
LUCRĂRILE SESIUNII
PRQLETAFU DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

LUNI <5

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Marea Adunare Națională 

i-a întrunit feri 17 decem
brie 1970, pemtru a dezbat» 
Planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale și Bugetul 
de stat pe anul 1971, primul 
ân dintr-un nou cincinal care 
deschide României socialiste 
o cale și mai'largă de pro
gres și prosperitate.

Deputății și invitații au în- 
timpinat cu puternice și în- 
delungi aplauze 
•aia de ședințe 
toriior partidului

Tn loja 
țluat loc tovarășii _ Nicolae 
țCeaușescu, 
jtPaul Niculescu-Mizil, Gheor- 
Icjhe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
^Verdeț, Maxim Berghianu, 
.■Florian Dănălache, Constantin 
i Drăgan. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu.

In loja din stînga se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
tiunări Naționale.

Deputății și invitații au 
păstrat un moment de recu
legere în memoria deputa
tului acad. prof. Costin Neni- 
(țescu, reprezentant strălucit 
al științei românești, expo
nent de seamă al științei in
ternaționale. stins din viață 
în perioada care s-a scurs de 
la ultima sesiune a MA..N.

Marea Adunare Națională 
a adoptat, în unanimitate, 
următoarea ordine de zi :

1. — Verificarea legalității 
alegerii ca deputat a tova
rășului Miron Constantinescu, 
în circumscripția electorală 
nr. 10 — „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej", din județul Ba
cău ;

2. — Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de 
stat al economiei naționale 
pc anul 1971;

3. — Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului de 
stat pe anul 1971;

din

sosirea în 
«. conducă- 
șl statului, 

dreapta au

Emil Bodnaraș,

4. — Proiectul de lege pen
tru prelungirea aplicării Le
gii nr. 22 din 1967 privind 
unele măsuri de perfecționare 
a conducerii și planificării 
economiei naționale;

5. — Proiectele de 
pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat de la ultima 
sesiune a Marii Adunări Na
ționale ;

6. — Modificări tn compo
nența unor comisii permanen
te ale Marii Adunări Națio
nale.

La primul punct al ordi
nii de zi, deputatul Tudor 
Drăgan, președintele Comisiei 
da validare, a prezentat ra
portul acestei comisii pentru 
validarea mandatului depu
tatului Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
ales în Uocul devenit vacant.

Trecîndu-se la vot, Marea 
Adunare Națională a validat 
în unanimitate mandatul nou
lui deputat.

Deputatul Maxim Ber- 
ghianu, președintele Comi
tetului de . Stat al Planifi
cării, a prezentat apoi expu
nerea la Proiectul de lege 
pentru adoptarea Planului 
stat al economiei naționale 
anul 1971.

In continuarea ordinii
ri, deputatul Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, a 
prezentat expunerea la Pro
iectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe 
anul 1971.

La amiază, ședința Marii 
Adunări Naționale a luat sfîr- 
șit pentru a da posibilitate 
comisiilor permanente să-și 
continue lucrările în legătură 
cu proiectele de legi înscrise 
pe ordinea de zi a sesiunii.

★
Tn cursul după-amiezii, co

misii permanente ale M.A.N. 
s-au întrunit în ședințe de 
lucru.

legi

de 
re

de

(Agemres)

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ $1 SPORT

2S decembrie
IN SALA 

FLOREASCA 

FESTIVI-
ANUL XXVI - NR. 1117 (6551) 1 4 PAGINI 30 BANI Vineri 18 decembrie 1970 TATE DE

IARNA SPORTIVA 70 PREMIERE!

A-NCEPUT DE IERI SĂ CADĂ. CÎTE-UN FULG.
CEI MAI

te
«*•

INITIATIVE FRUMOASE IN JUDEȚELE CLUJ HARGHITA, MUREȘ,
SIBIU ȘI TELEORMAN

Amenajarea trambulinelor pentru sărituri de la Miercurea Ciuc. Valea Strîmbă și Odorhei O Centrele de schi din jud. Sibiu și Cluj
Concursul primei zăpezi și „Săniuța de argint" ♦ Un campionat sătesc local d« hochei • Pe pîrtii și patinoare, numeroase întreceri

Spre a scuti cititorul de 
orice introducere, am ales — 
drept titlu — versul coșbuci- 
an din „Iarna pe uliță". Așa
dar, dacă a căzut zăpada, ce 
se întimplă cu activitatea 
sportivă la sate ?

Interlocutorii noștri — șefi 
ai sectoarelor sport de la 
comitetele județene U.T.G. 
Cltij, Harghita, Mureș, Sibiu 
și Teleorman — ne-au fur
nizat o seamă de detalii care 
— ținînd seama de ineditul 
multora dintre ele — meri
tă a fi consemnate.

„CUPA CELE TREI
TRAMBULINE"

Cind spui Harghita, ai 
vedere, cu prioritate, 
cheiul. Nu-1 vom. ocoli, 
rește, dar nu vom începe cu 
el. Gavril Șorban, activist la 
sectorul sport al Comitetului 
județean U.T.G. ne-a vorbit

GHEORGHE FAZEKAȘ, MARIA TASHADI Șl ROLAND VARGA 
ClȘTIGĂTORI Al CUPEI FEDERAȚIEI

BUNI 
SPORTIVI 
ROMÂNI 

AI ANULUI
VOR PRIMI

PE 1970!

federația

despre coborîri pe schiuriClipe de răgaz înaintea unei noi

Foto i Theo MACARSCHI

(citiți reportajul in 
pag. a 2-a)importantă acțiune 

sezon, „Cupa Cele 
„Cu con-

TROFEELE

Numai pînâ sîmbâ- | 
tâ 19 decembrie mai 
puteți expedia la re
dacția noastră prefe- ?■ 
rințele dv. pentru cei țj 
mai buni 10 sportivi 
români ai anului g 
1970

,\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

Cititorii întreabă,

răspunde
SE ÎNCHEIE ANUL

Șl NU AVEM 
CAMPION DE ȘAH!

ORIENTARE TURISTICAPATINAJ ARTISTIC PATINAJ VITEZA

1. GHEORGHE FAZEKAȘ 
(Dinamo), 2. Beatrice Huștiu 
(Dinamo), 3. Elena Moiș 
(I.E.F.S.), 4. Dragoș Sandu
(Constructorul București), 5, 
Doina Mitricicfi (A.S.C.P. Bucu
rești), 6. Mircea Ion (Șc. cp.l 
București), 7. 
(I.E.F.S.), 8.
(I.E.F.S.), 9.
(I.E.F.S.), 10. 
(I.E.F.S.).

Lotiția Poeuraru 
Dan Săveanu 

RddTca Dîdă 
Oefcrvîan Goga

Dina- 
Dina- 

Komjataeghi (A- 
gronomia Cluj), 4. Crista 
Tracker (Dinamo Brașov), 5. 
Andrei Oko* (Dinamo Brașov), 
6. Gheorghe Varga (Agrono
mia Cluj), 7. Dan Lâzârescu 
(Dinamo), 8. Viorel lonescu, 
(Dinamo), 9. Ion Roșea (Agro
nomia Cluj), 10. Ludovic 
Schreîthoffer (C.S.M. Cluj).

1. ROLAND VARGA (Trac
torul Brașov), 2. Richard Schu
ler (Rulmentul Brașov), 3. An
drei Feneșan (Voința Timișoa
ra), 4. Tiberiu Konreik 
(I.P.G.G. București), 5. Ortvin 
Lexen (Rulmentul- Brașov), 
6. Georgeta Liță (Voința 
București), 7. Ileana Sculy (Vo
ința București), 8. Alieta Co- 
tițosu (Voința București), 9. 
Mariana Abrudan (I.T.B.), 10. 
Gizela Morres (Rulmentul Bro- 
șov).

o 
a acestui 
trei trambuline".
tribuția voluntară a tinerilor, 
ne-a spus interlocutorul; am 
terminat de aurind amenaja
rea trambulinelor pentru 
sărituri, de la Miercurea 
Ciuc, Valea Strîmbă și
Odorhei. Prevăzută a se
desfășura în trei faze, 
competiția ..trambulinelor" va 
aduna la start tineri din Bil- 
bor, Lunca de Jos, Lunca 
Sus, Borsec, Sindominic. 
urmează a fi împărțiți 
grupe ale începătorilor ți 
vansaților, Spre a oferi, ast
fel, ccmcurenților posibilita
tea de a-și- măsura mai e- 
xact valoarea". Interlocuto
rul nostru ne-a relatat, in 
continuare, măsurile care 
s-au luat pentru ca tinerii 
să se prezinte eît. mai bine 
pregătiți. Am aflat, astfel, că 
în asociațiile sportive din lo
calitățile amintite au și în
ceput antrenamentele (acolo

CU GlNDUL LA MUNCHEN '72

In al doilea țoo de hochei

CEHOSLOVACIA ^-ROMANIA 9-4 (3-1, 3-2, 3-1)

Ei 
în 
a-

FOTBALUL ROMÂNESC ASPIRĂ
LA 0 MEDALIE OLIMPICĂ

De
Așadar, turul

vorba cu antrenorul VALENTIN STĂNESCU
camptu natului de fotbal 197D u Iun sjirșit 

iar gândurile zboară spre competițiile viitoare. .Ț.rintr.e „acestea, 
la loc de frunte, figurează și PRELIMINARIILE TURNEULUI 
OLIMPIC, la startul cărora se aliniază și reprezentanții, n'oștri 
Iată de ce l-am rugat pe Valentin Stănescu să ne răspundă a 
citeva întrebări legate de prezentul și viitorul lotului olimpic, pe 
care antrenorul brașovean îl 
Stănculescu.

pregătește împreună cu Victor

— In ce stadiu vă aflați 
cu formarea lotului olimpic?

— Am încheiat prima eta
pă de verificare și de forma
re a nucleului viitoarei echi
pe. Prin sita deasă a selec-(Continuare tn pag. a ?-oJ

Ion GAVRILESCU

I
I

românesc să nu fie reprezentat 
la Jocurile Olimpice 1972, 
de formația ce a evoluat 
in Mexic. Olimpiada e un 
fericit prilej de afirmare a 
altor jucători tineri. Deci, 
misiunea dv. nu este atît de 
ușoară. Ce părere aveți ?

— Hotărirea mi se pare 
firească. Fotbalul dintr-o ța
ră nu poate fi reprezentat în 
toate competițiile internațio
nale de același „11“. S-a ho
tărit să formăm o nouă echi
pă și. ca atare, facem o SE
LECȚIE RIGUROASA, 
MEINICA, FARA ‘ ’ 
PRIPITE.

Ca etalon luăm 
rea în campionat, 
j urătorilor.

— Totuși, preliminariile bat 
la ușă. Cind preconizați să 
aveți lotul definitiv ?

— La 21 martie, adică du
pă două etape ale returului 
și una 
stabili 
lotului.

TE-
MASURI

comporta- 
constanța

de cupă. Atunci vom 
cei 18 componenți ai

Echipa Românie) a jucat, 
în ansamblu, mai bine aceas
tă partidă, deși a pierdut-o la 
o diferență de goluri mai ma
re dectt pe prima. Ar fi de 
remarcat, înainte de toate, e- 
vhilibrul dintre reprize, faptul 
<:ă multe minute formația 
noastră «-a dovedit a fi egală 
în timp eu o selecționată re
dutabilă. chiar dominînd-o u- 
neori.

Dar, lipsa de experiență ri 
momentele de pripeală ale ju
cătorilor noștri, comise în fa
ta unor mari rafinați ai ho
cheiului. le-au îngăduit aces
tora din urmă să sancționeze 
nu atît greșelile flagrante cit, 
mai ales, inacuratețele de joc 
ale reprezentativei române.

Aețha» ofensivi < Jucătorilor o<wpeți la poarta echipei României

I
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Generațiile mai vechi S 
5 au cunoscut tradiția, fru- 5 
J moașa tradiție a elevi-

i lor Încleștați în meciul — 
X anual de hochei pe ghea- Z 
J ță. Liceul Gh. Lazăr con- 3 
2 tra Liceului Mihai Vitea- “ 
«s zul. disputat pe crusta — 
“ patinoarului de la Otete- X 
— leșanu. La fel, au cu- X 
X noscut tradiția, frumoa- “ 
X sa tradiție a studenților ; 
5 înfocați in meciul anual « 
•• Drept, contra Medicina, Z 
Z disputat pe terenul X 
; zgrunțuros al juriștilor. <■ 
; Meciul anual tradițio- S 
" nai de canotaj Oxford Z 
2 — Cambridge, care strin- X 
J- ge pe malurile Tamisei « 
5 peste 100 000 de specta- 
>• tori, se ține de 141 de Z 
Z ani. adică din 1829. Mare X 
Z lucru e perseverența. . . X

Cehoslovaci «u înscris exact 
atunci dnd speram eft poate 
va fi redusă diferența de 
scor.

Indiscutabil, cele două par
tide au fost utile, în primul 
rînd, pentru că au adus în 
București o echipă foarte va
loroasă. aloătuită din strălu
ciți tehnicieni. Prin prisma a- 
cestor jocuri grele, avem toa
te motivele să privim cu op
timism viitoarele evoluții ale 
naționalei noastre și, cu atît 
mai mult, participarea ei la 
grupa C a campionatului mon
dial.

Autorii golurilor: Hegyi (2), 
Ducaj (2), Haas (2), Faith (2), 
Baciak. respectiv G. Szabo, 
Mihăilescu, Fodorea și Ca- 
lamar.

GIMNASTE BUCUREȘTENCE

ÎN BULGARIA

V. Ch

Aseară a părăsit Capitala echi
pa de gimnastică modernă a 
Universității București, care va 
susține, duminică., un concurs 
amical cu echipa similară * clu
bului Slavia Sofia.

Delegația ■porfirelor bucu- 
reștence este alcătuită din: Cris
tina Hurezeanu, Victoria Vilcu, 
Ileana Nicolae, Elisabeta Sterca, 
Gabriela Matei șj Ileana Vovcen- 
co. Lotul va fi însoțit de antre- 
noarele Eliza Nedef și Viorica 
Moceani precum șl de pianiștii 
Alexandrina Niculescu și Eu fee 
Filipescu.

I 
I
I
I
I
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I
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P
lanurile de acțiuni, planurile de mâsuri se înscriu 
într-o vastă și importantă campanie pe care miș
carea sportivă românească o poarta în vederea 
demnei sale reprezentări la Jocurile Olimpice de la 
Sapporo, și Miinchen. Se caută și se iau deciziile 
cele mai bune pentru o orienta optim pregătirile 

candidaților olimpici. Aproape totul este subordonat țe
lului final, cu termen în 1972, în așa fel îneît fiecare ini
țiativă, orice efort de acum înainte să producă o efici
ență notabilă în planul realizărilor sportive mondiale și 
pe scara ierarhiilor olimpice.

Urmărind asemenea scop, firește că se mobilizează 
toate forțele disponibile, se fixează rolul lor în planul 
general de bătaie, se asigură mijloacele de execuție și 
se trece la acțiune, cu nădejdea unui randament supe
rior chiar calculelor hîrtiei. Sînt consultate birourile fede
rale, sînt concentrați antrenorii de lot, sînt solicitate co
laborările metodiștilor, psihologilor, fiziologilor, biochimiș- 
tilor, sociologilor, sînt întrebați statisticienii și documen
tariștii, sînt convocaji specialiștii. Un aparat larg și com
plex este pus în mișcare pentru a obține preparative 
olimpice de cea mai bună calitate.

Toate acestea vizează, la urma urmei, cel mai impor
tant element al angrenajului: sportivul. Consacrat sau 
numai de perspectivă deocamdată, sportivul este cei 
care dă viață țelului propus, el este cel chemat să reali- 

1 zeze performanța presupusă, așteptată. Fără el, înjghe
barea oricăror planuri, desemnarea oricărui viitor sînt lip
site de obiect, lată de ce apreciem cu deosebire preve
derea din recent aprobata listă de mâsuri a C.N.c.F.S. 
și C.O.R. care indică nu numai revizuirea de uraențâ a 
planurilor de antrenament, ci și discutarea detaliată a 
acestora cu sportivii înșiși, pentru a obține adeziunea 
lor.

Importanța participării sufletești a sportivului la con
siderarea obiectivului urmărit nu mai trebuie demon
strată. Precum, falimentară s-a dovedit tratarea sporti
vului ca un robot, apt a executa doar comenzi exte
rioare. Aspirantul de azi la gloria olimpică ore preten
ția și' dreptul de a contribui la decizia care conturează 
viitoarele sale acțiuni. Psihologic, el va fi infinit mai pre
gătit să înfrunte dificHățile întrecerii atunci cînd aruncă 
în joc nu numai sfaturile tehnice primite, ci și propriile 
sale convingeri.

Ambiția so sportivă, patriotismul său incontestabil se 
educă o dată cu participarea conștientă — nu automată — 
la perioada de pregătiri. Adeziunea sportivului la planul 
preparativelor olimpice devine astfel o adeziune cu de
plină eficiență.

Victor RANCIULESCU

I
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țiel, am trecut pînă acum 32 
de fotbaliști.

— După cite știm, biroul 
, federal a hotărit ca fotbalul

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

La handbal feminin

BUCUREȘTI TINERET-R.S.S. UCRAINEANĂ 8-10 (6-6)

Natalia Matache (prima din dreapta), a aruncat la poartă și va tnscri» 
un nou goi.

Ieri scară s-a disputat In sala 
Floreasca partida internațională 
de handbal feminin dintre selec
ționata de tineret a Bucureștiului 
șl reprezentativa R.S.S. Ucrainene. 
După primele trei minute de joc, 
tabela de marcaj indica 2—0 pen
tru bucureștence, dar oaspetele 
au remontat repede handicapul, 
ajungînd, în minutul 19, să con
ducă cu 6—4. Selecționata noas
tră a atacat, însă, din nou și a 
reușit, datorită calmului Măriei 
Popa, incisivității Nataliel Ma- 
tacbe șj vervei Ibadulei Tair să 
recupereze, prima repriză teren i- 
nîndu-se nedecis : 6—6. Repriza 
secundă a găsit formația oaspete 
intr-o continuă ofensivă, condusă

impecabil de această excelentă 
jucătoare care este Ludmila Bo- 
bruși. Lozbina și Marșuba au ri
dicat, pe tind, scorul in favoarea 
jucătoarelor oaspe, in timp ce 
formația noastră nu s-a putut 
apropia decît la un punct (min. 
38 : 7—3, min. 39 : 8—9), prin
transformarea unor lovituri de la 
7 m. Finalul meciului a consem
nat o meritată victorie a repre
zentativei R.S.S. Ucrainene,, la 
două goluri diferență : 10—8. 
Principalele realizatoare : Tair (6) 
pentru București tineret, Mar- 
suba (4) pentru R.S.S. Ucraineană. 
Au condus foarte bine I. lonescu 
și P. Țîrcu.

A. HORIA

Z (vib) x
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CITITORII ÎNTREABĂ, FEDERAȚIA NU RĂSPUNDE

SthCHtl[WUIȘINUAVEMCAMPIO\D[ȘAH!
Turneul final s-a terminat de 

mult, meciul de baraj Ciocâltea 
— Gheorghiu s-a întrerupt, și 
la această oră România nu 
are un campion de șah !

Numeroși cititori s-au adre
sat redacției, în scris sau prin 
telefon, cerînd lămuriri, între- 
bînd ce se întâmplă;

Caznă grea, pentru că nici 
noi nu știm mare lucru, Iar 
federația de specialitate ezită 
să-Și asume responsabilitatea 
unui răspuns ferm.

SA RECAPITULAM

Așadar. Victor Ciocâltea Și 
Florin Gheorghiu, lideri incon
testabili ai eșichierului româ
nesc. au terminat la egalitate 
finala campionatului național, 
partida directă dintre ei fiind, 
de asemenea, remiză. Conform 
regulamentului, ei au susținut 
un meci suplimentar de 4 par
tide, care s-a încheiat nedccis. 
Apoi. în virtutea aceleiași litere 
a legii, ar fi trebuit să continue 
lupta pină cînd unul dintre 
competitori va obține o victorie, 
inclinînd astfel în favoarea sa 
balanța avantajului. Următoa
rele două partide au fost, însă, 
remize și Ia scorul de 3—3. ar
bitrul meciului a făcut cunoscut

că disputa încetează, urmînd 
a fi comunicată ulterior hotă- 
rîrea biroului federal privind 
soarta întâlnirii și, implicit, a 
titlului de campion.
UN VICIU DE REGULAMENT 

Șl IMPLICAȚIILE LUI

Meciul s-a Întrerupt, dar ho- 
tărîrea nu a fost comunicată 
pentru simplul motiv că biroul 
federal (reunit de două ori în
tre timp) nu a luat nici... o 
hotărîre. Toți au fost de acord 
că regulamentul stipulat înain
tea începerii competiției a fost 
prost conceput, neăvînd sufi
ciente elemente de departajare 
în caz de egalitate. Motiv pen
tru care el a și fost schimbat, 
redactîndu-se un altul, care va 
intra în vigoare în 1971 prevă- 
zînd clauze suplimentare, in
existente acum (rezultatul di
rect din turneul final, puncta
jul Sonnebom, numărul de par
tide cîștigațe, dreptul campio
nului „en titre" de a-și păstra 
titlu! în caz că egalitatea per
sistă si după meciul de baraj 
ele.).

Este admirabil, am putea 
spune perfect, dar asta se va 
întâmpla abia anul viitor. Ce 
facem, totuși, acum ?

IAHT I MG

PERFORMANȚA ESTE ACCESIBILĂ

Șl VELIȘTILOR NOȘTRI
Sportul bărcilor cu pînze — 

ygchtlngu! — este nu numai de
osebit ds frumos, dar complex șl 
foarte util, pentru că, în afara 
atrăgătoarei forme de Întrecere, 
el solicită celor ce-1 practică o 
sumă de calități : abilitate, curaj, 
forță și rezistență fizică, perseve
rență, temeinice cunoștințe teh
nice de specialitate șl generale. 
Dacă la toate acestea adăugăm 
cadrul natural In care se desfă
șoară, constatăm că yachtlngul 
întrunește suficiente atribute 
pentru ea oamenii să facă pa
siune ipențru el.

YachHngul nu poate înregistra, 
încă, un număr prea mare 
de participant!, pe măsura fru
museții și calităților sale utilitare, 
din cauza amplasării bazelor — 
mai greu accesibile — precum ți 
a prețurilor ridicate ale ambar
cațiunilor. Fără îndoială că, la 
noi, baza materială s-a mărit 
considerabil, că in ultima vreme 
«-au investit anumite fonduri în 
ambarcațiuni Și accesorii sau în 
organizarea de competiții interne 
și Internaționale.

Anul acesta au apărut, confec
ționate din material plastic, pri
mele ambarcațiuni cu vele clasa 
Optimist, destinate copiilor Ince- 
pînd cu vîrsta de 7 ani. Acest 
tip de ambarcațiune cu vele este 
ușor de realizat, atlt din material 
plastic cit șl din lemn, Ia un preț 
redus. Dacă s-ar procura 100 de 
bucăți In Iarna care vine șl s-ar 
distribui Cluburilor, școlilor, cen
trelor de pionieri, ele ar forma 
fără îndoială o suficientă bază 
materială pentru a se asigura, în 
viitorul apropiat, rezultate bune. 
Ca atare, s-ar putea orga
niza începlnd cu sezonul 1971 
concursuri republicane sau (de 
ce nu 1) Chiar campionate națio
nale. In acest fel, clasa Optimist 
va forma nucleul de tineret al 
yachttngulul, pregătind copil pen
tru clasele consacrate care se 
nraetâcă In țara noastră t Finn, 
Snipe, y. D. și Star.

Toate acestea vor conduce In 
mod ferm Ia întărirea activității

de performanță, care în prezent 
este muit datoare chiar condi
țiilor existente.

Tn ceea*ce privește perspectiva 
sportivilor, voi arăta că mă ocu,p 
— la Electrica I.D.E.B. — de 
un grup de 10—12 tineri pină 
în 19 ani, talentațl, muncitori, 
disciplinați, foarte buni elevi 
sau student!, cu adevărat pa
sionați, dintre care sînt con
vins că unii ne vor aduce adevă
rate satisfacții, primele perfor
manțe. încă de ț>e acum- el alt 
început (cu materiale vecii! ob
ținute de ia cel mar!) să «tea 
alături de consacrațl, beneficiari 
al materialelor modeme ș1, fireș
te, ai experienței lor îndelungate. 
Cea mai ttnără generație a veliș- 
tilor poate da roade... Numai că 
trebuie să 1 se acorde încrederea 
necesară șl meritată.

Pe de altă parte, comisiile cen
trale șl municipale de specialitate 
trebuie să activeze mai susținut 
In Interesul dezvoltării yachtin- 
gulul. Poate că ar trebui revizui
te șl regulamentele de disputare 
a campionatelor naționale : Finn 
și Snipe Împreună, F. D. șl Star 
la fel, ceea ce ar permite plasa
rea mal corespunzătoare pe clase 
a unor sportivi. Să nu fie uitată 
nici extinderea concursurilor pen
tru Juniori. In fine, cred că ar 
fi mal nimerit ca pregătirile în 
vederea marilor competiții să se 
efectueze de regulă la cluburile 
respective.

Se poate afirma, în concluzie 
că sînt șanse de a se erea 
condiții ca yachttngul să devină 
un sport cu o mal largă bază de 
masă, un sport cu tradiție, car» 
să contribuie în mod eficient - 
prin aplicativitatea, frumusețea șl 
solicitările iul — la educarea ti
neretului nostru șl, totodată, la 
obținerea unor performanțe apro
piate de cele realizate în familia 
tporturUer nautice.

Valentin ZAGANESCU 
antrenor

PUNCTUL DE VEDERE 
AL COMPETITORILOR

I-am consultat. In primul 
rînd, pe cei direct interesați î 
CIOCÂLTEA și GHEORGHIU. 
Punctele lor de vedere se a- 
propie în mare măsură. Ambii 
sînt dispuși să continue meciul 
la o dată rezonabilă, precizind, 
însă, că ar fi bine să se stabi
lească un număr precis de par
tide (să zicem, patru sau șase), 
ca să existe posibilitatea alcă
tuirii unei tactici de luptă. Pen
tru că sistemul „pină la prima 
partidă cîștigată" aduce în în
trecere o mare doză de hazard 
și dacă nici unul dintre maeștri 
nu va vrea să riște „la alb", a- 
tunci avem toate șansele să 
asistăm la o serie nesfîrșită de 
remize.

POSIBILITĂȚI 
Șl ALTERNATIVE...

Meciul să se reia, dar cînd ? 
Ciocâltea este plecat acum în 
Tunisia. După ce se întoarce, 
urmează să plece Gheorghiu 
în Australia. Apoi, vine me
ciul cu echipa R.F. a Germa
niei. după care alte și alte con
cursuri. Practic nu vedem cînd 
ar putea fi aduși la aceeași 
masă cel doi candidați. Și 
atunci ?

Atunci, pentru că sintem cu 
toții de acord că regulamentul 
vechi poartă vina principală a 
situației ivite (și de vreme ce 
oamenii fac legile și tot ei le 
abrogă), s-ar putea acorda tit
lul ambilor jucători. De altfel, 
amîndoi îl merită cu prisosință. 
Iar un precedent există: în 
1950. într-o situație similară, 
Gică Alexandrescu și Tudor 
Flondor au fost declarați amin- j 
do! campioni.

Valeriu CHIOSE

Finalul turului in campionatul masculin

SATISFACȚII SI DECEPȚII
Prima jumătate a campiona

tului masculin ne-a satisfăcut 
și dezamăgit deopotrivă. Satis
facțiile decurg din regenerarea 
majorității echipelor, in care 
întrezărim „speranțe" autentice 
ce-și vor etala poate chiar în 
retur virtuțile. Ne-au bucurat In 
special promovările între titulari 
ale unor jucători de viitor la 
Dinamo. Politehnica Galați, Ra
pid, precum și suflul nou pe 
care l-au adus cele două echi
pe promovate : I.E.F.S. (antre
nor Șt. Stroe) și „U“ Cluj (an
trenor C. Bengeanu). Aceste ul
time două formații au pășit în 
divizie cu jucători la granița 
dintre juniorat și seniorat, ti
neri cu calități, care au par
curs. în urma unor circumstan
țe fericite, drumul firesc al 
progresului: divizia școlară, di
vizia B și. anul acesta, divizia 
A. Desigur, lipsa experienței 
competiționale în cadrul elitei 
nu le-a permis deocamdată de- 
cît locuri de mijlocul clasamen
tului. însă calitatea mulțumi
toare a jocurilor susținute atit 
de I.E.F.S. cit și de „U“ Cluj 
ne îndreptățesc să afirmăm că 
rezultatele lor din retur vor 
certifica aceste aprecieri. Bine
înțeles. dacă cei doi profesori 
vor continua pregătirea cu ace
eași rîvnă. Nu întâmplător pro
movatele au ocupat locuri mai 
bune decît echipe cu stagii în
delungate în prima divizie, care 
însă se bazează in continuare 
pe jucători virstnici (Unirea 
Tricolor Brăila. Petrolul. Trac
torul și Explorări Baia Mare). 
Aceste patru formații, care în
cheie în ordine clasamentul, fac 
totuși încercări de promovare 
a tineretului. Ceea ce nu este 
rău.

între satisfacțiile pe care ni 
le-a rezervat acest tur, la loc 
de frunte trebuie pusă compor
tarea echipei Steaua, care r>u

• cedat în 11 etape decît două 
seturi 1 Echipa are acum ma
turitate, omogenitate perfectă 
în diversa formule, pregătire 
fizică superioară. Să sperăm 
că aceste atuurl vor ti suficien

pe parcursul turului indică In
constanță ți in pregătire. Prin 
urmare...

De , asemenea, spectacolul 
sportiv nu a fost de cea mai 
bună calitate nici Ia meciuri

Aspect din cel mai recent meci susținut de Dinamo în Capi
tală. Adversar — Politehnica Timișoara. Weiss (Politehnica) 
trage prin blocajul dinamovist alcătuit din Tîrlici ti Vraniță.

Fotoi Theo MACARSCHI

APRECIERILE ANTRENORULUI FEDERAL 
DUPĂ TURNEUL DE LA MINSK

„TREBUIE DOAR SĂ VREM"
Interviu fulger cu N. ROI- 
BESCU, noul antrenor al 

nafionalei feminine

După lungi dezbateri asupra 
comportării echipelor reprezen
tative la C.M., federația de vo
lei a propus ca antrenor princi
pal al lotului feminin pe N. 
Roibescu, a vină ca secunzi pe 
L, Sorbală ți N. Meadu. Bine
înțeles, în urma unor consul
tări prealabile a acestora.

Aseară am întâlnit la sediul 
F.R.V. pe noul antrenor al na
ționalei (cel care pregătește 
echipa campioană. Penicilina 
Iași), cu care am avut un dia
log fulger:

— Cu ce ocazie In Bucu
rești 7

— Pentru discuții In cadrul 
Colegiului central al antrenori
lor asupra planului de pregă
tire, lotului fi obiectivelor pe 
care le țintim, E firesc ca un 
antrenor de lot să știe ab initio 
în ce condiții, cu ce scop ?i 
pe cine pregătește...

— Nu vă înspăimlntă dificul
tatea misiunii ?

— Din moment ce am ac
ceptat-o. nu poate fi vorba de 
teamă. Știți ? Eu vreau să ob
ținem de data asta succesul pe 
care l-am ratat la Vama.

— Cu ce lot Intenționați să 
porniți la drum 1

— Cu tot ce e mal bun la 
ora actuali in țară. Este o 
aondiție esențială pentru o com- 
portare-surpriză la Campiona
tele europene de care ne mai 
despart exact zece luni...

— Ce plasament ați întreve
dea pentru echipa României Ia 
„europene"?

— După ce am văzut cele 
mai bune echipe continentale 
la C.M. din Bulgaria, gindul 
îmi zboară doar la medalii, dar 
la aceea cu care se poate în
tră la turneul olimpic. Polonia. 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G. 
pot fi învinse. Si vrem !

Dupd cum se știe, recent s-a 
disputat la Minsk (U.R.S.S.) un 
mare turneu internattonhl de 
box Ia care au fost prezenrt 
sportivi din mai multe țări, 
printre care șl România La 
înapoierea delegației țării noas. 
tre, am solicitat amănunte des
pre întrecerile de la Minsk an
trenorului federal Alexandru 
Vladar.

— Ce țări au participat 7
— La turneu au fost prezent) 

boxeri din 7 țări: Cuba (10). 
R.D. Germană (9), Iugoslavia 
(4). Italia (4) Bulgaria (3) 
U.R.S.S. (4S), tar noi am trimis 
tn ring pe Petre Ganea (semi- 
muscă). Tudor Nlcolae (mijlocie 
mică). Anghel Tancu si Ion Să- 
năteseu (ambii la categoria 
grea) De reținut că sovieticii 
au prezentat puglliștii cu care 
speră să obțină rezultate bune 
la campionatele europene din 
1971 (Madrid) șl la Jocurile O- 
llmptce din 1972 (Mttnchen).

— Cum s-au comportat spor
tivii români ?

— Satisfăcător. Turneul a fost 
deosebit de tare. Remarc locul 
Iii obținut de greul Sănă-teseu, 
care a înregistrat o victorie de 
răsunet asupra cubanezului Gar
da. pe care l-a învins prin
k.o. Ceilalți sportivi români au 
fost Intrecuțl tn fazele dinain
tea luptei pentru medalii, dar
comportarea lor a fost merito
rie. Astfel, Ganea a fost învins
fie sovieticul An (campionul 
R.s 8. Bieloruse) printr-o deci
zie de 3—2. Anghel Jancu, deși 
a fost întrecut de ctsttgătonil 
turneului. Ulianlcikin (U.R.S.S.), 
a boxat bine si l-a făcut multe 
clipe grele adversarului său.

— Ce impresie v-au lăsat cei
lalți boxeri participant!7_  Toarte bună, sovieticii. De 
altfel, el au cucerit 10 din cele 11 
locuri T.

P. IV.

te pentru obținerea de către 
campioni a unor rezultate bune 
în C.C.E. competiție In care 
vor trebui să lupte cu echipe 
puternice ca Burevestnik Aima 
Ata. S.C. Leipzig etc.

Ceea ce a 'decepționat tntr-o 
oarecare măsură a fost com
portarea echipelor din ime
diata apropiere a liderului (Ra
pid. Dinamo și Politehnica Ga
lați) care au în compoziție 
jucători mai tineri, intr-adevăr, 
dar nu Intr-atât incit să nu 
poată oferi campionilor o re
plică cel puțin mai bună de- 
cit anul trecut. Inconstanța 
manifestată de cei 3 outsideri

le derby, In care forțele au 
fost disproporționate sau, in 
cazul partidelor echilibrate, ni
velul tehnic nu a mulțumit de
cît arareori.

Dar să așteptăm returul cu 
speranța că tineretul remarcat 
în prima parte a campionatu
lui va căpăta un plus valoric 
în urma pregătirilor din vacan
tă, că echipele fruntașe își vor 
găsi echilibrul ți că meciurile 
dintre ele vor oferi publicului 
spectacole mai atrăgătoare de
cît pînă acum.

Popularea sălilor Ia meciurile 
de volei depinde numai de 
comportarea echipelor.

DINAMO A PLECAT 
LA BERLIN

Echipa feminină de volei Di
namo București a plecat ier), 
dimineață la Berlin, unde va 
participa la un turneu Interna
tional. După cum ne-a decla
rat la plecare antrenorul Gh. 
Constantinescu, dlnamovtstele 
urmează să tnttlnească pe Dy
namo Berlin, Ruda Hvezda Fra
ga șl Wlsla Cracovia.

Rubrică redactată de 
Aurelian BREBEANU

A ÎNCEPUT CONCURSUL DE TELEGRAFIE „CUPA DUNĂRII"
Ieri dimineață s-a dat startul In 

prima nrobă a concursului Inter
național de telegrafie dotat cu 
„Cupa Dunării", in sala special 
amenajată de la Radloclubul Cen
tral, cel 15 concurenți din patru 
țări au trecut pe locurile indi
cate de arbitri și, ,,înarmați" cu 
creion șl hîrtie, au început să aș
tearnă pe foile imaculate textele

«MASA
TINERII AU CALITĂȚI, DAR SE PREGĂTESC PREA PUȚIN

Cți ctteva zile în urmă, la So
fia s-a Încheiat un interesant tur
neu internațional de tenis de ma
să. Desfășurată Ia toate cele șapte 
probe clasice, competiția a reu
nit jucătoare și jucători din cinci 
țări : R.D. Germană, Polonia, Un
garia, Bulgaria și România. In 
timp ce patru dintre Ioturile re
prezentative au prezentat în com
ponența Jor sportivi cunoscuți, 
federația noastră a adus la start 
cea mai tînără garnitură, alcă
tuită din patru juniori : Elena 
Condlearu, Minodora Popescu, 
Mihai Boboclcă și Cornel Po- 
povici. La înapoierea In țară, am 
solicitat antrenorului NICOLAE 
sucro (care a însoțit pe sporti
vii români in capitala Bulgariei),

ctteva păreri despre concursul la 
care a asistat.

— Rezultatele se cunosc șl ele 
nu au fost favorabile Jucătorilor 
noștri. Explicația ar consta poate 
și în lipsa de experiență a celor 
patru sportiv). Cum apreclați. to
tuși. comportarea lor generală ?

— Consider că Minodora Popes
cu. Elena Condicaru ți cel doi 
colegi a, lor au evoluat sub po
sibilitățile lor. Deși au realizat 
și o serie de meciuri bune, spor
tivii noștri au acționat prea cris
pat. Oricum, cred că turneul de la 
Sofia a fost util și el a consti
tuit o ocazie nimerită pentru re
darea tinerilor sportivi români.

— Poate că ar fi necesare ctteva 
caracterizări individuale șl o 
scurtă apreciere in perspectivă.

— în primul rînd, cei patru ju-. 
niori au arătat o insuficientă pre
gătire fizică, în special deplasă
rile la masa de joc se fac destul 
de greoi. Cu excepția lui Bobo- 
cieă (și el trebuie să efectueze un 
volum mai mare de antrenament 
pentru căpătarea siguranței în lo
vituri), pentru ceilalți este nece
sară îmbunătățirea execuției tutu
ror procedeelor tehnice de bază. 
De asemenea, opinez ca Elena 
Condicaru să fie mai atent în
drumată, ea manifestînd prea 
des stări de nervozitate excesivă. 
Tinerij pe care i-am condus la 
Sofia au calități incontestabile. 
Ele trebuie să fie însă dezvoltate 
continuu, iar timpul afectat pre
gătirilor să fie mult sporit.

imprimate în prealabil pe bandă 
de magnetofon și transmise eu 
viteze amețitoare de manipulato
rul automat. Proba de regulars 
tate durează pînă seara târziu, 
așa îneît rezultatele vor fl comu
nicate în ediția de mîine a zia
rului nostru.

Este greu de anticipat rezulta
tele. deoarece telegrafiștll celor 
patru țări participante nu s-au 
mal întâlnit în concursuri directe, 
iar, In telegrafie, cele Indirecte 
nu pot da indicii sigure asupra 
valori! concurenților. Trebuie 
menționat faptul că echipele pre
zente la start cuprind pe cei mat 
buni tolegrafiști sportivi din ță
rile respective. Astfel, din echipa 
Ungariei face parte campionul 
național de seniori, Jozsef Tur- 
janyi, și campionul de juniori. 
Antal Csanalosi. Printre concu
renți! Iugoslavi se află campio
nul Liubomlr Traikovlcl și Nikola 
Vujclci, al doilea clasat la con
cursul de selecție organizat în 
vederea „Cupei Dunării". Mari 
șanse la primul îoc se acordă 
și Măriei Farbiakova — campi
oana Cehoslovaciei și singura fe
meie concurentă. In ce privește 
pe reprezentanții noștri ei sînt 
optimiști, dar se abțin de la orice 
pronostic. Cel >mai în formă pare 
a fl Vasile Giurgiu, însă, rezul
tate promițătoare au reușit, in 
ultimul timp, și ceilalți doi com
ponent! ai echipei, Radu Bratu 
și Dumitru Dascălu.

IARNA SPORTIVĂ - ’70
normare din nna i>

unde a căzut zăpada), sub 
supravegherea profesorilor de 
educație fizică (C. Grigorescu, 
M. Stan, A. Gyorgy, S. Ba
laș), dar si a unor tineri ini- 
țiațl mai de mult în tainele 
schiului. Este interesant de 
remarcat că dacă anul tre
cut — spre exemplu — schiul 
era practicat de un număr 
restrins de tineri din locali
tățile rurale, acum el a pă
truns aproape in toate comu
nele județului, „Explicația 
trebuie căutată nu numai in 
tendința tineretului de a se 
iniția în cit mai multe dis
cipline sportive, dar și in 
preocuparea tuturor factori
lor răspunzători pentru asi
gurarea condițiilor necesare. 
Ce s-a întreprins, de fapt, 
în acest sens? în primul 
tind, o adevărată campanie 
de convingere a copiilor și 
tineretului că in schi, ca și 
în patinaj, de altfel, fiecare 
trebuie să dispună de mate
riale și echipament proprii, 
fiică nu toți au schiuri și 
bocanci, dar cei mai mtilți 
și le-au cumpărat. Pentru 
ceilalți, Inspectoratul școlar 
județean, Uniunea județeană 
a cooperativelor agricole de 
producție și C.J.E.F.S. au do
tat asociațiile sportive cu 
schiuri" — ne-a spus, în în
cheiere, G. Șorban.

Condițiile naturale permit 
practicarea schiului și în 
multe localități din județul 
Sibiu. Despre aceasta ne-a 
vorbit profesorul Petre Coca, 
șeful sectorului sport la co
mitetul județean U.T.C.
■„La dina, Poiana, Tălmaciu, 
Săliște și Laslea funcționea
ză, de cițiva ani, centre de 
schi. Ceea ce am reușit, însă, 
în acest sezon, este generali

zarea practicării acestui sport 
nu numai de către elevii șco
lilor, ci și de către ceilalți 
tineri. Faptul că s-au înscris, 
pînă acum, la concursul „Pri
mei zăpezi" mai mult de 500 
de elevi, mecanizatori, func
ționari din comunele amin
tite, este pentru noi un bun 
cucerit. Cu atit mai mult, cu 
cit anul trecut, la același 
concurs, nu au venit la start 
mai mult de 100 de concu
renți".

ba două școli din județul 
Sibiu — Laslea și Săliște — 
se preconizează ca majorita
tea orelor de educație fizică 
din sezonul de iarnă să fie 
efectuate pe schiuri. Conti- 
nuind ideea colegului său, 
tov. G. Șorban ne-a confir
mat că și în județul Harghi
ta schiul constituie profilul 
orelor de educație fizică și 
cercurilor sportive din școlile 
generale din comunele Va
lea Ghimeșului și Valea 
Strîmbă. „Accentul va fi pus 
pe practicarea probelor nor
dice, a fondului și săriturilor. 
Elevii-schiori din Lunca de 
Sus, Lunca de Jos și Valea 
Rece se vor specializa pe 
fond și ștafetă". Iată, deci, 
cum de la sportul de masă 
se va face țrecerea către 
schiul de performanță, apa
naj al celor mai talentate și 
temerare elemente.

„în zonele Vlăcteasa și 
Băișoara din județul Cluj au 
fost amenajate, în acest se
zon, două centre pentru în
vățarea schiului de către ti
nerii iubitori ai acestui 
sport" — am aflat de la pro
fesorul Dumitru Bălan, șeful 
sectorului sport la comitetul 
județean U.T.C. La Băișoara a 
fost detașat, pentru a-i ins
trui pe copii, profesorul Alex. 
Wagner.

culeni. Acestea vor fi dotate 
și cu instalații de nocturnă".

Pe timpul vacanței, aces
te localități urmează a găzdui 
„Campionatul județean al 
școlilor generale din mediul 
rural". împreună cu altă 
manifestare hocheistică, de
venită tradițională — „Cupa 
Ciumani" — aceste două

competiții vor aduce pe lu
ciul gheții aproape 2 000 de 
tineri. în alte două comune 
— Cîrța și Sîncrăieni — se 
vor organiza întreceri de pa
tinaj viteză. Paralel — ini
țiativa a fost luată în acest 
sezon — comunele amintite 
vor deveni centre de inițiere 
în patinaj.

JUNIORII,
O problemă de importanță 

majoră — mult discutată, dar 
rămasă doar Ia 6tadiul discu
țiilor pentru că se manifestă 
un Interes scăzut atât din par
tea antrenorilor, cit si a fo
rurilor diriguitoare — este cea 
referitoare la juniori. Unanim 
recunoscută ca decisivă pentru 
viitorul unui sport, această ca
tegorie. menită a asigura îm
prospătarea permanentă a eșa
loanelor superioare, este lăsa’ă 
— cu puține exoeptii — la 
voia întâmplării.

Aria activității juniorilor se 
rezumă la cîteva centre : Bucu
rești. Constanta, Cluj, Brașov, 
Pitești. Birlad, Iași. Suceava. 
Dar. o analiză de fond a pro
blemei restrînge obiectul refe
ririlor doar Ia 3 localități : 
București. Constanța și Sucea
va. pentru că în rest activitatea 
este mai mult improvizată.

Campionatul juniorilor «e 
confundă. în fapt, cu campio
natul Bucureștiului. Conform 
regulamentului federației, e- 
ebipele din provincie ar trebui 
să trimită ia turneul final ne 
cîstigătoarele campionatelor lo
cale. care sînt sublime... dar 
lipsesc cu desăvîrsire. De a- 
ceea. nu mai miră ne nimeni 
că ..provincialele" sînt înfrîn- 
te la scoruri, deseori, astrono
mice.

în București, Drin strădania 
unor antrenori și a unor „su- 
fietiști". activitatea juniorilor 
are un cadru organizat, capa
bil să crească. în condiții de 
concurs si de vregătire seri
oasă. rugbyști de bună valoa
re. Juniorii bucure steni au un 
campionat al lor (după crite
rii de vînstă și valoare) juni
ori XV cu 3 echipe, de eli'ă 
le-am numi noi. juniori XV

O CATEGORIE VITREGITĂ?
munci susținute, deți condiți
ile de care dispun pentru an
trenament si jocuri sînt dintre 
cele mai rele. La C.S.Ș. ac
tivitatea în circuit: Anton Gro- 
man — Doru Dinulescu — Cor
nel Munteanu, asigură în per
manență creșterea de la o 
virată fragedă (10 ani) pînă in 
pragul senioratului a unei în
tregi pleiade de tineri jucă
tori bine pregătiți tehnic și fi
zic. Aceleași cuvinte de laudă 
se pot spune si despre alți 
doi antrenori : Mariana Luces- 
cu (Șc. sp. 2) și Constantin 
Vasile (Rapid). Baza materială 
asemănătoare cu aceea existen
tă la C.S.S., adică aproape nu
lă. nu împiedică pe cei doi 
antrenori să obțină rezultate re
marcabile.

Din păcate, nu aceleași apre
cieri pozitive putem face și 
despre alte două echipe. Gri- 
vița Roșie și Dinamo. La Gri- 
vița. deși există mai mulți an
trenori (S. Weisselberg. C. Co
cor. R. Roibașu. D. Drăgulescu) 
și condiții optime de pregătire, 
nu înregistrăm nici un fel de 
progres în ceea ce privește ..pe
piniera". Și aceasta, se pare, 
datorită neînțelegerilor dintre 
antrenori. Un alt aspect în
tâlnim însă la Dinamo, unde 
antrenorului F. Ghiondea nu 
i se cer performante, cj doar 
ca în fiecare an să dea seni
orilor un jucător de perspec
tivă. Totuși, chiar dacă ele
mentul rezultat lipsește ca o- 
bieetiv. nu credem că elemen
tul joc bun nu trebuie să fie 
prezent în evoluțiile echipei.

La nivelul Bucureștiului rug- 
b.vști valoroși există. De altfel 
ți componenții lotului național 
sint recrutați tot din echipele 
bucureștene (cu remarcă spe-

cială pentru C.S.Ș.. Șc. sp. 2, 
Rapid). Dintre cei mai buni 
notăm pe : Corneliu. Munteanu. 
Morarii, Enache. Mogoș, l.ă- 
zăroiu. Gali, Sorin Sandu, Bur- 
stielea, lonescu, Cioarec, Bidi- 
rel. Bujor.

La Constanța, antrenorul A- 
lexandru Ștef. actualmente a- 
flat ia Suceava, a reușii să 
creeze o echipă de juniori. 
Munca începută de el este con
tinuată cu succes de Traian 
Doiciu. în condiții nu tocmai 
favorabile. Totuși, aici au apă
rut doi jucători (Varga si Do- 
bre) care promit mult, ci fiind 
cei mai valoroși reprezentanți 
pe care i-a dat provincia și 
care au intrat si în vederile 
selecționerilor. Inițiativa de a 
se introduce rugbyul in școlile 
Sucevei, pare că a prins ră
dăcini. Se așteaptă rezultatele. 
Firesc ele nu pot veni imediat.

Cauzele acestei stări de lu
cruri, care nu poate să mul
țumească nici pe jumătate, sînt 
multiple. Ele vizează slabul 
sprijin acordat de forurile lo
cale. penuria de specialiști in 
aoest sport, indiferenta unor 
profesori de educație fizică cu 
specializarea rugby, inexisten
ța materialelor, a metodicilor 
adecvate la materialele exis
tente, lipsa unei munci de 
perspectivă și. în sfirșit. a u- 
nui control din partea federa
ției. .

A avea juniori bine pregă
tiți — și nu spunem nimic nou 
— înseamnă 6ă asigurăm echi
pelor mari jucători valoroși. Și 
poate succesele altora, ca si 
insuccesele noastre își pot găsi 
explicația si în modul cum 
sînt tratați juniorii.

Emanuel FANTANEANU

/

PREAMBUL LA „SĂNIUȚA DE ARGINT"

La ediția finală de anul 
trecut a „Săniuței de argint", 
reprezentativa județului Cluj 
s-a clasat pe primul loc. 
„Succesul repurtat ne obli
gă la o pregătire și mai te
meinică" — ne-a spus pro
fesorul D. Bălan. Am aflat 
că acolo unde condițiile na
turale sînt corespunzătoare, 
antrenamentele au și început. 
„Dar, spre deosebire de anul 
trecut — a continuat inter
locutorul—cînd la prima fază 
s-au prezentat mai puțini 
concurenți, anul acesta și-au 
anunțat participarea aproape 
500 de copii. Este urmarea 
depistării unor trasee și pir- 
tii excelente pe pantele line 
ale muntelui Băișoara, pre
cum și a faptului că între

timp toți copiii și-au procu
rat sănii". Suficiente argu
mente, după părerea noastră, 
pentru ca și la ediția 1971, 
Clujul să-și reafirme valoa
rea.

Este drept, și județul Mu
reș aspiră, cu echipajele sale, 
la un loc fruntaș în ierarhia 
„Săniuței de argint". „Ii rog 
pe colegii mei, dar în spe
cial pe clujeni, să ne aibă 
in vedere ca rivali, deoarece 
comunele Hodoșa, Brincove- 
nești și Band au devenit 
centre puternice de practi
care a săniușulul. Sperăm ca 
clin 800 de tineri să reușim 
să alcătuim un echipaj ca
pabil de surprize" — a pre
cizat profesorul Zsolt Se- 
lyem.

NU NUMAI PE PÎRTII Șl PATINOARE

CAMPIONATUL JUDEȚEAN SĂTESC DE HOCHEI !

Continuăm să discutăm 
cu tov. G. Șorban. Mai pa
sionat — pentru că dis
pune de și mai multe argu
mente — ne vorbește despre 
hocheiul pe gheață. Ne re
amintește că la Dănești, 
Sînsimion, Joseni și Reme-

tea au fost amenajate, încă 
de anul trecut, patinoare 
naturale. „Acțiunea a conti
nuat și anul acesta. Recent 
au fost terminate lucrările la 
patinoarele din comunele 
Lunca de Sus, Lunca de Jos, 
Sinmartin, Frumoasa și Si-

Toți interlocutorii s-au re
ferit la activitatea de iarnă 
adaptată la o posibilă inexis
tență a condițiilor care să 
permită practicarea schiului, 
a hocheiului ori a săniușu- 
lui. Petre Coca ne-a spus 
că în comunele județului 
(Arpașul de Jos, Biertan, 
Slimnic, Miercurea Sibiului, 
Orlat) s-au cumpărat jocuri 
de șah, șubah și mese de 
tenis — cu care au fost do
tate căminele culturale. Se 
preconizează, așadar, practi
carea sportului, chiar și la... 
gura sobei. Ceea ce nu este 
un lucru de respins. Mai ales 
că un campionat de șah pe 
comună, sau unul zonal (reu
nind jucători din 3—4 co
mune), un altul de tenis de 
masă, cu participarea a 300 
de tineri —cum se preconi
zează a se organiza, sînt 
inițiative demne de toată

stima. Ne-a vorbit, despre 
toate acestea, profesorul 
Constantin Gulună, șeful 
sectorului sport la Comitetul 
județean U.T.C. Teleorman. 
De instruirea sportivilor a- 
matori din Piatra, Ră- 
doești, Salcia, Siliștea Nouă, 
Scrioaștea, Măldăieni — 
constituiți în cluburi ale 
tineretului ce funcționează 
pe lîngă căminele culturale, 
se ocupă profesorul de mu
zică Constantin. Sevaste, pro
fesorul de limba română C. 
Ivașcu și, bineînțeles, pro
fesori de educație fizică.

★
Asistăm, se poate spune, la 

o activitate intensă de atra
gerea tinerilor la practica
rea exerciții lor fizice și a 
sportului. Rezultatele bune 
— din județele amintite — 
ar putea constitui un exem
plu demn de urmat.

A-erîa a H-a și a IlI-a) cu R 
si. resnectiv. 4 formații, iu- 
■niori X cu 3 echipe si juniori 
VII cu 4 echipa.

în prima grupă, domină cu 
autoritate formația Clubului 
snortiv școlar, antrenată de 
Cornel Munteanu. Succesele 
C.C.S. sînt rezultatul unei

O INIȚIATIVĂ 
FRUMOASĂ

Rugbyul ctștigă noi prieteni in 
rindul elevilor bucuresteni. Cum 
altfel ar putea fi explicat faptul 
rA In cadrul Liceului „Mihall 
F.minescu" au luat flintă primele 
două cercuri, cu participarea ele
vilor din clasele IX, X șl XI7

Inițiativa aparține profesorului 
de educație fizică Nicoiae Drag- 
nea si ea este materializată cu 
snriiinul conducerii liceului — 
director, profesor Eugen Pop — 
și al clubului snortiv Progresul, 
prin antrenorul Eduard Denlschi.

Selecția In ceio două cercuri 
de rugby a fost efectuată, in 
comun, de către* colectivul profe
sorilor de educație fizică din li
ceu si antrenorii clubului Pro
gresul. S-a convenit, de aseme
nea, ca pregătirea fizică gene
rală și specifică să fie realizată 
tot iti comun de aceleași cadre.

Elevi, rugbyști de la Liceul 
..Mihail EminescU" vor beneficia 
de baza sportivă a clubului Pro
gresul din str. dr. Staicovlci nr. 
«4. precum și de echipament Șl 
material adecvat.

Tn primăvară, noua secție de 
rugby a liceului va iniția o com
petiție rezervată echipelor școlare 
din Capitală...

Salutind inițiativa prof. Drag- 
nea. urăm tinerilor rugbyști de 
la Liceul „Mihail Eminescu", mult 
succes !

ÎNTRE BUTURI...
• In prezenta a peste 60 000 de 

spectatori s-a disputat cea de a 
89 întîlnire tradițională între e- 
chipele Universităților Oxford șt 
Cambridge, încheiată cu victoria 
studenților de la Oxford cu 14—3 
(6—0). Eroii întilnirii au fost fra
ții Peter și Bruce Carroll, ori
ginari din Australia, care urmea
ză cursurile la Oxford,
• Echipa parisiană P.U.C., în 

care activează șl Valeriu Iri- 
mescu, va întreprinde în vara 
anului viitor un turneu în Asia, 
juctnd șapte partide în Ceylon. 
Singapore, Kuala — Lumpur șl 
Bangkok.

AUDIȚII DE PURITATEA CRISTALULUI 
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PE MARGINEA CONSFĂTUIRII ANTRENORILOR DE FOTBAL

FAPTE Șl NU VORBE!

Png. a 3-a

Să ne asociem și noi 
aprecierilor antrenorului 
emerit Emerich Vogi și să 
spunem, din capul locului, 
că recentul colocviu al 
tehnicienilor noștri de 
frunte, desfășurat la în
cheierea primei părți a 
campionatului, a fost bine
venit șl util.

Binevenit — fiind vorba 
de analiza activității echi
pelor de divizia A (eșa
loane de bază ale fotba
lului nostru) Ia sfîrțitul 
unei perioade marcată de 
suficiente puncte negative 
(a nu se uita evoluția ne
satisfăcătoare a unora 
dintre formațiile noastre 
de club în competițiile eu
ropene, precum și slabul 
nivel tehnic al multor 
jocuri din campionat), util 

colocviul de 
care vorbim a tratat 
clar șl mai răspicat 
pînă acum jaloanele 
itoarel activități.

Într-adevăr, deviza 
care s-au desfășurat lucră
rile consfătuirii a fost 
fapta și nu vorba, esența 
și nu detaliul. I s-au su
pus ei atît cei din bănci, 
antrenorii, cît și cel aflați 
la catedră, organizatorii și 
lectorii acestei importante 
reuniuni. Și astfel, stră- 
duindu-se să insiste mai 
mult asupra „capitolului 
lipsuri", am putut afla de 
la majoritatea antrenorilor 
de divizia A REALELE 
DEFICIENȚE ce au grevat 
asupra comportării echi
pelor, care a fost partea 
de vină a tehnicienilor, a 
jucătorilor, a conducerilor 
de secții ți cluburi. Recu
noștea, de pildă, antreno
rul dinamoviștilor bucu- 
reșteni, D. Nicolae-Nicu- 
șor i „...In favoarea latu
rii tehnice, am neglijat nu 
o dată pe cea fizică, sla
ba rezistență a Jucătorilor 
<lovedindu-se nu numai în 
partida cu F.C. Liverpool, 
din deplasare, cînd forma
ția a dat o replică cura
joasă doar 60 de minute, 
ci și în cîteva meciuri de 
campionat". „La noi, la 
Steaua — enumera Șt. 
Covaci punctele negative

întrucît
mai 

ca 
vi

snb

— s-a exagerat în pri
vința intensității antrena
mentelor, recurgîndu-se la 
unele exerciții de forță, 
cu care numeroșii jucători 
tineri introduși în forma
ție nti erau obișnuiți. Re
feritor la ideea de joc, s-a 
început de Ia un 
neconcordant cu 
tințele tinerilor 
chipă".

în acest spirit < 
constructiv, au 
comportarea 
care le pregătesc și antre
norii Nicolae Dumitrescu 
(U.T.A.), Constantin Cer- 
năianu (Petrolul), Șt. 
Coidum (Universitatea Cra
iova), Vintilă Mărdărescu 
(Politehnica Iași) ș.a.

S-au semnalat — de ce 
să n-o spunem — și unele 
încercări de ocolire a ade
văratelor cauze care au 
condus la comportări ne
satisfăcătoare, unii antre
nori pedalînd mai mult pe 
greșelile individuale, ele
mentare, și mai puțin pe 
cele fundamentale, ale e- 
chipei.

în acest sens, s-a potri
vit foarte bine ca, în ziua 
a doua a consfătuirii, să 
audiem, împreună cu an
trenorii, o valoroasă expu
nere (mult mai conclu
dentă decît referatul ce-și 
propusese să analizeze tu
rul diviziei A) a prof. Ion 
Șiclovan, șeful catedrei de 
teorie și metodică a 
I.E.F.S.

Avînd ca temă „Mode
larea conținutului antrena
mentului, plecind de Ia 
cerințele Jocului", confe
rențiarul a prezentat o se
rie de date-teste elocven
te, culese de la unele 
jocuri ale echipelor noas
tre de club sau ale națio
nalei. Raportînd cifrele la 
standardul internațional, 
vorbitorul a relevat faptul 
că evoluția echipelor noas
tre Iasă încă mult de do
rit sub aspectul CARAC
TERULUI EFORTULUI 
DEPUS DE JUCĂTORI ÎN 
TIMPUL CELOR 90 DE 
MINUTE, al EFICIENȚEI 
ACȚIUNILOR DESFĂȘU
RATE ÎN CELE TREI 
MARI ZONE ALE TERE-

nivel 
cunoș- 

din e-

obiectiv, 
analizat 

formațiilor

NULUI. Și, ca să dăm ți 
exemple, a fost Interesant 
de aflat cum CONSTRUC
ȚIA JOCULUI ECHIPEI 
STEAGUL ROȘU în me
ciul cu Farul a AVUT DE 
SUFERIT ȘI DIN PRICI
NA NUMĂRULUI MARE 
(17 DIN 34) DE DEGA
JĂRI EFECTUATE DE 
PORTAR, CU PICIORUL, 
LA ÎNTÎMPLARE, cum 
RITMUL ACȚIUNILOR 
ȘI DINAMICA DE AN
SAMBLU A
SUFERĂ DIN PRICINA 
FAPTULUI CA — în com
parație cu fotbaliștii stră
ini — AI NOȘTRI ALEAR
GĂ MULT MAI PUȚIN 
ȘI FARA EFORT MAXI
MAL.

A reieșit, așadar, de aici, 
și NECESITATEA INTRO
DUCERII OBLIGATORII 
A PROBELOR FIZICE 
PENTRU TOTI JUCĂTO
RII DE DIVIZIA A. „Pe 
viitor, capacitatea de efort 
nu va mai fi privită ca o 
simplă calitate fizică, ci 
ca o condiție de bază în 
pregătirea fotbaliștilor noș
tri" — au subliniat, o dată 
în plus, Emerich Vogi și 
Nicolae Petrescu, rămînîn- 
du-i cunoscutului specia
list în materie, prof. Ba
ruch Elias, să înfățișeze, 
la tablă și, apoi, pe teren, 
tehnicienilor noștri, com
plexele exerciții menite să 
contribuie la înlăturarea 
evidentelor deficiențe în 
sfera pregătirii fizice.

Acordîndu-se atenția cu
venită și celorlalți factori 
ai pregătirii, am avut, în 
final, și tabloul complet 
al acestei consfătuiri, care 
a urmărit, prin lucrările 
ei, să-i convingă pe antre
nori că PROGRESUL ÎN 
FOTBAL ESTE DE NE
CONCEPUT FARA ÎMBI
NAREA ARMONIOASA 
A FACTORILOR DE 
MARE PONDERE I FI
ZIC, TEHNIC, TACTIC ȘI 
VOLITIV.

Dar să așteptăm terme
nul de scadență — returul 
— pentru a vedea în ce 
măsură vorbele devin 
fapte.

JOCULUI

G. NICOLAESCU

1223400 SPECTATORI LA MECIURILE

Cele 120 de partide ale tu
rului au fost urmărite de
I 223 400 de spectatori, cu o 
med;e de 81560 de etapă. Cei 
mai mulți — 129 000 — s-au 
înregistrat în prima etapă, 
iar cei mai puțini — 42 000
— au fost prezenți Ia parti
dele etapei a XlV-a. Vă pre
zentăm un clasament al celor 
12 orașe, care au echipe de 
divizia A, pe baza mediei de 
spectatori: 1. CRAIOVA — 
16 571 (această medie s-a cal
culat raportînd totalul spec
tatorilor — 116 000 — la cele 
7 partide susținute de Uni
versitatea pe teren propriu). 
2. București — 12 733
(382 000:30); 3. Ploiești 12 000 
(96 000:8); 4. Timișoara —
II 428 (80 000:7); 5. Pitești
— 11 142 (78 000:7); 6. Bra
șov — 11 000 (66 000:6); 7. 
Constanța 10 875 (87 000:8); 8. 
Iași — 9 000 (72 000:8); 9.
Cluj — 7 900 (118 500:15); 10. 
Arad — 6 812 (54 500:8); 11. 
Bacău — 6 285 (44000:7); 12. 
Petroșani — 3 675 (29 400:8). 
în acest oraș în etapa a 
XIII-a au asistat cei mai pu
țini spectatori — 1 000.

CLUJUL — „LIDER" 
ÎN TROCUL 

PETSCHOWSCHI
Situația în trofeul Petschow- 

schi 
este 
8,86, 
rești 
Constanța 8,50, 6—8 Craiova, 
Timișoara și Bacău 8,14, 9. 
Arad 8,00, 10. Iași 7,12, 11. 
Pitești 7,00, 12. Brașov 5,28. 
Publicul din Ploiești a reușit

a
RĂDUCANU 

obținut cea mai bună 
medie fS.SO) a turului

deci, într-un procent de 86 
la sută gazdele au reușit să-și 
mențină avantajul pînă în 
minutul 90); oaspeții au a-

Graiul
la terminarea turului 
următoarea! 1. CLUJ 
2. Ploiești 8,62, 3. Bucu- 
8,53, 4—5 Petroșani și

cifrelor
vut avantaj Ia pauză de 16 
ori (8 au fost cîștigate de oas
peți, 4 au revenit gazdelor, 
iar 4 s-au terminat Ia egali
tate!. iar în 44 rezultatul a

Dincolo de fațada unui club experimental
• S-ar putea intrefine F.C» Argeș numai din încasări ? • Initiative pentru 
„rotunjirea" bugetului • în sfîrșit, un sediu nou, modern! ® „Laboratoarele" 
echipei și ce n-ar trebui sâ uite antrenorii și jucătorii de la F. C. Argeș

■ j-.

(au intrat In calcul jucătorii 
care au primit note în 14 sau
15 etape) t DESELNTCU și 
ADAMACHE T21 ; lanul 117; 
Ghiță 116; Olteanu (Steagul 
roșu) 115; Pojoni și Cojoca
rii 113; Antonescu și Gydrfi 
112; Ivăncescu, Crețu și Gru
ber 111; Radu Nunweiller, 
Mocanu și Măndoiu 110; Tă- 
nase, Romilă, Lupulescu, Ni- 
culescu (F.C. Argeș) și Vlad 
109 ; Cîmpeanu și Demide 
108; Badea (14 jocuri), Li- 
bardi (14 jocuri), Axente, 
Jenei, Cuperman, Niculescu 
(Universitatea Craiova) și Pi- 
guiea 107; Ștefănescu (Steaua) 
și Nedelcu 106; Florea și 
Sandu 105.

Pe baza notelor acordate 
în acest tur, clasamentul 
„constanța-valorică" (se în
tocmește, reamintim, totali- 
zînd cele mai bune 11 note 
obținute 
cele 15 
astfel : 
1 192 p, 
1 179 p,
Universitatea Craiova 1158 p, 
5. „U“ Cluj 1157 p, 6. Dina
mo 1154 p, 7. Rapid 1146 p, 
8. Petrolul 1137 p, 9. F.C. 
Argeș 1 133 p, 10. C.F.R. Cluj 
1 132 p, 11. Jiul 1 123 p, 12. 
Sport club Bacău 1116 p, 13. 
U.T.A. 1 115 p, 14. Steaua 
1 087 p, 15. C.F.R. Timișoara 
1064 p, 16. Progresul 1029p.

Cronicarii ziarului „SPOR
TUL" au acordat în acest tur
16 note de 10 ! Adamache și
Lupescu cîte două, Antones
cu, Constantinescu (Dinamo), 
Both, Dumitriu II, Stoicescu, 
Oprea, Donose, M. Ionescu, 
Niculescu (F.C. Argeș), Oltea
nu (F.C. Argeș), Ștefan („U“ 
Cluj) și Răducanu. în con
trast cu aceste note de 10 au 
fost acordate 88 de note de 
4:0. Dembrovschi a primit de 
4 ori nota 4, Bălan de 3 ori, 
Suciu, 
nescu, 
(Jiul), 
ori și 
Rakși, . . .
brovschi, Velicu, Volmer, Bă
lan și Hangan.

Adrian VASILESCU

de fiecare echipă în 
etape) se prezintă
1. STEAGUL ROȘU
2. Politehnica Iași

3. Farul 1165 p, 4.

Grama, Sima, Comă- 
Corec și M. Popescu 
fiecare de cite două 
8 note, de 31 Tătaru, 
Ștefan (Rapid), O. Dem-

ADAMACHELUPESCU și
primească 4 note (3 în ul

timele trei etape) de 10, cel 
din București și Cluj tot cîte 
4 note de 10, iar cel din Cra
iova și Bacău cîte o notă de 
10. în schimb, publicul din 
Brașov a primit de două ori 
nota 5, iar în etapa a XIII-a 
nu a primit notă, terenul din 
Brașov fiind suspendat. Pu
blicul din Pitești, în etapa a 
VH-a și cel din Iași, în eta
pa a Vl-a au primit nota 4.

80 DE VICTORII 
ALE GAZDELOR, 

16 ALE OASPEȚILOR, 
24 DE MECIURI EGALE
Din cele 120 de partide ale 

turului, în 60 avantajul la 
pauză a fost de partea gaz
delor (52 au fost cîștigate în 
final de gazde, 7 s-au termi
nat la egalitate și numai o 
partidă a revenit oaspeților;

să
— de două ori nota 10.
fost egal (24 au cîștigat gaz
dele, 7 oaspeții, iar 13 s-au 
terminat tot la egalitate). Re
iese că din cele 120 de par
tide, 80 au revenit gazdelor, 
16 oaspeților, iar 24 s-au ter
minat Ia egalitate.

ECHIPA JUCĂTORILOR 
CU CELE MAI MARI NOTE

Vă prezentăm o echipă a 
turului pe baza celor mai 
bune medii: RÂDUCANU
8,50 — IVANCESCU (CREȚU 
și GRUBER) 7.40, OLTEANU 
(F.C. Argeș) 7,92, DESELNI- 
CU 8,06, CÎMPEANU 7,20, 
PESCARU 8,00, BADEA 7,64, 
NASTURESCU 6,93,. DUMI- 
TRIU II (SOO) 7,45, LIBAR- 
DI 7,64, GYORFI 7,46.

Numai 33 de jucători au 
reușit să treacă „granița" to
talului de 105 puncte, adică 
să aibă o medie peste 7,00

Promovarea echipei Dinamo 
Pitești — precursoarea actua
lului club F.C. Argeș — în 
divizia A, n-a însemnat, au
tomat, și crearea unei baze 
materiale la nivelul exigențe
lor unui club de performan
ță. După cum nici prezența 
atîția ani a echipei piteștene 
în primul eșalon divizionar, 
n-a adus o spectaculoasă 
transformare pe acest plan. 
Ceea ce s-a realizat însă în 
clubul F.C. Argeș — investit 
de aproape trei ani de către 
F.R.F. cu titulatura de „expe
rimental" — în privința con
dițiilor puse la dispoziția fot
baliștilor. s-a înscris, evident, 
pe o spirală ce tinde spre mai 
bine.

Aprecierile variază în func
ție de criteriul comparativ 
ales. Dacă, de pildă, luăm ca 
punct de referință anul pro
movării în divizia națională 
A — 1961 — dimensiunea 
saltului ni se pare mare, în
trucît atunci nici nu exista, 
de fapt, un cadru organizato
ric adecvat unui club de per
formanță, o bază materială 
corespunzătoare. Uneori, se 
agoniseau cu greu chiar și 
banii necesari deplasărilor 
echipei în campionat. De aci 
și pînă la realitatea prezen
tului 
drum 
Argeș 
zător, 
află cabinetul medical, utilat 
cu aparatura de specialitate 
Ia nivelul cerințelor perfor
manței, cantonamentul pentru 
Iotul de tineret (15 paturi), 
sala de mese cu bucătăria 
anexă care asigură masa pen
tru sportivi în condiții avan
tajoase, dar și suporterilor 
(cei cu cotizația la zi) care 
mai găsesc aci, Ia sediul fot
baliștilor, un club al lor, cu sală 
pentru șah, table, remmy, 
biliard și... șuetele în temă. Iar 
cantonamentul pentru echipa 
divizionară, deși nu se află 
la 
cu 
ce 
Și

este, într-adevăr, un 
lung. Azi, clubul F.C. 
are un sediu corespun- 
în incinta căruia se

sediul clubului, nu este 
nimic mai prejos în ceea 
privește ambianța plăcută 
gradul adecvat de confort 

pentru cei ce găsesc aci o 
oază de liniște, pentru orele 
de relaxare sau concentrare 
dinaintea meciurilor. Dormi
toarele spațioase, dar intime, 
băile, sala de tenis de masă, 
aparatele de radio și televi
ziune concură la aceasta.

Dar să nu uităm că per
formanța nu se făurește aci. 
Care sînt, deci, „laboratoare
le" clubului piteștean ?

Tn primul rînd stadionul 
„1 Mai" care ar trebui să fie
— precum indică și F.R.F.
— proprietatea clubului, dar 
care acum aparține întreprin
derii de gospodărie orășeneas
că. Este adevărat că prin 
sprijinul organelor locale, 
clubul nu plătește chirie pen
tru folosința stadionului, dar 
fiind interesat în a avea aci 
condiții optime de pregătire- 
F.C. Argeș a investit în ulti
mii ani serioase fonduri pen
tru îmbunătățirea și extinde
rea bazei. Au apărut astfel 
sauna bazin cu apă caldă' și

un teren de antrenament cu 
zgură, iar cu sprijinul fede
rației, două terenuri anexă 
gazonate se află în stadiul 
de finisare (lucrarea a costat 
peste 450 000 lei).

O veche și grea problemă 
a stadionului: apa caldă și 
încălzirea vestiarelor, a fost, 
în sfîrșit, rezolvată printr-o 
instalație specială. Acestea 
fiind datele problemei, de ce 
mai este necesar un interme
diar între baza sportivă și 
cei care o folosesc în princi
pal ? Nu constituie stadionul 
propriu e condiție sine qua 
non a unui club puternic, fie 
chiar și experimental ?

După cum se subînțelege că 
un club este puternic numai 
cînd poate trăi pe propriile 
picioare. Intențiile de per
spectivă ale F.R.F. converg 
chiar spre o asemenea rea
litate în fotbalul românesc. 
Și clubul experimental F.C. 
Argeș trebuie să fie o stație- 
pilot în acest sens. Ce oferă 
acesta, concret, la ora actua
lă ? O medie de 8 000 specta
tori plătitori în acest tur și 
depășirea planului de veni
turi al clubului pe anul 1970. 
Ar asigura însă acest plan 
— conceput după părerea 
noastră la un plafon mult 
prea scăzut — acoperirea tu
turor cheltuielilor ? Bineînțe
les că nu I Și atunci, vicepre
ședintele F.C. Argeș, Puiu 
Rapaport — unul dintre cei 
mai activi și întrepizi condu
cători de club de opt ani legat 
trup și suflet de echipa pi- 
teșteană — a inițiat un plan 
de măsuri adiacente, menite 
să sporească veniturile clu
bului. Firesc, în centrul aten
ției trebuie să se afle supor
terii, al căror aport, dacă nu 
e stimulat, organizat, se risi
pește între declarații de dra
goste și reproșuri. Cu ce s-a 
început? Cu... anularea gra
tuităților la meciurile echi
pei. SINGURA LEGITIMA
ȚIE VALABILA ESTE BI
LETUL DE INTRARE, iar 
acei suporteri care doresc să 
aibă un loc rezervat, plătesc 
o taxă anuală între 150 și 210 
lei, în funcție de locul din 
tribună. Chiar și oficialități
le municipiului și județului 
au o contribuție personală a- 
nuală de 200 lei pentru lo
cul rezervat în tribuna oficia
lă, bineînțeles în afara cos
tului respectivului bilet de 
intrare.

Venitul clubului a fost con
sistent rotunjit în anul care 
s-a scurs prin editarea unui 
album ilustrat dedicat C.M. 
'70, cu care prilej a fost pre
zentată și activitatea clubu
lui, nelipsind nici reclama 
comercială a diverselor în
treprinderi argeșene. Un be
neficiu de circa 200 000 lei a 
răsplătit astfel inițiativa. în 
asemenea condiții, vînzarea 
fotografiilor sportivilor, a in
signelor și fanioanelor clubu
lui a rămas un adiacent. 
Și stimulată, probabil, de suc
cesul operațiunii cu albumul, 
conducerea clubului gîndește

de pe acum Ia o nouă iniția
tivă de anvergură, în per
spectiva verii 1971 : AMENA
JAREA ÎN CURTEA SEDIU
LUI CLUBULUI A UNUI 
CINEMATOGRAF ÎN AER 
LIBER. Se așteaptă și cu a- 
cest prilej înțelegerea și spri
jinul organelor locale. Dar 
cum un club care se respec
tă nu poate trăi sub carapa
cea izolaționismului, valoarea 
și tăria sa confruntîndu-se și 
validîndu-se nu numai în 
competițiile interne, F.C. AR
GEȘ SE AFLA ANGAJAT 
ACUM — după o perioadă 
de reflux — ÎNTR-O SERIE 
DE CONTACTE INTERNA
ȚIONALE, cu echipe din Bul
garia, Iugoslavia, R.F.G., Tur-

cia, Israel, Liban, Congo 
(Kinshasa), Ghana, Mexic. Și 
dacă de Ia contacte se va 
ajunge Ia contracte, clubul 
piteștean va putea oferi su
porterilor săi un bogat calen
dar internațional care se va 
repercuta pozitiv și în pro
priul buget.

Să sperăm însă că jucăto
rii și antrenorii de la F.C. 
Argeș nu vor uita că PRIN
CIPALA SURSA DE VENI
TURI CONSTĂ ÎN BUNA 
COMPORTARE A ECHIPEI 
ÎN CAMPIONAT. în calita
tea fotbalului prestat care 
înseamnă, deopotrivă, specta
col și puncte în clasament.

Paul SLAVESCU

DUMITRU Sl-A
RECUNOSCUT VINA...

<■ Sancțiunea: trei etape suspendare 
Jucătorul rapidist a avut o poziție 

corectă în £ața Comisiei de disciplină 
< Atidudine fermă împotriva bruta
lităților: Gabor (Minerul Bălan) 6 luni 

suspendare!

FOTBALIȘTII DE LA PETROLUL 
VOR PLECA DUMINICĂ IN GRECIA
Jucătorii de la Petrolul 

n-au intrat în vacanță. Du
minică ploieștenii vor pleca

Eliminat de pe teren în 
timpul meciului Rapid-Fa- 
rul, pentru lovirea intențio
nată a adversarului, fără 
balon, fotbalistul ION DU
MITRU s-a prezentat asea
ră în fața Comisiei centrale 
de competiții și disciplină 
a F.R.F., însoțit de către 
Otto Zaharia, vicc-președin- 
te al clubului Rapid.

Mărturisim că am mani
festat temeri 
ră cu poziția 
o va lua acest 
tor — cu mari 
și cu defecte — _ 
rului întrunit pentru a-i ju
deca fapta comisă în urmă 
cu cîteva zile. Ne gîndeam 
că, poate, nici în acest al 
12-lea ceas. Dumitru nu va 
înțelege gravitatea abaterii 
săvirșite, va încerca să se 
ascundă îndărătul scuzelor 
de tot felul, minimalizînd 
faptele și, de ce n-am spu
ne-o, înfruntînd chiar co
misia. Existau destule ante
cedente care ne dădeau 
dreptul să credem aceste 
lucruri.

Cu atit 
sa(isfacția 
Comisiei 

cultîndu-l 
a adoptat 
rătînd că 
dezaprobă 
l-a făcut, 
gat că 
CORD. 
SANCȚIUNEA CARE 
VA DA. ARĂTÎND CA A 
TRAS ÎNVĂȚĂMINTE DIN 
CELE ÎNTÎMPLATE ȘI 
PROMIȚÎND CA ACEASTA 
ESTE ULTIMA LUI 1NTÎL- 
NIRE CU COMISIA DE 
COMPETIȚII ȘI DISCIPLI
NA. El și-a manifestat in
tenția fermă de a juca co
rect, de a nu 
cea mai mică 
ciplinară.

Apreciindu-i

în legătu- 
pe care 

tînăr jucă- 
calități. dar 
în fata fo-

mai mare a fost 
noastră, ca și a 

de disciplină, as- 
pe Dumitru. El 
o poziție clară, a-
este primul care 
gestul pe 
Dumitru a 
ESTE DE

DINAINTE,

care 
adău- 

A- 
CU 

T SE

mai crea nici 
problemă dis-

TREI SĂPTÂMiNI
DE ODIHNA PENTRU

cu 
am
au 
în 
a- 
o-

JUCĂTORII FARULUI
într-o discuție avulă 

antrenorul R. Cosmoc, 
aflat că jucătorii Farului 
intrat în concediu pînă 
ziua de 9 ianuarie. Deci, 
proape trei săptămîni de
dihnă totală pentru fotbaliș
tii constănțeni. După termi
narea vacanței, va avea loc 
vizita medicală a tuturor 
componenților Iotului ; apoi, 
biroul secției a programat o 
ședință de analiză, în care 
se va face bilanțul activității 
echipei în turul campionatu
lui.

într-un turneu în GRECIA, 
în cadrul căruia, în perioada 
23 decembrie — 6 ianuarie, 
vor susține cinci întîlniri a- 
rriicale în compania a patru 
formații din prima ligă a a- 
cestei țări și una cu lidera 
seriei secunde. Printre for
mațiile grecești cu care Pe
trolul urmează să joace se 
află Panianis Atena, clasată 
pe locul doi în prima ligă, 
și Panseraikos, din orașul Se
res, echipă antrenată de II ie 
Oană.

Conducerea tehnică a for
mației ploieștene a hotărît 
ca MOCANU să nu facă de
plasarea, deoarece fundașul 
echipei naționale, după un 
sezon destul de încărcat, are 
nevoie de o perioadă mai 
mare de odihnă. In schimb, 
în lotul 
rea în 
cîțiva I 
echipa

I care va face deplasa- 
Grecia au fost incluși 
Jucători remarcați în 
de tineret-rezerve.

FOTBALUL ROMÂNESC ASPIRĂ 
LA O MEDALIE OLIMPICĂ

(Urmare din pag. A)

— Spunețl-ne, pe cine con
tați la ora actuală ?

— După partidele din cam
pionat și după cele patru 
jocuri de verificare, ne-am 
fixat la următorii: portari — 
M. CONSTANTINESCU și 
GHIȚA, fundași — CHE- 
------ IVANCESCU, BÂ- 

VLAD, OLTEANU, 
F. C. Argeș, V. 

STOICESCU, CODREA, la 
care s-ar putea adăuga PO- 
POVICI, dacă va juca în re
tur, mijlocași — SALCEANU, 
PESCARU, DINCUȚA și CO- 
JOCARU. Compartimentul ca
re ne dă bătaie de cap îl 
constituie atacul, și în spe
cial extremele. Dar, deocam
dată, notați numele lui NAS
TURESCU, LUPULESCU, CU- 
PERMAN, OPREA, GYORFI 
și CARAMAN. Constănțeanul 
mai trebuie, însă, urmărit. 
Rămîne vacant un Ioc pentru 
o extremă stingă. Să vedem

RAN, 
DIN, 
de la

vom su- 
aprobării

meciurile

In Bucu-

pu-

a
CU

cine se va remarca în primă
vară.

— Care e programul lotu
lui?

— Deocamdată, e vorba de 
un proiect, de un plan de 
pregătire și un program de 
activitate pe care-1 
pune dezbaterii și 
biroului federal.

— Cînd au loc 
cu Albania ?

— La 18 aprilie,
rești, și 26 mai, la Tirana.

— Fiindcă i-ați urmărit pe 
viitorii adversari, ce ne 
teți spune despre ei ?

— Formația olimpică 
Albaniei SE CONFUNDA
PRIMA REPREZENTATIVA 
a țării respective. Tn meciul 
cu Polonia, albanezii, pe ca- 
care îi cunoșteam și din Cu
pa balcanică, au demonstrat 
aceleași calități fizice excep
ționale, forță de joc deosebi
tă. mare putere de luptă. 
M-a impresionat dirzenla lor.

In ansamblu, și mai ales

din punct de vedere tehnic, 
fotbalul românesc e mai bun 
decît cel albanez. Cu o echi
pă bine pregătită, care să îm
bine tehnica cu puterea de 
luptă, nu vom avea surprize 
și ne vom califica, URMÎND 
SA JUCAM CU INVINGA- 
TOAREA DINTRE REPRE
ZENTATIVA DANEMARCII 
și ECHIPA DE AMATORI 
A ELVEȚIEI.

— presupunind că obțineți 
calificarea — ceea ce dorim 
cu toții — ce obiectiv v-ați 
propus să realizați cu lotul 
de care răspundeți ?

—Cucerirea unei medalii. 
De ce să nu vă mărturisesc, 
gindurile îmi zboară chiar 
spre cea de aur. NU E UN 
VIS IREALIZABIL. Cu spri
jinul antrenorilor de la clu
buri, cu care am pus bazele 
unei rodnice colaborări, cred 
că sîntem capabili să reali
zăm o performanță deosebită. 
Dar, bineînțeles, ea depinde 
în primul rînd de jucători.

Apreciindu-i sinceritatea, 
Comisia a trebuit, totuși, să 
treacă la aplicarea regula
mentului, aplicîndu-i, 
jucătorului rapidist 1 
mum de pedeapsă : 
ETAPE SUSPENDARE.

Tot în ședința de aseară.

însă, 
mini- 
TREI

s-a pronunțat o aspră sanc
țiune împotriva jucătorului 

GABOR (Minerul Bălan), 
pentru joc periculos șl lo
vire intenționată, care 
dus ' -. -
a doi adversari : 
SUSPENDARE!

Un alt caz de 
de zi a fost cel 
rilor FLOREA și 
(Petrolul), care au avut a- 
bateri în meciul de tineret- 
rezerve cu C.F.R. Timișoa
ra. Primul a primit aver
tisment, iar cel de al doi
lea a fost suspendat pe o 
etapă.

la accidentarea
6

au 
gravă 
LUNI

ordinea 
jucăto-

Pe 
al
SPIRIDON

★
Cu ședința de aseară, și 

Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a luat va
canță. Ce bine ar fi dacă 
această vacanță s-ar prelun
gi pînă la... terminarea cam-, 
pionatului 1

LA SPORT CLUB BACAU ?
Am aflat, zilele acestea, 

zvonul că Nunweiller IV 
ILică) va face din nou parte, 
începind din retur, din efec
tivele echipei Sport Club Ba
cău. Neconfirmată, deocamda
tă, vestea ni se pare, totuși, 
demnă de interes. Revenirea 
fostului „libero" la echipa 
băcăuană ar soluționa o pro
blemă care a rămas in bună 
măsură nerezolvată de la ple
carea sa.

Reîntîlnirea 
fiilor Oborului

Sîmbătă 26 decembrie, restau
rantul Mediaș va găzdui (de la 
ora 20) o tradițională reunire a 
fotbaliștilor oborenl. Vor fi pre
zente „la apel" mal multe ge
nerații, printre care NUME care 
nu mal au nevoie de nici o re
comandare specială : ȘTEFAN
CIRJAN, PETRE STEINBACH, 
TITUS OZON, GIONY DUMI
TRESCU, GICA PETRESCU. SON
NY NICULESCU. CONSTAN
TIN, NUNWEILLER ni Si multi 
alții.

In Campionatul Europei

MECIUL CEHOSLOVACIA - ROMANIA VA Fl CONDOS
DE UN ARBITRU PORTUGHEZ

C. Bârbulescu și N. Rainea vor arbitra in Cipru și Ungaria
Comisia de arbitri a U.E.F.A. 

a desemnat arbitrii meciurilor 
programate în primele șase 
luni ale anului 1971, în ca
drul Campionatului Europei 
(Cupa „Henry Delaunay") si 
ain cadrul competiției U.E.F.Ă. 
pentru „speranțe".

Pentru Tntilnirea dintre 
reprezentativa tării noastre 
și cea a Cehoslovaciei, ce 
va avea loc la 16 mai, a 
fost propus arbitrul portu
ghez LEITE, în timp ce con
ducerea partidei dintre re
prezentativele de tineret

ale celor două țări a fost 
încredințată lui GRUDA 
(Albania).

Cavalerii fluierului din țara 
noastră au_ fost și ei propuși 
să conducă jocuri contînd 
pentru aceste două compe
tiții. Astfel, C. BARBULESCU 
urmează să arbitreze meciul 
dintre Cipru și Spania (la 
9 mai 1971, în Cipru), iar N. 
RAINEA a fost ales să con
ducă întîlnirea dintre echipele 
de speranțe ale Ungariei și 
Bulgariei <19 mai 1971).

LOTO-PRONOSPORT
AUTOTURISME 
LA ALEGEREA 

CÎȘTIGATORILOR 
în lunile decembrie 

ianuarie și februarie 
— la toate tragerile și 
cursurile obișnuite r

1970, 
1971
con

cursurile obișnuite LOTO, 
PRONOEXPRES și PRONO
SPORT se vor atribui au
toturisme în cadrul valorii 
unitare a premiilor în nume
rar, indiferent de categoria 
la care a fost obținut cîști- 
gul în numerar de o valoare 
cel puțin egală cu cea a 
autoturismului ales, felul 
biletului și taxa de participa
re per variantă.

Deci, SE POT OBȚINE 
AUTOTURISME ȘI CU VA
RIANTE DE 2 LEI (la Loto) 
și 3 LEI (Ia Pronoexpres), 
iar la Pronosport SE MEN
ȚIN PREVEDERILE ANTE
RIOARE

Pe perioada decembrie 
1970 — februarie 1971, se

oferă următoarele auto
turisme, la alegerea cîști- 
gătorilor i Moskvici 408 cu 
caroserie 412
Dacia 1100 
Moskvici 408 
și radio (54 500 lei), Skoda 
S. 100 (53 090 lei), Fiat 850 
(45 800 lei).
• Tragerea Loto de as

tăzi VA FI TELEVIZATA 
direct din Studioul de tele
viziune. cu începere de la 
ora 19,10.

PREMIILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 8 DECEMBRIE 1970 
Categoria li 1,60 autoturis

me Dacia 1300; cat 2: 5,05 
autoturisme Moskvici 408/ 
412 ; cat. 3 : 29,20 excursii in 
Paris ; cat. 4: 37.55 excursii 
de 2 locuri în Cehoslovacia ; 
cat. 5 : 58,60 variante a 2.000 
lei; cat. 6: 108,30 variante a 
891 lei; cat. 7s 5.951,85 va
riante a 100 lei.

(57 700 lei), 
(55 000 lei), 
cu 4 faruri



Turneul <k Lnclbal din R, D. GermanăI UrncUl ue Hdnnisal Min rt» w» ueimua

ROMÂNIA S-A CALIFICAT IN RUNDA FINALA 
DUPĂ VICTORIA CU 17-16 ASUPRA U.R.S.S

SCHWERIN, 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Revenind asupra partidelor 
da miercuri nu putem acorda 
prioritate amănuntelor pri
vind evoluția echipei noastre, 
cu toate că ea a obținut o 
victorie, prețioasă, (nu prin 
centimele adversarilor, ci prin 
faptul că șî-a dovedit încă 
o dată forța competițîonală, 
bazată Pe excelente capacități 
tehnice și, mai ales, tactice). 
Renunțăm pentru un moment 
l.a această revenire asupra 
jocului handbaliștilor români, 
deoarece a doua partidă a se
rii a oferit o surpriză pe ca
re. din cauza orei tîrzii, nu 
am avut posibilitatea s-o fa
cem cunoscută cititorilor. SE
LECȚIONATA POLONIEI A 
ÎNVINS REPREZENTATIVA 
U.R.S.S, cu 10—9 (4—71).

Mal întîi, deci, despre acest 
joc, care a stîmit vii comen
tarii aici, la Schwerin. Me
ciul nu a fost de loc fru
mos, deoarece s-a jucat lent, 
eu atacuri obositor de lungi, 
fără finalitate (în repriza se
cundă, de pildă, în 20 de 
minute, s-au înscris doar 3 
goluri!). Formația sovietică, 
cu un atac în care doar Kli
mov și Kulev au fost ceva mai 
activi, a condus în majorita
tea timpului, dar cu un a- 
vans destul de mic, și care, 
în repriza secundă, a fost in
stabil., Aceasta a făcut po
sibilă lovitura de teatru din 
final, cînd echipa poloneză, 
destul de modestă pînă a- 
tuncî, avînd, însă în portarul 
Sczymczak un jucător în for
mă excelentă, a „sprintat" 
scurt, cîștigînd, spre surprin
derea. generală, chiar pe „li
nia de sosire'. Concludentă, 
în acest sens, a fost evoluția 
scorului în ultimele 5 minu
te! min. 55: 9—7 pentru
U.R.S.S.. min. 58: 9—9, min. 
59: 10—9 pentru handballștii 
polonezi, care au avut toate

motivele să «e Îmbrățișez* f*- 
riciți, la fluierul final.

La fel de mulțumiți erau 
cu aproximativ o oră mal 
devreme, și jucătorii noștri 
care — așa cum precizam în 
relatarea anterioară — au fost 
intens solicitați de tînăra și 
extrem de ambițioasa repre
zentativă secundă a R. D.

CRISTIAN GATU

Flaek# (11). Bdhme (9) ți 
Ostarek (9). beneficiind de un 
portar fn zi bună (Noack) și, 
mai ales, ajutată de unele ne
atenții fn apărare ale echipe! 
române, selecționata secundă 
a R. D. Germane a alimentat 
copios, în prima repriză, spe
ranțele publicului spectator 
într-o neașteptată victorie a 
sa.

La reluare, însă, reprezen
tativa României a apărut pe 
teren cu o altă față, stopînd 
printr-o apărare excelent or
ganizată toate veleitățile o- 
fensive ale adversarului și 
fractificînd Ia timp situațiile 
favorabile de care a benefi
ciat în ofensivă. Un mare 
merit în realizarea acestei 
victorii l-a avut Gheorghe 
Gruia, autor a 10 goluri, care 
și-a sărbătorit, cu acest prilej, 
un excelent record, UNIC ÎN 
LUMEA HANDBALULUI: 
501 goluri pentru echipa na
țională I în clipa în care a 
majorat scorul la 13—9 pen
tru formația noastră (min. 
40) și cînd crainicul sălii a 
anunțat că este al 500-lca gol 
al său în reprezentativa ță
rii, întreaga sală a izbucnit 
în aplauze furtunoase, re- 
compensind spontan și me
ritat P« acest mare sportiv 
român.

Germane. Numărînd în rîn- 
durile sala cîțiva handbaliști 
mai experimentați: Rohring 
(19 selecționări în echipa A),

IERI DUPĂ

★
Iată rezultatele înregistrate 

ieri în cadrul grupei A: Ce
hoslovacia—Austria 31—18, 
R.D.G.—Ungaria 18—15.

AMIAZĂ

desi'ă- 
meciuri 

divizii 
Mosco- 
Stroitel 
Dinamo 
Dinamo 

Tbi- 
11 s-au

CAMPIONATUL U.R.S.S
DE BASCHET DUPĂ
0 NOUA FORMULA

Pentru prima 
campionatului

Primul slalom din cadrul Cupei Mondiale

TURNEU
INTERNAȚIONAL 

DE HANDBAL LA CLUJ

In prima partidă de joi, din 
cadrul grupei B, selecționata se
cundă a R. D. Germane a obți
nut o neașteptată, dar meritată 
victorie In fața reprezentativei 
Poloniei : 16—13 (S—«). Tinerii 
liandballștl din R. D. Germană 
au început bine, conductnd tn 
prima repriză tn majoritatea tim
pului cu 3—4 goluri. In repriza 
secundă el au continuat să lupte 
pentru mărirea diferenței Ia 4 
goluri, care le-ar fi asigurat ca
lificarea tn runda finală. Deși 
au avut Ia un moment dat a- 
ceastă diferență, epuiztndu-ți re
sursele fizice au cedat tn final, 
permițtnd handbaliștllor polo
nezi să refacă din handicap. Au 
marcat : Flacke (4), Worhlah (4), 
Pietsch (2), Bohme (2), Glasman 
(2), Ostarek ți 
R. D.
wada (5), Strozyk (2) țl 
pentru Polonia. Au condus 
H. Karlsson țl L. Larsson 
dla).

lată și rezultatria Înregistrate in 
grupa A : R. D. Germană — 
Cehoslovacia 17—12, Ungaria — 
Austria 26—M.

Călin ANTONESCU

oară In analele 
___ ________ de baschet al 

U.R.S.S. (aflat la cea de-a 38-a 
ediție) Întrecerile se vor 
șura după o formulă cu 
tur-retur în cadrul unei 
de 12 formații : T.S.K.A. 
va, Spartak Leningrad, 
Kiev, Jalgiris Kaunas, 
Moscova. Kalev Tartu. 
Tbilisi, S.K.A. Riga, G.P.I. 
list, S.K.A. Kiev, cărora _ 
adăugat nou-promovatele V.E.F. 
Riga și R.T.T. Minsk.

Regulamentul competiției pre
vede că Ia finele returului ulti
mele 4 clasate vor retrograda, 
iar tn locul lor vor promova 
doar două echipe, astfel că di
vizia 197171972 se va desfășura 
cu io formații. Totodată se pre
vede obligativitatea fiecărei par
ticipante de a se prezenta la 
meciuri Si cu o echipă <#ss re
zervă. Mai precis, echipele vor 
alinia la fiecare etapă un lot 
de 13 jucători, cu care vor 
ține meciul rezervelor șl 
cel al titularilor. Interesant 
Insă că fiecare baschetbalist 
te fi folosit, atît în prima 
trecere, cît șl în cea de a doua, 
cu condiția ca echipa respecti
vă (rezerve sau titulari) să nu 
folosească mai mult de 12 oa
meni într-o partidă.

tn prima etapă a noului cam
pionat unional a fost programat 
unul dintre marile derbyurj ale 
baschetului sovietic : T.S.K.A. 
Moscova (a cîștigat de 10 ori 
titlul) — Dinamo Moscova. Vic
toria a revenit la mare luptă pri
ma formații cu 79—78, iar la 
rezerve au cîștigat tot militarii 
cu 107—83. Alte rezultate : Kalev 
Tartu — Spartak Leningrad (vii
toarea adversară a Stelei în Cu
pa cupelor 73—70 (și 94—72 la 
rezerve) ; Stroitel Kiev — S.K.A. 
Kiev 89—61 și 70—73.

Iat-o pe schioare. cana
diană Betsy Clifford cobo
rând 
Val 
gat, 
lom 
pei 
primei zăpezi1 
noroc tinerei școlărite din 
Montreal...

Telefoto : A.P. Agerpres

în iureș pista de la 
d’Isere, unde a ciști- 
miercuri, primul sla- 
special din cadrul Cu- 

Mondiale. „Criteriul 
i-a purtat

PARTIZAN Șl DINAMO MOSCOVA ÎNCEP NEÎNVINSE
TURNEUL FINAL AL C.C.E. LA POLO

NOI CALIFICĂRI ÎNSFERTURILE DE HULA CIT.
• ECHIPA GRECIEI NU-ȘI GĂSEȘTE CADENȚA ♦ ALTE REZULTATE

Astăzi, mîine și dumini
că se desfășoară la (Sluj 
un turneu internațional de 
handbal masculin. Parti
cipă formațiile M.D.K. 
Tarnow (Polonia), Minaur 
Baia Mare, Universitatea 
și Voința Cluj. în prima 
zi. sînt programate înttl- 
nitile 
naur 
tfluj.

Universitatea—Mi
ji M.D.K.—Voința

Paul RADVANI — 
corespondent

DUBLA MINIM

Roering pentru
Germană, Kryger (5), Za- 

Lech 
bine 

(Sue-

Tn cel de-al doilea 
s-au întîlnit reprezentativele 
României și Uniunii Sovietice. 
După un meci dramatic, echi
pa noastră a învins cu 17—16 
(11—9). De altfel, aceste do
uă formații s-au și calificat 
în turneul final.

Di HANDBAL JLMiNIN
CEHOSLOVACIA

Echipa reprezentativei fe
minină de handbal a Ro
mâniei o plecat miercuri 
seara în Cehoslovacia pen
tru a susține două înfîîniri

meci

Miercurea fotbalistici, n-a mai 
fost atît de bogată în eveni
mente, ca și cele anterioare. 
Un singur meci în campiona
tul european, patru în Cupa eu
ropeană a tirgurilor și cîteva 
focuri amicale au figurat pe 
afișul întilnirilor de alaltăieri. 
Explicația este simplă. „Cupa 
campionilor" jj „Cupa cupelor" 
au intrat în vacanță pînă la 
primăvară, iar în Cupa euro
peană a tirgurilor se conturea
ză participantele în sferturile 
de finală. Pentru a avea ta
bloul complet al celor 8 echipe 
rămase în cursa „tirgurilor", se 
vor mai desfășura in acest an 
doar două meciuri retur: F.C. 
Liverpool — Hibernian Edin
burg (in tur 1—0) și Vittoria 
Setubal — S.C. Anderiecht (în 
tur 1—2). Celelalte 6 calificate 
sînt următoarele: F.C. KCln, 
Bayem MUnchen. Arsenal, 
Twente Enschede. Leeds United 
și Juventus Torino.

Iată cîteva scurte relatări 
asupra meciurilor de miercuri. 
Vom începe, cum e și firesc, 
cu partida din cadrul campio
natului european, desfășurată 
la Atena intre echipele Greciei 
și Elveției

amicale cu selecționata țâ- . 
rii gazdă.

Meciurile se vor desfășu
ra astă seară ți duminică.

„CONCERT" 
DE FLUIERATURI 

LA ATENA
Extrema stingă Muller (Elveția) tn stingă imaginii, tatonat 
de fundașul grec Kamaras și portarul Christidis înscrie golul 

victoriei. Fază din meciul

Inceplnd de astăzi, piscina aco
perită. din Belgrad găzduiește tur
neul final al celei de a VIII-a 
ediții a Cupei campionilor eu
ropeni la polo, care reunește 
patru formații : PARTIZAN BEL
GRAD (de 3 ori cîștigătoare a 
competiției), DINAMO MOSCOVA, 
MLADOST ZAGREB (de 3 ori 
cîștigătoare și actuală deținătoare 
a trofeului) și S.K.K. STOCK
HOLM.

După părerea specialiștilor, șl 
tn special cea a arbitrului inter
național Cornel Mărculescu, care 
a avut cinstea de a fi desemnat 
(împreună cu francezul Angella) 
să conducă meciurile respective, 
marile favorite rămîn Partizan și 
Dinamo Moscova. Campioa
na Iugoslaviei, de pildă, a 
avut șansa de a susține toate 
meciurile din competiție pe teren 
propriu: 18—0 cu Antwerpen,
10— 6 cu SKK Stockholm (turul I),
11— 4 cu Ethnlkos Pireu, 8—4 cu 
SKK Stockholm Jî 7—4 cu Aka- 
demik Sofia (turul n). In plus, 
echipa lui Jankovici ți Sandici 
nu a Întilnit pină in prezent nici 
un adversar pe măsura valorii 
sale, obținînd calificarea ta capă-

tul unui veritabil agalop de să
nătate".

Firește, nu același lucru se 
poate spune despre Dinamo Mos
cova sau Mladost Zagreb, prin
cipalele adversare ale belgrăde- 
nilor in acest turneu. Mladost a 
trecut relativ ușor de primul tur 
la Sofia (12—2 cu SC Lugano, 
s—3 cu Polytechnik Londra și 
6—4 cu Akademik Sofia), dar a 
avut mari emoții In grupa semi
finală de la Barcelona (3—4 cu 
Dinamo Moscova, 6—3 cu OSC 
Budapesta și 6—4 cu Barcelonetta, 
după ce a fost condusă cu 4—1)- 
Cea mai dificilă calificare (pentru 
care a întilnit adversare puter
nice) a avut-o team-ul mosco
vit : 6—3 cu C.N. Marseille, S—1 
cu Dinamo București, 4—4 cu 
OSC Budapesta (la Marsilia) ți 
4—3 cu Mladost, 5—4 cu Barce
lonetta și 7—4 cu OSC Budapesta 
(la Barcelona).

Programul turneului final : 
ZIUA I : SKK Stockholm — Par
tizan și Dinamo — Mladost ; 
ZIUA A II-A : Partizan — Mla
dost si SKK — Dinamo ; ZIUA A 
III-A : Dinamo — Partizan Și 
S.K.K. Stockholm — Mladost.

RUGBYSTII DE LA STEAUA 
ÎNVINGĂTORI ÎN FRANȚA

w

19-9 (H-9) cu selecționata Parisului

TRASEUL FLĂCĂRII OLIMPICE PENTRU SAPPORO
17 (Agerpresl. — 
ai comitetului de

SAPPORO 
Doi oficiali 
organizare a Jocurilor Olim
pice ele iarnă de la Sapporo 
vor pleca zilele acestea la A- 
tena centru a lua legătură cu 
oficialitățile grecești 
vind traseul flăcării 
pice, care va arde în timpul

pri- 
olim-

Olimpiadei Albe. Watabe Hi
ro mi și Tono Fujioa au a- 
nunțal că la 1 ianuarie, cînd 
se vor întoarce în Japonia, 
vor cunoaște detaliat drumul 
pe care urmează să-l parcurgă 
flacăra olimpică pînă la Sap
poro

ATENA 17 (prin telefon). E- 
chipa Greciei nu-și găsește de 
loc cadența în această toam
nă, fapt dovedit atît în me
ciul amical pierdut acasă cu 
Australia, cit și în cele două 
partide din campionatul euro
pean : cu Malta (la Valetta 
1—l) și cu Elveția, miercuri la 
Atena (0—1). Cei 30 000 de spec
tatori au fost profund nemul
țumiți de comportarea echipei 
naționale și, ca urmare, la ieși
rea de pe teren, ea a fost fluie
rată pentru jocul prestat. Doar 
portarul Christidis a corespuns, 
în timp ce jucătorii de cimp 

■n-au putut periclita poarta el
vețiană. Spre sfîrșitul întîlnirii.

elvețienii au marcat golul „de 
aur" prin extrema stingă Mul
ler, obținînd astfel o victorie 
pe deplin meritată. De notat 
că în echipa Greciei au fost 
selecționați cei mai buni ju
cători. ca și, de altfel. în cea 
a oaspeților, unde au evoluat 
veteranii Odermatt, Quentin, 
Blăttler, Prosperi și Kiinzli. Ar
bitrul iugoslav Gugulovici a 
condus echipele: ELVEȚIA: 
Prosperi — Ramseier. Berset, 
Peru, Weibel. Odermatt, Kutin,

Grecia —■ Elveția (0—1).
Telefoto : A. P.-AGERPRES

Blăttler, Wenger, (Quentin), 
Kiinzli (Baalmer), Muller.

GRECIA: Christidis — Skre- 
tis, Kamaras, Spyridon, Statho- 
poulos, I-Iaitas, Elefteriakis 
(Krltikopoulos) Domazos, Kou- 
das, Yutstos, Papaioami.

Iată clasamentul 
IlI-a:
1. Elveția
2. Malta
3. Grecia
4. Anglia

Tn primul joc al turneului 
p-e care îl întreprinde în 
Frânta echipa Steaua rugbyș- 
tii militari au întîlnit miercuri 
o selecționată a Parisului.

Partidă, care s-a disputat 
în nocturnă la Saint Denis, 
în fața unui numeros public, 
a plăcut datorită jocului des
chis practicat de ambele 
echipe, a numărului mare de 
faze spectaculoase încheiate, 
multe dintre ele, cu încer
cări reușite.

Echipa română și-a impus 
superioritatea încă din pri
ma repriză — de altfel sin
gura echilibrată — jdatorită 
celor trei încercări reușite 
de Teleașă, dintre care două

transformate de fundașul 
Durbac. Francezii au redus 
din handicap prin lovitura de 
pedeapsă reușită de Măngrou. 
Tot el, urinat de Pinel, rea
lizează cite un drop.

După pauză Steaua domină, 
atacă cu insistență și majo
rează scorul datorită încercă
rii lui Budică (rămasă, însă, 
netransf urmată) și drop-ului 
lui Durbac.

Partida se încheie, așadar, 
cu victoria formației Steaua 
cu scorul de 19—9 (11—9)

Tn continuarea turneului 
Steaua va juca la Auxerre 
cu Selecționata Armatei fran
ceze.
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IN 1973, FRANCEZII La Gazzettadello Sport
NU VOR MAI VEDEA

a se organiza întreceri ci
cliste. Din această cauză 
va trebui să se găsească 
noi formule, probabil în

genul celei folosite pentru 
campionatele mondiale : un 
circuit cuprins între 10 
pînă la 20 km".

CURSE CICLISTE PE SOSEA? PREGĂTIRILE SlfadeufscfttZdîunțr
Cotidianul milanez. „LA 

GAZZETTA 
SPORT' 
teresant interviu cu 
director tehnic 
nai al ciclismului 
cez, cpt. Richard 
rillier. Acesta a i 
din partea Comisariatului 
de stat pentru problemele 
tineretului și sporturilor 
sarcina de a „salva" ci
clismul francez din criza 
în care se află", lată prin
cipalele idei enunțate de 
R. Marillier în cursul a- 
cestui interviu :

„Bilanțul nostru apare 
catastrofal, dacă ținem 
seama că n« am obținot 
nici o victorie internațio
nală în 1970. Și mai neplă
cută este constatarea pră
bușirii totale a valorilor 
naționale. Canzele ? Două 
importante și o a treia se
cundară. Cea funda
mentală! structura, 
care ori funcționează prost, 
ori nu există. Cauza 
conjuncturalăi re
tragerea lui Anquetil și 
îinbătrînîrea lui Poulidor. 
Cauza secundară: 
tinerii nn mai sînt dispuși 
să sufere pe bicicletă, așa 
cum nu-î mai interesează 
nici boxul.

Ani de zile, ciclismul a 
fost considerat, în Franța, 
un sport aparte. Se spu
nea t „ca să devii ciclist 
trebuie să știi să înduri". 
Atît Urmarea i nu s-au 
mai format, la nivelul a- 
matorilor, instructorii, a- 
cei pedagogi care nu lip
sesc din nici un alt sport.

Structura actuală a ci
clismului francez este e- 
gală cu zero. O dovadă t

DELLO 
publică un in- 

i noul 
natio- 
Iran- 
Ma- 

primit

există 1 460 de cluburi ci
cliste amatoare, din care 
unele au cite o dazină de 
conducători, dar nici un 
alergător. Altele au chiar 
instructori calificați. dar 
multe sînt lipsite de acești 
tehnicieni pretinși.

Referindu-se la măsurile 
pe care le preconizează, 
noul director tehnic al ci
clismului francez a amin
tit :

..Ministru) sporturilor 
intenționează, în primai 
rînd, să reformeze întrea
ga structură a federației

ETIOPIEI PENTRU J.O. 72
Istoric Jocurilor Olimpice 
început pentru Etiopia îno . . ___

anul 1956. Atunci, sportivii 
acestei țări est-africane au 
pornit pe drumuljung spre 
Melbourne. Acești atleți nu 
erau considerați nici co 
spărgători de recorduri și 
nici candidați la medalii 
de aur. Ei erau pur și 
simplu reprezentanții spor
tului etiopian, care urmau

un timp sub 2 li 
La ultimele carn

ale Africii' răs'Sri-

de resort. Apoi va fi ,revi
zuită structura cluburilor. 
Se vor crea două categorii 
de ' cluburi i „de susțină
tori" (cele ce ne au aler
gători) și „active” (cu un 
minimum de 20 alergători 
și un instructor). Problema 
instructorilor a și. început 
să fie rezolvată. I.N.S. a 
format, în ultimul ari, 175 
de instructori pentru 
clism, iar în următorii doi 
vor mai fi calificați alți 
600“.

In încheiere, 
și-a exprimat 
a realiza cit 
relansarea 
„mai înainte ca progresul 
tehnic, autoritățile, Să de
creteze sfîrșitul ciclismului 
com petiționar*. După păre
rea d-sale: „Peste trei ani 
va fi imposibil să se mai 
obțină în Franța o șosea 
deschisă traficului pentru

ci-

R. Marillier 
dorința de 

mai repede 
ciclismului.

îndemnul lui Pierre de 
Coubertin, acela de a par
ticipa... La Melbourne, ei 

• nu au obținui nici un re
zultat de valoare interna
țională, dar aparțineau de
ja tineretului olimpic al 
lumii. Era încă un drum 
lung de străbătut pînă la 
victoriile olimpice ale lui 
Bîkîla Abebe și Namo Wol
de.

A 20-a ediție a J.O. de 
la MOnchen va însemna 
a cincea participare a 
sportivilor etiopieni. Ei se 
pregătesc intens, mai ales 
la acele discipline sportive 
unde există posibilitatea de 
a obține rezultate bune. E- 
tiopia' va fi reprezentată 
cu siguranță la atletism 
(curse de alergări de la 
400 pînă la maraton), box, 
și ciclism. In Etiopia există 
în prezent 20 de alergători 
care realizează în proba de

maraton 
30 min. 
pionate 
tene, etiopianul Yelneberk 
Belete a cîștigat maratonul 
cu 2 li 18 min. In proba 
de 5 000 m, Teole Fefessa 
și Murus Yiftere s-au do
vedit mari talente care — 
— în ierarhia africană — 
își împart 
următoare 
no.

In afara 
rilor și cicliștilor, 
dorește să trimită la Mun- 
chen și echipa de fotbal, 
dacă aceasta va bece, bi
neînțeles, prin etapa califi
cărilor. Se așteaptă rezul
tate și la alte discipline, 
pentru ca reprezentanții a- 
cestora să fie incluși în de
legația olimpică.

O mare problemă pen
tru sportul etiopian o con
stituie resursele financiare 
limitate, care îngreuiază 
desfășurarea unui program 
normal de antrenamente. 
De asemenea, progresul a- 
tleților este dificil, deoa
rece există puține cluburi. 
Se pun mari speranțe în 
ajutorul ce-1 poate da fot- 
bclul. Intr-adevăr, Federa
ția de fotbal s-a declarai 
gata să permită desfășura
rea unor întreceri atletice 
sau meciuri de box în pau
zele partidelor de campio- 
nat. O altă hotărîre preve
de obligativitatea fiecărui 
club de fotbal de a avea 
o echipă de atletism.

locurile imediat 
faimosului Kei-

atleților, -boxe- • 
Etiopia

110 0 1—02 
10 10 1—1 1 
2 0 11 1—2 1 
0 0 0 0 0—0 0 

Tn Cupa europeană
a tirgurilor

ARSENAL — SCOR ALB
După ce Arsenal a cîștigat 

clar cu 4—0 prima manșă a 
meciului cu echipa belgiană 
Beveren, în partida retur, „tu
narii" nu s-au mai întrebuințat 
prea mult reușind, totuși, un 
scor egal (0—0). Arbitrul Hen
ning (R.F.G.) a condus urmă
toarele formații:

BEVEREN : Plekovici —
Buyl, Van Goneghten, Werstl, 
Linden, Roelnad, Goosscns, 
Sompel, Roggiers, Reîmaker, 
Jansson.

ARSENAL: Wilson — Mc
Nab, Storey, Roberts, Simpson. 
Armstrong, Samuels. Radford, 
Kennedy, Graham. Kelly.

TWENTE A ELIMINAT 
PE DINAMO ZAGREB
Twente Enschede a învins in 

meciul retur pe Dinamo Za
greb cu 1—0, și a obținut ca
lificarea după ce in primul joc 
întilnirea s-a terminat nede- 
cis (2—2). Astfel, Dinamo Za
greb, de mai multe ori finalistă 
a competiției, este eliminată 
de data aceasta în optimi '. 
Singurul gol al partidei a fost 
marcat de Kerkoff în min. 4.

REZULTATE
• In Semifinalele Cupei, ligii 

engleze: Bristol — Tottenham 
1—1, Manchester United —i 
Aston Villa 1—1. Ambele par- 
tide se vor rejuca.

• In meci amical, la Sevilla, 
echipa locală din prima ligă 
F.C. Sevilla a fost învinsă de 
Legia Varșovia cu 1—0, prin 
golul marcat de Gadocha (min. 
54).

• La Bagdad:. Sel. Bagdad 
■ Slavia Praga 1—2 : La Addis

Abeba : Sel. Etiopia — Zaria 
Voroșilovgrad 0—1.

PARDUBICE 17 (Agerpres). 
— Peste 15 000 de spectatori au 
urmărit la Pardubice meciul in
ternațional de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele Ceho- • 
slovaciei și URSS. Hocheiștii 
cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 5—2 (1-1, 2-0. 2-1) 
prin punctele marcate de Ne- 
domanski. Czernîk, Holik, Suhi 
și Paleezek. Pentru oaspeți au 
înscris Ciuciurin și Malțev.

Revanșa se va disputa la 19 
decembrie, la Ostrava.

UN HOCHEIST, 
CEL MAI BUN SPORTIV 
AMERICAN AL ANULUI

• Cunoscuta revista de specia
litate „SPORT ILLUSTRED" a 
desemnat ca cel mai bun sportiv 
american al anului 1970 pe jucă
torul de hochei pe gheață Bobby 
Orr, care evoluează în cadrul 
formației Boston. El este tn 
vîrstă de 22 de ant. Orr a înscris 
în acest sezon 33 de puncte fiind 
considerat de unii specialiști 
drept „cel mal bun hocbeist' al 
tuturor timpurilor".

TELEX* TELEX* TELEX
■

I

la Miskolc a avut loc 
dubla întîlnire internațio
nală feminină dintre echi
pele de handbal ale Un
gariei și R. F. a Germa
niei. în primul joc rezulta
tul a fost egal: 13—13 
(8—7). Cea de-a doua 
partidă a revenit gazdelor 
cu scorul de 16—11 (8—4).

Cu prilejul unui concurs de atle- 
tism desfășurat la Sofia, pe teren 
acoperit, Velita Stoiceva a sta
bilit un nou record bulgar de 
junioare la săritura în înălțime. 
Ea a trecut peste ștacheta înăl
țată la 1,70 m.

m
a

Cunoscutul boxer american rle 
culoare Ernie Terrell, Cost chal
lenger 1a titlul mondial, și-a fă
cut reintrarea după o îndelunga
tă absență. El l-a întîlnit la Mil
waukee pe greul Sonny Moore 
pe care l-a învins la puncte după 
10 reprize. Terrell a pierdut la 
puncte acum 4 ani în fața lui 
Cassius Clay. Fostul challenger 
(in vîrstâ de So de ani) a decla
rat că va mai susține ciLeva par
tide. în dorința de a se afirma 
pentru a lupta din nou oficial 
cu Cassius Clay sau Joe Frazier.

j

I

Jocurile Sportive Asiatice de la 
Bangkok au continuat cu des
fășurarea unor probe de na- 
tație, ciclism și a unor meciuri 
de hochei pe iarbă.

tn proba feminină de 200 
:mixt, înotătoarea Nishigaiva 
realizat timpul de 2:28,1.

Cicliștii tbailandezj au repurtat 
trei victorii în cursele de velo- 
d rom.

La hochei pe iarbă au avut loc 
Întâlnirile din semifinale : Pa
kistan — Malaezia 5—0 Și India 
— Japonia 1—0. Astfel, ca și la 
J.O. din Mexic, în finală se vor 
în'tîlni echipele Indiei și Pakista
nului. 1

După 7 zile de întreceri, pe 
primul loc In clasament se află 
reprezentanții Japoniei, cu 6o de 
medalii de aur, 44 de argint și 
17 de bronz..

Au continuat întrecerile turneului 
internațional de baschet (mascu
lin) de la Casteau (Belgia). Echi
pa Olandei a reușit să învingă 
cu scorul de 61—53 echipa Fran
ței. Grecia a dispus cu 110—47 
de echipa Angliei.

Fostul campion mondial la cat. 
.seminiijlocie, americanul Art 
Hernandez, a repurtat o nouă 
victorie la cat. mijlocie. In me
ciul disputat la Omaha (Nebraskai 
el l-a învins prin K.O. in repriza 
a 5-a pe boxerul mexican Râul 
Martinez.

sitiri* .ultimele știri «ultimele știri* ultimele
KARL SCHRANZ, DOAR 

PE LOCUL 5
La Val d’Isere. proba de sla

lom utiaș, contînd pentru Cupa 
mondială, a fost dominată 
schiorii francezi, care s-au' 
sat pe primele două locuri : 
trick Russel cu 2:34,63 s-a 
sat primul, urmat de Jean Noel 
Augert cu 2:33,19. Locul al trei
lea a revenit italianului Gustavo 
Toeni cu 2:36,02. Fostul campion

de 
cla- 
Pa- 
cla-

olimpic, austriacul Karl Schranz, 
a ocupat doar locul 5, fiind cro- 
nometrat în 2:38,53.
ECHIPA SECUNDA A 
R. P. CHINEZE, LA TENIS 
DE MASA, ÎNVINGĂ
TOARE LA UUBUANA
La Ljubljana a. avut Ioc ln- 

tilnlrea dintre echipele secunde 
de tenis de masă ale Iugoslaviei 
și R. P. Chineze. Victoria a re
venit jucătorilor chinezi cu «co
rul de 5—2.

ECHIPA RAPID ÎNVINSA 
IN TURNEUL DE VOLEI 

DE LA ERFURT
In

nai ______ ___ _____  ___
început ta Erfurt (R.D. Germana), 
Rapid București a întilnit pu
ternica forma.(ie S. C. Leipzig, in 
care activează mai mulți ju
cători din echipa națională a 
K. D, Germane, campioană mon
dială. Victoria a revenit gazde
lor cu 3—0 (11, 3, 4).

cadrul turneului internațio- 
masculin de volei care a
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