatele adver
sarilor.

Jucătorul nr. Lai reuniu
nii a fost ultimul schimb al 
oaspeților, G. Kupper care a 
totalizat la proba de 200 lo
vituri mixte 946 p.d. cu 6 
bile in gol, doborînd Ia „pli
ne" 603 popice, iar la „izo
late" 343. De la Rapid cele 
mai multe puncte le-a reali
zat V. Uioreanu — 872 
(589 e 283).

Selecționata feroviară a 
R.D.G.. joacă mîine, de la 
ora 15, cu prima echipă a Ra
pidului, pe arena Laromet 
iar șîmbătă după-amiază, pe 
arena Constructorul, cu for- . 
mația Constructorul — Bucu
rești. (T. R.).
TN DERBYUL FEMININ AB 
DIVIZIEI A: RAPID BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCU

REȘTI 2427—2415 p. d.
Partida, contând pentru ul

tima etapă a turului campio
natului feminin 
revenit echipei 
cești. Cele mai 
toare t Valeria 
(V) 
nat (R) 428 p. d.

trunderile individuale ale lui 
Zawada sau Dydal. Scorul s-a 
echilibrat (min. 18 : 5—4, min. 
20 : 6—5), iar o bună parte din 
cei prezenți se pregăteau să 
urmărească în continuare o 
dispută strânsă, în care cam
pioana lumii să fie greu pusă 
la încercare. Desigur, era un 
spectacol promițător...

Numai că echipă noastră a 
găsit imediat armele tactice 
cele, mai potrivite : o apărare 
ceva mai retrasă și. deci cu 
spații libere mai mici, iar în 
atac combinații lungi, pozițio
nale, care obligau pe jucătorii 
polonezi să consume o seri
oasă cantitate de energie fi
zică. Și astfel pînă în finalul 
primei reprize selecționata ro
mână a ajuns să se detașeze, 
.din nou. permițindu-și chiar 
luxul de a i'ata două contra
atacuri clare (Moldovan și Ga- 
țu singuri cu portarul !).

în repriza secundă jucătorii 
noștri n-au mai avut nici o 
reținere și presiunea lor a fost 
din ce în ce mai insistentă.

ZIARIȘTII SPORTIVI 1ȘI ARATA PREFERINȚELE
Luptă acerbă in fața porții 

reprezentativei Norvegiei, în 
meciul internațional amical de 
handbal — susținut marți sea
ra. la Oslo — in compania e- 
chipei Elveției. Au ciștigat 
gazdele cu 17—11 (10—4). 
Telefoto : A.P. — AGERPRES

LUDMILA TURISCEVA
PRIMA SPORTIVĂ DIN LUME 

IN CLASAMENTUL AGENȚIEI TASS
A

• .OSCAR"-UL ȘAHULUI REVINE LUI BOBBY FISCHER

Aseară, la hochei,
i'l

divizia A, â 
Rapid Bucu- 
eficace jucă- 

Dumitrescu
437 p. d. și Elena Cer-

La sediul redacției revistei 
START din Bratislava a avut 
loc tragerea la sorți a întrece
rilor din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor 
'europeni’’ la handbal feminin.

Reprezentanta țării noastre, 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA. va avea ca adversară pe 
redutabila campioană a Dane
marcei. H.G. Copenhaga, echi
pă binecunoscută publicului din 
România. De altfel, această În
tâlnire, tur și retur, împreună 
cu meciurile dintre Odeva Hlo- 
hovec și F.C. Niimberg, consti
tuie punctele de atracție ale

acestui tur. Studentele bănățene 
vor susține primul joc (datele 
nu au fost incă Stabilite) pe te
ren propriu, handbalistele da
neze avind șansa de a evolua 
in partida decisivă la Copen
haga.

Celelalte partide vor pune 
fața în față pe Spartak Kiev 
și Otment Krapkowice (Polo
nia), respectiv. Ferencvaros Bu
dapesta și Fram Reykjavik.

• în tradiționalul derby al 
handbalului scandinav. Suedia 
a întrecut echipa Danemarcei 
cu 15—14 (10-5) intr-un meci 
desfășurat la Malmâ.

PARTICIPARE SELECTĂ LA FESTIVALUL
SAHIST DIN OLANDA
f

Victor Ciocâltea și Elisabeta Polihroniade printre invitați

CEHOSLOVACIA(B)-ROMÂNIA85(41.3-l.l-3)
Echipa de hochei a Româ

niei a susținut aseară unul 
dintre cele mai dificile teste 
din acest sezon, întâlnind o 
formație de mare valoare, de 
înaltă clasă. în acest context 
nu poate fi decît salutată i- 
nițiativa federației de specia
litate de a angaja pentru ve
rificarea reprezentativei noas
tre examinatori severi. Iar 
selecționata secundă a Ceho
slovaciei a fost, de bună sea
mă. un asemenea profesor 
drastic care, fără să-i pretin
dă elevului să cunoască tot 
ce știe el. dă totuși cu mare 
zgîrcenie nota de trecere. E- 
chipa oaspeților deține la nive
lul perfecțiunii tehnica pati
najului, crosele hocheiștilor 
cehoslovaci au parcă magnet 
pentru puc,

în primele două reprize 
formația noastră a jucat foar-

te slab și ne-a fost frică de 
un scor cu proporții de ca
tastrofă. Minute în sir. ho- 
cheiștii români au fost simpli 
spectatori, urmărind cu admi
rație combinațiile savante ale 
echipei cehoslovace. Introdu

cerea foârte inspirată a por
tarului Dumitra?, ambiționat 
și stimulat de gloria ultimelor 
zile ale rivalului său Crișan, 
jocul neobosit al fundașului 
Varga au permis ca repriza 
a treia să fie abordată cu 
calm și la o diferență de 
puncte onorabilă.

Această ultimă repriză ne-a 
dezvăluit faptul că hocheiștii 
români, pot — în realitate — 
mult mâi mult decît dau. A 
fost ca acele reprize din me
ciurile cu Austria și Italia 
de la Campionatul mondial d» 
la Ljubljana, cu 20 de minute

da angajament fizic total 
de luptă pasionantă. La mo
dul optimist, am putea eva
lua jocul formației române 
prin prisma acestei ultime 
treimi. Dar. la modul real, 
o partidă de hochei «e com
pune din trei reprize. Și fie
care este la fel de Importan
ta, și fiecare poate fi hotărî- 
toare—

Au marcat: Kolath (2), 
Haas, Hegyi.' Mrukvia. Smer- 
ciak. Bukovinski, Faith, res
pectiv Fodorea (2), G. Szabo, 
Bașa și Varga. A arbitrat (cu 
gentilețe pentru echipa gazdă) 
cuplul bulgar V. Popov și 
V. Iliev.

Astă seară, tot pe patinoa
rul „23 August", de Ia ora 18, 
are loc partida revanșă.

Festivalul țahisti de Ia 
Wijk an Zee (Olanda) aflat 
Ia cea de-a 33-a ediție, va 
începe Ia 11 ianuarie 1971, 
reunind tn grupa mărilor 
maeștri pe Tigran Petrosian, 
Viktor Korcinoi, Robert Iliib- 
ner, Boris Ivkoy, Miguel Naj- 
dorf, Svetozar' Gligorici etc.

Pentru a lua parte la grupa 
maeștrilor a fost invitat și ța- 
histul româp Victor Ciocâltea, 
iar lâ turneul feminin va 
participa campioana Româ
niei, Elisabeta Polihroniade, 
alături de maestrele Katia 
Jovanovici, Alia Kușnir, Ma
ria Ivanka ți altele.

Ancheta întreprinsă, de re
dacția sportivă ă agenției TASS 
(au participat comentatori a 17 
agenții internaționale de presă) 
a desemnat-o pe campioana 
mondială de gimnastică. Lud
mila Turisceva, drept cea mai 
bună sportivă din lume a anu
lui 1970. Iată clasamentul pri
melor 10 : 1. Ludmila Turisceva 
(URSS) — gimnastică ; 2. Mar
garet Court (Australia) — tenis; 
3. Chi-Cheng, atletism ; 4. Mâ- 
rylin Neufville (Jamaica) — 
atletism; 5. Gabriele Wetzko 
(R.D. Germană) — natație; 6. 
Gabriele Seifert (R.D. Germană)
— patinaj artfetic; 7. Michele 
Jacquot (Franța) — schi; 8. 
Debbie Meyer (SUA) — nata
ție; 9. Elena Petușkova (URSS)
— călărie ; 10. Galina Gorohova 
(URSS) — scrimă. în anii tre- 
cuți, laureatele anchetei agen
ției TASS au fost: Irena Kir- 
szenstein. Debbie Meyer și Na- 
dejda Cijova.

După cum se vede, la fiecare 
sfirșit de an. ziariștii nu sc 
arată parclmonloși în alcătui
rea de clasamente, care — bi
neînțeles — diferă între ele; 
Astfel, un alt clasament femi
nin pe 1970, difuzat de agenția 
FRANCE PRESSE indică pe 
sprintera Chi-Cheng pe locul 
întâi, urmată de altă atletă, ja- 
malcana Marylin Neufville, 
precum, și de posesoarea „mare
lui șlem" la tenis, Margaret 
Court în clasamentul masculin 
al aceleiași agenții, „regele fot-

balului" Pele este întrecut." ' 
la sprint de Eddy Merckx. Zia
riștii francezi l-au preferat, fi
rește, pe asul pedalei, câștigător 
al Turului Franței, performan
ță dublată și de victoria în 
Giro. Și iată ordinea în clasa
mentul feminin al altei anche
te prestigioase, cea a agenției 
vest-germana I.S.K.: Chi-
Cheng, Court, Rosendalil, Neuf
ville. Turisceva etc.

Nume mari, aparținând per
formerilor anului care se: în
cheie, gravitează pe locurile 
fruntașe ale unor tentative de 
clasificare, supuse inerent rela
tivității în aprecieri. Așa cum 
poate fi privit și rezultatul an
chetei din lumea șahului — la 
care a luat parte și redactorul 
nostru de specialitate. Valeriu 
Chiose ■— urmind să stabilească 
pe maestrul nr. 1 al anului. 
„Oscar“-ul șahului revine lui 
Bobby Fischer (cîștigătorul tur
neului interzonal), urmat de 
Boris Spasski (campion mon
dial). Bent Larsen. Mark Tai- 
manov, Efim Gheller.

TELEX * TELEX
Cu o rundă înainte de termina
rea turneului de șah de Ja Cîa- 
ciak (Iugoslavia), în clasament 
conduce maestrul iugoslav Pia
ninei cu 10V» (1) p, urmat de 
Liubojevici — 9‘/3 p. Tringov —- 
9 p. Quinteros — 81/» (2) p. Voi- 
culescu (învins de Lazarevîci) 
continuă 6ă aibă 5% p.

Valeriu CHIOSE

La J.O, de la Miinchen

CARAVANE DE CALE FERATA PENTRU FOTBALIȘTII OLIMPICI
Selecționata de box a R.S.F.S, 
Ruse, aflată în turneu în Afri
ca, a întâlnit la Nairobi echipa 
Kenyei, Medul s-a terminat ca 
scorul de 7—4 în favoarea pu- 
Siliștilor sovietici.

MIINCHEN 15 (Agerpres). — 
Construcțiile Și amenajările ne
cesare desfășurării Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen pro
gresează înțr-un ritm rapid. 
Săptămâna aceasta a fost în
cheiată o lucrare importantă, 
și anume instalațiile care în
conjoară canalul de la Feld- 
moching, unde vor avea loc

Agățat Intre corzile ringului, campionul european la cat. serrii- 
mijtocte, italianul Piero det Papa, nu pare a fi de loc tn postură 
comodă. Șt totuși, depășind momentele dificile ale meciului sau cu 
boxerul tieșt-gernutn I-Iorst Benedens, el a reușit să-șl tnfrîngă ad
versarul prin k.o. tehnic tn repriza a 15-a, păstrindu-șl. centura. Cine 
ride la urmă...

BRAZILIA, ȚARA STADIOANELOR URIAȘE

Știți, desigur, că Măracana (220 000 locuri) este cel mai 
mare stadion , din lume. Dar nu qjnnal pentru aceasta putem 
numi Brazilia „țara stadioanelor -gigant". Să enumerăm cîteva 
din marile construcții sportive de pe „continentul" brazilian: 
stadioanele Pinheirao cu 180 000 de locuri (capacitatea sa se 
va mări în curînd) și Morumbi din Sao Paulo cu 150 000 de 
locuri; urmează, în acest original clasament, trei stadioane cu 
cîte 120 000 de locuri și anume Alcid Nunes din orașul 
Belem, Beira Rio din Porto Alegre și Placido Castelo din 
Fortaleza. în orașul Recife se află în construcție un al patru
lea stadion cu o capacitate de 120 000 de locuri.

probele de canotaj academic și 
cele de caiac-canoe. Aici au 
fost ridicata tribune pentru 
spectatori și trei hangare pu
tând adăposti 400 de ambarca
țiuni. S-a făcut prima probă 
a canalului care a fost umplut 
cu apă.

în același timp. Comitetul de 
organizare și-a dat avizul asu
pra proiectului pentru construi
rea centrului de presă, unde 
vor locui în timpul Olimpiadei 
4 000 de ziariști.. După- termina- ■ 
rea Olimpiadei, această Clădire 
(situată la numai 10 minute 
de mers pe jos de stadionul 
olimpic) va găzdui o școală pro
fesională.

Jocurile Olimpice din 1972 
vor aduce o inovație: pune
rea în circulație a unor trenuri 
speciale care vor fi adevărate 
sate olimpice rulante. Aceste 
„caravane" vor fi rezervate fot
baliștilor, care pentru meciurile 
de calificare vor fi nevoit i să 
se’deplaseze în orașe situate la

peste 100 km de capitala Beră
riei. Trenurile olimpice vor cu
prinde vagoane-restaurant, va
goane cu paturi, iar unele com
partimente vor fi transformate 
în săli de masaj.

BOXERII DE LA VOINȚA
„ AU EVOLUAT LA SOFIA

SOFIA, . 16 (Agerpres). — 
Echipa de box Voința Bucu
rești, aflată în turneu în Bul
garia, a întâlnit la Sofia pu- 
ternjpa formație a clubului 
Ț.S.K.A.-Septemvrisko Zname. 
Ca și la Plovdiv, pugiliștii 
români au avut din nou o 
evoluție meritorie, reușind să 
obțină un rezultat de egali
tate i 5—5.

La Karlovy Vary, Intr-un. meci 
pentru Cupa Ligii europene la 
tenis de masă, reprezentativa 
Cehoslovaciei a întrecut cu sco
rul de 4—3 echipa R.F. a Ger
maniei, 
echipa 
Suedia

■
Turul ciclist al VenezueJei 
va desfășura anul viitor cu 
cepere de la 7 ianuarie. Com
petiția măsoară 1400 km îm- 
părțiți în 7 etape. Lâ tur- au 
fost invitați cicliști din URSS,- 
Spania, Belgia. Cuba. Panama, 
Mexic. Italia și Columbia.

în clasament conduce 
Ungariei, urmată 

și Cehoslovacia.
de

se 
în-

La. University Park (Pennsyl
vania) s-a disputat campionatul 
de cros al S.U.A. Titlul de 
campion a revenit lui Frank 
Shorter care a acoperit 9,600 
km în 29:01,03 (nou record al 
parcursului).

SANCȚIUNI ASPRE DICTATE JUCĂTORILOR DE LA FIORENTINA

20 000 DE INSIGNE
moscovitulDe mulți ani,

Vladimir Rudaițev colecțio
nează insigne și medalii spor
tive. în acest timp, el a reu
șit să strîngă peste 26 000 de 
piese, din care cele mai pre
țioase sînt socotite insigna o- 
norifică oferită în anul 1812 
campioanei 
precum și

Jocuri 
Rusie. 
1766 '

sportive pe întreaga 
desfășurate în anul

REVANȘA
PESTE 54 DE ANI

de fotbal a tării, 
medalia primelor

Una din cele mai bune e- 
chipe de fotbal american, 
„Pittsburgh Pirates", a fost

UN ANTRENOR ORIGINAL

Mei-Joaquim 
rim, antrenor de 
înot din Portu
galia, are idei cu 
totul originale în 
ceea ce-i privește 
pe elevii săi. Ast
fel, la antrena
mentele conduse 
de Meirim, por
tul slipului este

interzis — in 
scopul unei „eli
berări" fizice și 
psihice totale, du
pă spusele auto
rului acestui sis
tem inedit. Dea- 
semenea, înotă
torii Iui Meirim 
sînt supuși unor 
băi de noroi și 
obligați să taie

eucalipți în pă
dure.

Din păcate, pî- 
nă acum crește
rea performanțe
lor obținute de fi
le vii antrenorului 
portughez nu se 
arată direct pro
porțională cu ori
ginalitatea pro
cedeelor sale.

învinsă de rivala sa din Phi
ladelphia chiar în ziua cînd 
a avut loc o eclipsă 
de soare în emisfera 
că. foarte vizibilă pe 
nentul r-ord-anierican. 
meci, președintele clubului în
vins, George Brown, a ținut 
un mic disi 
torilor săi: 
dut, e adevăiat 
umor președintele — dar este 
imperios necesar să ne luăm 
revanșa chiar în ziua urmă
toarei eclipse totale de soare 
in emisfera noastră, care va 
fi în ziua de 8 mai 2024. De 
mîine. să începem antrena
mente serioase în vederea re
vanșei

PORTAR-ROBOT

totală 
nordi- 
conti- 
După

în fața jucă- 
3f5ăieți, am pîer- 

zăiat — a spus eu

Antrenorul echipei vest- 
germane de fotbal Hambur-

ger S. V„ Heinz Perleberg, a 
construit, pentru antrena
mentul fotbaliștilor săi, un 
portar automat. Robotul me
talic cîntărește 90 de kg și 
poate să îndeplinească cu 
mîinile o serie de operații 
specifice unui vajnic apărător 
al porții...

REDUTABILELE
HOCHEISTE

deSelecționata feminină 
hochei pe gheață a Marii Bri
tanii ' poate fi socotită drept 
o formație deosebit de redu
tabilă. în sprijinul acestei a- 
firmații stau rezultatele re
centului său turneu pe care 
l-a efectuat în Canada și Sta
tele Unite. Bilanțul: toate 
meciurile cîștigate. golavera
jul general

Pentru slaba comportare a 
echipei Fiorentina în actua
lul campionat de fotbal al 
Italiei și îndeosebi pentru în- 
frîngerea suferită de ..la Mi
lan (2—5), conducerea clubu
lui, a. luat unele măsuri ex
trem de aspre: cei 12 ju
cători care au evoluat în me
ciul cu Milan au fost amen
dați cu 160 000 de lire (apro
ximativ 300 de dolari), iar 
Chiaruggi, care a avut o ati
tudine ireverențioasă față de 
antrenorul Pesaola, ca și 
Ferrante, care nu a respectat 
indicațiile tactice în apărare, 
au fost amendați cu cite

do 
pe 
în

500 000 de lire (aproape 900 
de dolari). în plus, jucători
lor de la Fiorentina Ii s-a

★
• De curhjd reprezentativa 

fotbal a Elveției a schimbat 
cel de al patrulea antrenor
actualul sezon, care era Norbert 
Eschmanh, cunoscutul internațio
nal de acum cîțiva ani.
• Portarul Antrich (Austria Sal

zburg) deține un record unic în 
campionatul austriac. In acest se
zon, el a apărat 7 lovituri de la 
11 m.

• încă un suedez a pornit spre 
Franță. Este vorba de Internațio
nalul Leif Eriksson, care va Juca 
la Bordeaux.
• La ultima ședință a Federa

ției iugoslave de fotbal s-a accep
tat demisia selecționerului eclii-

interzis să poarte plete și 
îmbrăcăminte necorespurizâ- 
toare.

★
pei naționale, Kajko Mitici. In lo
cul lui a fost 
Vujadin Boșkov, 
1971, cînd se va 
rioadă de 4 ani 
Dușan Nenkovicl _ _____ ______
tinuare antrenorul reprezentativei, 
iar Rajko Mitici a fost' îiunîit 
președintele colegiului antrenori
lor iugoslavi.
• Meciuri amicale : la . Monte

video : Nacional—Fereucvaros 5—4 
(2—2) ; la Jaffa : Scl. Israel — 
Borussia Monclieugladbacli 4—1 
(0—1) ; la Tunis : Tunisia — Aus
tria Salzburg 2—2 (1—2) ; în Ber
linul occidental : Hertha B.S.C. — 
Glasgow Kaugers 3—0 (2—0).

numit temporar 
pînă la 1 iunie 
alege pe o pa
noul selecționer, 
a rămas în con-

:»

gtiri*ultimele Știri «ultimele știri* ultimele

—149 la 4 !

Puterea obișnuinței
(din »Ogomok"-Mo3Coi;a)

IERI, ÎN CAMPIONATUL 
DE BASCHET

La Timișoara, ta sala Olimpia, 
s-a desfășurat aseară meciul U- 
niversitatea — Steaua, restanță a 
campionatului național mascu
lin. Victoria a revenit gazdelor, 
cu 71—69 (39—34). Partida s-a
caracterizat printr-o luptă dirzâ 
și extrem de echilibrată. Suc
cesul studenților, realizat ta ul
timele secunde, este meritat.

JAPONEZII CONTINUĂ 
SĂ CÎSTIGE MEDALIILE 
JOCURILOR ASIATICE

FOTBAL: ELVEȚIA ÎNVIN
GĂTOARE LĂ ATENA

In prezența a 35 000 spectatori, 
la Atena, s-au întîlnit reprezen
tativele de fotbal ale Greciei 
Elveției, în primul lor joc din 
cadrul campionatului european. 
Au ciștigat elvețienii cu 1—0 
(0—0), prin golul marcat în min. 
84 de ---------
cestei 
pentru
• în 

neret ;
BETSY CLIFFORD VICTO
RIOASĂ LA VAL D’ISERE

JUVENTUS ELIMINĂ 
PE PECSI DOSZA

In meci retur pentru 
europeană a 
tus Torino a 
Pecsl Dosza, 
turul următor
bele goluri au fost marcate de 
Anastasl.

i,Cupa 
tirgurilori', JuveJ- 
dispus cu 2—0 de 
oalificiridu-se în 
al competiției. Am-

kurt Miiller. Returul 
întflniri ____
12 mai, la Zurich, 
meciul echipelor de 

Grecia — Elveția 1—0.

este programat
«-

La Bangkok, ta continuarea În
trecerilor din cadrul celei de a 
6-a ediții a Jocurilor Asiatice, 
sportivii Japoniei continuă să 
se distanțeze în clasamentul pe 
medalii, la încheierea probelor 
de înot,' în care .au cucerit' ma
joritatea locurilor tatii. Japonezii 
totalizează acum 69 de medalii 
de aur și sînt foarte aproape de 
a atinge recordul celor 78 de 
medalii obținute de ei în ediția 
din 196ș a întrecerii.

în prima zi a „Criteriului pri
mei zăpezi", la Val d’Isere, tână
ra schioară canadiană Betsy 
Clifford, ta virstă de 17 ani, 
este câștigătoarea probei de sla
lom special pentru femei, con
tând pentru clasamentul Cupei 
Mondiale. Ea a fost cronometra
tă cu 71,63 în cede două manșe 
ale întrecerii, fiind urmată de 
Florence Steurer (Franța) — 
72,22 și Wiltrud Drexel (Austria) 
— 72,42.

TRAGERE LA SORTI 
TN CUPA DAVIS 

(ZONA ASIATICĂ)
La Melbourne a avut 

gerea la sorți pentru 
ediție a „Cupei Davis’* 
siatică). In Grupa A, 
va Întâlni Filipice, iar . ____
va Juca cu Hong Kong. In con
tinuare, meciul direct al echipe
lor învingătoare va desemna ad- 
vei-sara Indoneziei. în grupa B. 
este programată partida India — 
Ceylon, urmind ca formația 
eîștigătoăre s-o Întâlnească pe cea 
a Pakistanului.

loc tra- 
vii toarea 
(zona a-
Japonla 

Australia
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