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încheierea lucrărilor sesiunii I Proletari din tdate ^ArilE; unituva t

Marii Adunări Naționale
, Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
și-a reluat, vineri dimineața, 
lucrările în plen cu dezbaterea 
planului de stat și a bugetu
lui de stat pe anul 1971. pri
mul 
care 
liste 
tru 
rală.

în __ __ ____ .___
marelui sfat al tării, precum 
și numeroși invitați — condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, activiști de 
partid si da stat, personalități 
ale vieții economice, științi
fice și culturale, ziariști. Prin
tre invitați erau prezent! șefi 
ai misiunilor diplomatice a- 
creditati la București și cores
pondenți al presei străine.

La sosirea în sala de șe
dințe. deputății șl invitații au 
intîmpinat cu puternice aplau
ze pe conducătorii partidului 
și statului, tovarășii Nicolae
Ceaușescu, Emil Bodnaraș,
Paul Niculescu-Mizil. Gheor
ghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdet, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan. Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte Rău- 
tu. Gheorghe 
Vîlcu, care au 
din dreapta.

In loja din 
membrii

an dintr-un nou cincinal, 
deschidă României socia- 
perspective mai largi pen- 
dezvoltarea sa multilate-

■aii se aflau deputății

După deschiderea lucrărilor 
ședinței, președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec, a dat cuvîntul 
deputatului Aurel Vijoli, pre
ședintele Comisiei Economico- 
financiare, care a expus ra 
portul comun al unor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale asupra celor două 
proiecte de legi prezentate 
Marii Adunări Naționale spre 
dezbatere și adoptare. Au ur
mat discuții.

★

Stoica, Vasile 
luat loc In loja

stingă se aflau 
Consiliului de Stat.

După terminarea discuției 
generale Proiectul de lege pri
vind adoptarea Planului de stat 
al economiei naționale pe a- 
nul 1971 a fost dezbătut pe ar
ticole și supus votului secret 
cu bile.

Marea Adunare Națională a 
aprobat Legea privind adopta
rea Planului de stat al eco
nomiei naționale pe anul 1971.

S-a dezbătut apoi, pe arti
cole. și a fost supus votului 
secret cu bile Proiectul de 
lege pentru adoptarea Bugetu
lui de stat pe anul 1971.

Marea Adunare Națională a 
aprobat Legea pentru adoptarea 
Bugetului de 
1971.

Apoi. Marea 
nală a votat 
prelungirea pînă la 31 decem
brie 1971 a aplicării Legii nr. 
22/1967 privind unele măsuri

Stat pe anul

Adunare Natio- 
Isegea pentru

de perfecționare a conducerii 
și planificării economiei națio
nale.

Trecîndu-se la un alt punct 
de pe ordinea de zi. deputa
tul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, a 
prezentat expunerea la Pro
iectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat, de la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale. Ra
portul Comisiei juridice la a- 
ceste proiecte de legi a fost 
expus..............................
Ionașcu,

Marea 
aprobat, 
buletine, 
de lege 
Stat de __
Marii Adunări Naționale.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, deputății au adop
tat modificări în componenta 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Seara, o dată cu încheierea 
acestei ultime ședințe plenare, 
lucrările celei de-a cincea se
siuni a celei de-a șasea legis
laturi a Marii Adunări 
nale au luat sfîrșit.

Cuvîntul de închidere 
crărllar sesiunii a fost 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale.

de deputatul Traian 
președintele comisiei. 
Adunare Națională a 
prin vot secret cu 
decretele cu putere 

emise de Consiliul de 
la ultima sesiune a

Natio-

a lu- 
rostit
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O CUPRINZĂTOARE AVANCRONICĂ A VACANTEI DE IARNĂ

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Sîmbătâ 19 decembrie 1970
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„PÎRTIE LIBERĂ" PENTRU 
ÎNTREGUL TINERET STUDIOS!

• Pionierii: prezențe active la concursuri de șah, schi, săniuș, hochei 
pe gheață, patinaj și natație • 1800 de elevi sportivi Iși vor petrece 
vacanța la cabane • Pentru studenți—tabere alpine de inițiere In schi

Sîmbătă, după ultima oră 
de curs, elevii din școlile 
de toate gradele, vor intra 
în vacanța de iarnă. Este o 
etapă binevenită de odihnă, 
după un trimestru de rezul
tate rodnice, obținute la în
vățătură, în activitățile ob
ștești, în cele sportive. Pînă 
la 11 ianuarie, prima zi de 
școală din noul an, 1971. e- 
levii vor simți din plin 
bucuriile acestei recreații, 
cei mai mulți dinW ei fiind 
nelipsiți de la activitățile 
sportive specifice sezonului 
alb, de la concursurile de 
săniuțe și 
tinoare.

schiuri, de la pa-

DE IUBITORI

Al SPORTULUI

VOR APLAUDA

LA SALA

FLOREASCA

PE LAUREAȚII 

SPORTIVI

Al ANULUI

GINE VA 
SESIA 

DE

INTRA IN PO- 
„CALUȚULUI 
FILDEȘ" ?

Caracterul universitar al 
Clujului concentrează aici 
un număr foarte mare 

de tineri, venit! — sau „admiși" 
din pepinierele școlare ale ora
șului — să-și continue sau 
să-și întregească studiile. Adău
gind densa populație școlară și 
apreciabila masă de tineri 
prinși în sectoarele productive, 
evidențiem caracterul tineresc 
al acestui bătrin oraș.

Formarea profesională a ti* 
neretului și compunerea unui 
profil moral superior al aces
tuia rămîne — dincolo de mi
siunea celor recrutați special 
pentru împlinirea lor —o pre
ocupare centrală o forurilor ju
dețene șl 
partid și , „ ,
tă. de altfel. considerentul 
ce ne-a condus să-1 solicităm 
tovarășului Remus Bucșa, prim 
secretar al Comitetului munici
pal de partid, primarul Cluju
lui, un interviu axat, pe pro
blemele tineretului, discuție în 
care sportul și-a găsit, bineîn
țeles. spațiul meritat.

— Marea masă de tineri 
ce populează Clujul presu
pune — dincolo de cerințele 
cotidiene ale existenței, ale 
studiului sau ale producției 
— o Imensitate de alte pro
bleme, el aflîndu-se acum 
In perioada constituirii per
sonalității lor, în vremea 
cînd își consolidează ideile 
despre viată, despre muncă,

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu

Interviu acordat ziarului 
„SPORTUL" de tovarășul 
REMUS BUCȘA, prim-se- 
cretar al Comitetului mu
nicipal de partid, primarul 

Clujului

uztne, ce atenție acordați a- 
cestui capitol ?

— Fiind vorba de o genera
ție căreia îi vom încredința 
mîine cheile diferitelor sectoa
re ale vieții sociale, responsa
bilitatea acesteia este maximă, 
ea cuprinzînd atît aspectul pre
gătirii profesionale a tinerilor, 
cit și pe acela al conturării lor

municipala de 
de stat. Ia- 

considerentul

despre familie. Dv., ca pri
mar al unui municipiu in 
care studiază circa 50 000 de 
tineri și în care își desfă
șoară activitatea alte cîteva 
zeci de mii din fabrici $1

Interviu consemnat de

Nuja DEMIAN

(Oontinuart tn vag. a 2-aj

Pentru cei mai buni re
prezentanți ai lumii șoolare 
sînt de consemnat, însă, cî
teva acțiuni sportive cu ca
racter central sau județean. 
In cazul pionierilor, vacan
ța de lamă va coincide cu 
desfășurarea finalei republi
cane a Cupei „Căluțul de 
fildeș". întrecerea, la care 
vor participa cei mai buni 
200 de pionieri șahiști la a- 
cest concurs prin corespon
dență, va avea loc între 24 
și 30 decembrie, într-o ta
bără din vecinătatea Odor- 
heiului. Așadar, sport în re
gim de odihnă activă.

Tot La nivelul pionierilor

Povestind pățaniile din prima manșă...
Fotoi Theo MACARSCHI

ARMONIILE BOBULUI

sînt de consemnat cîterva ac
țiuni sportive cu caracter ju
dețean. La Lupeni, de pildă, 
va fi organizată Olimpiada 
de iarnă a Văii Jiului: „cra
vate roșii" din județele Hu

și 
se 
la

nedoara, Sibiu, 
din 
vor 
schi,

O 
plină sportivă 
zonului rece 
gheață — este proiectată și 
la Miercurea Giuc. Acolo, în

Brașov
alte părți ale țării 
întrece în 
săniuș și 
competiție

principal 
patinaj, 
într-o disci- 

specifică se- 
- hochei pe

organizarea Consiliului jude
țean Harghita al Organiza
ției Pionierilor, echipe de 
minihochei din acest județ, 
precum și din altele, limi
trofe, își vor da întîlnire în
tr-o întrecere al cărei suc
ces este de anticipat. Dotată 
cu cupa „Crosa 
competiția promite

de aur", 
să a-

STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

Aseară la Nitra

Tiberiu

A

Aseară, la Nitra, în meci amical, echipa feminină de handbal 
a României a obținut o frumoasă victorie în fața reprezentativei 
Cehoslovaciei. Handbalistele românce au învins cu 14—10 (7—5). 
Cele mai multe goluri ale echipei noastre au fost marcate de 
Arghir (4), iar pentru gazde de Starkeova (3).

HOTĂRÎRI ALE BIROULUI F.R. VOLEI

•“ In stadionul jocurilor 
de la Mtinehen, în 1972, 

£ flacăra olimpică va pil- 
S pîi sau va arde tu vă- 
“ păi lipsite de miros și 
•• de funingine. Organiza- 
£ toiil au hotărît alimen- 
£ tarea flăcării In cupă 
£ cu gaz lichid, pur și 
J inodor. Decisivă, in lua- 
■> rea acestei măsuri, a 
£ fast grija pentru cură- 
£ tenia atmosferei. Im- 
JJ prejurare care joacă un 
" rol atît de important în 
£ domeniul exercițiilor fi- 
£ zice.
£ Oricum, trebuie să 
£ ne bucurăm că in vas- 
JJ ta campanie opusă po- 
“ luării aerului, sportul 
» se află în primele rîn- 
£ duri.B

I VICTOR BANQTULESCU

O repetiție de start în formula D. Panaitescu-N. Neagoe, sub privirile celorlalți 
Fotoi Dragoș NEAGU 

acțiuni 
în în

de se- 
repe-

B. MIHAI

componenți ai lotului național.
I-am vizitat de curînd pe 

boberi, la cîteva zile după 
întoarcerea de la stagiul de 
pregătire (10 zile), de la 
KSnigsee (R.F.G.) și cu pu
țin timp înainte de deschi
derea oficială a sezonului de 
competiții, care, pentru ei, 
debutează direct la nivel eu
ropean și mondial în pri
mele zile ale noului an.

Erau — și mai sînt — la 
Predeal, pe dealul Cioplea, 
unde, instalați în plină iar-

nă, încearcă să răpească 
cronometrului ultimele re
zistențe în lupta pentru sti
lizarea tehnică și eficace a 
unui start modem.

La Predeal nu există pîr- 
tie de bob. Dar boberil, sfă- 
tuiți de antrenorul Hariton 
Pașovschi, și-au construit în 
seri și nopți cu lună plină, 
din apă și zăpadă, o trasă de 
150—200 metri pe care exer
sează pornirile rapide, fur
tunoase, urcarea și primele

manevre ale pilotului, 
determinante (uneori) 
trecerea cu sutimile 
cundă. Prin atîta

• Noul lot masculin

(Continuare Tn pag. a i-a 
la rubrică)

In ședința de aseară a Bi
roului F.R. Volei a fost apro
bat lotul național masculin. 
Au fost selecționați următorii 
jucători: Marian Stamate, Iu- 
liu Barta, Petre Duduciuc, Ro
meo Enescu (Steaua Bucu
rești), William Schreiber, Cor-

DE CE NU SE VEDE NIMENI ÎN ACEST DESEN ?

nel Oros, Petre Vranită, Lau- 
renjiu Dumănoiu, Mircea Co- 
doi (Dinamo București), Ga
briel Udișteanu, Radu Dumi
trescu, Constantin Stere (Po
litehnica Galați). Cristian Ion, 
Stelian Penciulescu, Valentin 
Paraschivescu (Rapid Bucu
rești). Viorel Băiaș („U“ 
Cluj). Nicolae Pop (I.E.F.S.), 
Dan Ionescu (Viitorul Bucu
rești). Stelian Moculescu 
(C.F.R. Timișoara) și Nicolae 
Lințu (Politehnica Timișoara).

Dar la 28 XII 
radioul 

și televiziunea 
nu vor lipsi 

Deci vom vedea 
cu toții 

pe aceia pe care 
îi desemnăm 
prin ancheta 

ziarului „SPORTUL"

AZI, ULTIMA ZI, 
CIND AAAI PUTEȚI 

EXPEDIA LA REDAC
ȚIA NOASTRA, RASPUN 
ȘURILE DV. CUPRINZIND 

PE CEI MAI BUNI
10 SPORTIVI ROMANI

Al ANULUI 1970

1 TRANZISTOR MA
MAIA, O BICICLETĂ, 
UN CEAS DE MINĂ Ș 
7 ABONAMENTE LA 

ZIARUL „SPORTUL"

PREMII PENTRU CITITORII 
CARE VOR INDICA TN OR
DINE PRIMII 10 LAUREATI 
Al ANCHETEI NOASTRE

ȘTEFAN TUDOR
PETRE CEAPURA

Șl CANTEMIR
BĂRBULESCU- FLORIN

PANAITESCU
CÎȘTIGĂTORI Al

CUPEI FEDERAȚIEI
CANOTAJ

1—2. Ștefan Tudor —
Petre Ceapura (Dinamo),
3—6. Mitana Botez, (Voin- 
a Timișoara), Elisabeta
Lazăr (U.T.A.), Ileana Ne
meth (U.T.A.), Ioana Tudo- 
ran (Dinamo), 7—10. Dumi
tru Ivanov, Gheorghe Mol- 
doveanu, Ștefan Tarasov, 
Emeric Tușa — toți de la 
Dinamo.

PARADA VEDETELOR SPORTIVEi

i

• Antrenorii reprezentativelor

I 
I
I 
I

i
I
I
I
I
I

rin prezența în finalurile de an, 
decembrie e o lună a bilanțu
rilor, în care împlinirile sînt ra
portate la proiectele avute, din 
cumpăna acestora rezullînd fie 
acel îmbucurător .plus* fie dete

stabilul .minus*, fie comodul .corespun
zător".

Decembrie e și luna confruntărilor din
tre valori, din balanța lor detașîndu-se 
VIRFUL, acel virtuoz ce s-a impus cate
goric și al cărui exemplu se cere larg 
propa'gat, acesta reprezentînd modelul 
demn de urmat.

Parada vedetelor (vedetă traducîndu-se, 
aici, cu „cei dintîi*), întîlnită în finalurile 
de an, este, de altfel, o obișnuință ve
che, ce a depășit hotarele artelor, de
venind familiară celor mai diverse sec
toare ale activității umane, de la teribi
lul joc cu oțelul fierbinte, pînă la înfier- 
bîntata întrecere sportivă. A-i prezenta 
pe eroii anului este o datorie, ei dove- 
dindu-se cei mai xideli și competent! slu
jitori ai țelului spre care tind atîția ti
neri, un imbold spre solicitarea plenară 
a capacităților fizice și intelectuale.

Prezentarea celor mai buni... lată

I
I
*

_________ ___ .. . .... . o 
misiune pe care și ziarul nostru și-o în
deplinește cu plăcere, acordînd spațiul de 
onoare vedetelor sportive ale anului 70 
Acelor ași ai arenelor care au cules, în 
confruntările interne și internaționale, cele 
mai bune rezultate, performcnțe în care 
trebuie să vedem de fapt: eficacitate,

rafinament tehnic, clarviziune tactică, dis
ciplină, fair-play.

Citîndu-le numele, încerci, pe Ungă un 
sentiment de apreciere și profundă consi
derație, o undă de siguranță și stator
nicie, deoarece cei mai multi dintre pre- 
miați (Gruia, Albu, Cufov, Berceanu, Sla
vic, Ileana Drtmbă, ca să numim numai 
cîțiva) au onorat deseori culorile sub 
care au luptat (ale clubului, ale echipei 
naționale) si s-au aflat mereu în pluto
nul celor mai buni.

După cum încerci o bucurie ameste
cată cu speranțe cînd, printre stelele a- 
nului — sportivi consacrafi ai sporturilor 
respective — descoperi nume care n-au 
trecut, încă, granița senioratului. Cum .se 
întîmplă cu Lazăr Ionel — juniorul ju
doka de la Vagonul Arad sau Marian 
Cosmescu — primul pentatlonist — ex
cepții care au depășit pe toți seniorii 
disciplinelor respective, instalîndu-se în 
capul listei .celor mai buni 10*.

Ne mai despart puține zile de momentul 
sărbătoresc în care parada vedetelor 
sportive nu va mai rămîne doar obiect 
de palmares, de statistică arhivărească, 
ci — pentru prima oară — va însemna 
o trecere reală tn revistă, sub ochii ui
miți și clipind de fericire ai atîtor prie
teni ai sportului, care vor veni să-i vadă, 
să-i aplaude, să-i aclame pe favoriți, re
uniți sub cupola unei singure săli.

I. MITROFAN

Pentru că toți oamenii sînt la centrele

I
I
I
I
I
I
I

de difuzare a presei și la librării

pentru a-și procura

ALMANAHUL

PUS ÎN VÎNZARE ÎNCEPIND DE ASTĂZI

In urma analizei compor
tării echipelor naționale la 
C.M. din Bulgaria, Biroul 
F.R. Volei a hotărît urmă
toarele :

— Ca antrenor principal al 
lotului masculin este desem
nat NICOLAE SOTIR, avînd 
ca secunzi pe HORATIU Nl- 
COLAU și PAVEL BRAȘO- 
VEANU. Din colectivul de 
pregătire a echipei națio
nale vor face, de asemenea, 
parte dr. GABRIEL CHERE- 
BEȚIU (medic) și FLORIN 
VLADESCU (psiholog).

— Ca antrenor principal al 
lotului feminin este desem
nat NIGOLAE ROIBESCU, 
avînd ca secund pe NICOLAE 
MEADU. Prof. L. Sorbală, 
propus inițial ca al doilea an
trenor secund, se va ocupa 
în continuare de lotul femi
nin de tineret.

— Antrenorul. Nicolae Tăr- 
chilă va răspunde în cadrul 
federației de munca cu tine
retul și juniorii.

YACHTING

Cantemir Bărbu- 
lescu — Florin Panaitescu 
C.N.U.) clasa F.D., 3. Ni

colae Opreanu (C.N.U.) 
clasa FINN, 4—5. Mircea 
Dumitriu — Nicolae Iliescu 
C.N.U.) clasa STAR, 6—7. 
Jorel Popovici — Bogdan 

Mărăcine (I.D.E.B.) clasa 
SNIPE, 8. Constantin Iva- 
novici (C.N.U.) clasa FINN, 
9. Gheorghe Nicolcioiu 
Electrica Constanța) clasa 
:INN, 10. Alexandru Vasi- j 

liu (C.N.U.) clasa FINN.

UN NOU BAZIN ACOPERIT LA BRAILA
Zilele acestea se va da în 

folosință la Brăula un bazin 
de înot acoperit. Noua bază 
sportivă din orașul dunărean 
este situată în parcul „Mo
nument" și este o construcție 
modernă, înzestrată cu o cen-

trală termică, vestiare, cabi
net medical, cameră pentru 
antrenori etc. Bazinul mă
soară 25x18 m, are 7 culoare 
de concurs și este căptușit 
cu plăci de gresie.

N. COSTIN—coresp.



Pag. a 2-a spoitul mshmmhmbshi

POPICE

© Discufie sinceră cu patru vechi și competenfi activiști sportivi
• Cauze obiective și subiective care au determinat o scădere

a potențialului local
• Există reale posibilități pentru un

Răspunzînd unei Invitații a re
dacției rlaruiul nostru șl dind curs 
unor Intenții lăuntrice de analiză 
șl sinteză, patru distinși șl cunos- 
cuțl activiști sportivi brașoveni — 
prof. D. Popescu-Collbașl. prof. 
Constantin Bîrteanu, director ad
junct al Liceului 2 cu program de 
educație fizică, prof. I. Voina. 
vicepreședinte al C.J.E.F.S.) șl lec
tor Constantin Dlaconescu, șeful 
catedrei de educație fizică a In
stitutului politehnic — au accep
tat. cu amabilitate, o discuție des
chisă, asupra șl pe teme
le handbalului brașovean. Con
siderând că s-au exprimat opinii 
Interesante, soluții utile și discu
ții de pe pozițiile celei mal depline 
obiectivităti, ne face, realmente, 
plăcere să le înfățișăm public. în 
mod sintetic, cu credința că aceste 
păreri pot servi cauza handbalului 
— în general — șl celui brașo
vean — în special.

ÎNTREBARE t Este oare ade
vărat că In handbalul brașo
vean se constată o scădere, ra
portată la o perioadă trecuta, 
de acum 10—15 ani, să spunem? 
Prof. C. B. t Reorganizarea ad- 

mlnlstratlv-teritorială a făcut ca> 
în raport cu perioada trecută; 
Brașovul să piardă aportul șl 
concurența internă a unor centre 
Importante, puternice, cum sini 
Sibiu, Agnita, Mediaș, Sighișoara. 
Cu toate acestea, dacă am com
para sub aspect CANTITATIV 
(număr de echipe) numai cu pe
rimetrul actualului județ Brașov, 
activitatea handbalistică este su
perioară celei anterioare. Exem
ple 1 lată-le : două echipe de fete 
șl una de băieți In dlvlzillle șco
lare, echipele masculine Dlnamo 
(divizia A), Tractorul șl Chimia 
Făgăraș (divizia B), cele feminine 
Rulmentul (div. A), Chimia Fă
găraș, Orașul Victoria (dlv. B).

PROF. D. P. 5 Cantitativ, 
acord. Au apărut Făgărașul 
Orașul Victoria. CALITATIV, 
poziție tn clasamente, cred că i 
scăzut. De pildă, în timp ce 1

de 
șl ca 

am 
Di

namo Brașov, th prezent este pe 
locul penultim, vechea echipă 
lupta și obținea unul din primele 
locuri ale clasamentului. Rulmen
tul este pe locul 7, tn timp ce 
fosta echipă Tractorul ocupa lo
cul 3 sau 4, iar Tractorul a re
trogradat din A. Diviziile școlare 
n-au existat, pentru a avea ter-

alei —
1—3 ani

men «e comparație, dar șt 
la băieți — față de acum 2- 
se observă un ușor regres. Care 
este cauza acestei scăderi 1 Exo
dul ne Jucători șl jucătoare spre 
^-wrrele universitare București, 
Cluj, Iași și Timișoara. Numai tn 
ultimii doi aii ne-au plecat echi
pe întregi, care ar fl reflectat alt
fel' forța handbalului brașovean 
Este cazul jucătorilor șl jucătoa
relor c Chlcid, Bota, Roșu, Mun- 
teanu. Dan Marian, Neagoe, Neghi
nă, Oțelea, Pepene, Agopescu, Af- 
tenle. Seceleanu-, Obogeanu, Aidea 
șl alții.

ÎNTREBARE : Exodul de Ju
cători este singura explicației 
PROF. I. V. e Explicația perfor

mantelor înalte este oriunde pre
gătirea. Or noi, iarna nu avem 
condiții de pregătire. Rulmentul și 
Dlnamo n-au sală unde să se 
pregătească Iarna. O sumbră' de 
pregătire se asigură prin partici
parea Ia turneele duminicale. 
Acum 10—15 ani condițiile erau 
egale șl pentru alte orașe. între 
timp, orașe ea Timișoara, Galați, 
Iași sau Cluj au săli. Echilibrul 
s-a rupt. Este firesc ca și rezul
tatele să fie influențate.

PROF. C. B. e Șl optica specta
torului s-a schimbat. Chiar me
ciurile internaționale se joacă tn 
anonimat șl eu tribune goale. 
Altădată spectatorul căuta spor
tul pe stadioane. In săli șl tere
nuri. Azi. televizorul 1-1 «duce 
tn casă.

ÎNTREBARE I Dar oHtt»te» 
muncii antrenorilor î
PROF. I. V. t Calitatea muncii 

antrenorilor și paslunoa Ic- n-a- 
scâzut. Esta aceeași sau poate • 
crescut. Va trebui să găsim o so
luție mal bună pentru Rulmentul, 
decit actuala situație cînd antre
norul (Fr. Pali) este și Jucător la 
Dlnamo șl, lupttnd pe mal multe 
fronturi, se fac simțite lipsuri.

ÎNTREBARE : Care este situa
ția iul Dlnamo Brașov 7
PROF. D. P. a Un accident. E- 

shlpa va reveni. Antrenorul Don
ca a fost absent In tur (a fost o 
lună tn Portugalia, eu sau fără 
aprobarea clubului urmează să se 
stabilească), lat pregătirea șl, mai 
ales, organizarea jocului au avut 
de suferit.

PROF. C. D. t Nu este numai 
asta 1 Dlnamo Brașov a pierdut 
doi jucători de bază (Bota (1

puternic reviriment
Roșu), un portar (T6r0k). Echipa 
este o „soră" vitregă a iul Dina
mo București. Donca lucrează in 
flecare an cu echipă nouă, care 
ti rămine doar un campionat. Mai 
puțin ca tn universități...

ÎNTREBARE : Să înțelegem 
că destinul handbalului brașo
vean este declinul 7 Nu există 
soluții ?
PROF. I. V. I Dacă exodul nu 

poate ti oprit, vom crește cadre 
pentru alții. Dar noi credem câ 
tn viitor, vom reuși să reținem 
mal mult talentele care apar. 
Cum f Prin deplasarea centrelor 
de performanță șl spre mediile 
industriale, profesionale, tehnice, 
care asigură o stabilitate mai 
mare cadrelor. Apoi, echipa Po
litehnica trebuie să revină tn di
vizia B spre a putea colecta stu
denții handballștl brașoveni șl ai 
Mediașului sau Sibiului, care do
resc să urmeze cursurile acestui 
institut.

PROF. C. D. s Stntem convinși 
de necesitatea revenirii echipe! 
Politehnica In divizia B. stntem 
sprijiniți șl de conducerea Institu
tului și de C.J.E.F.S. Avem și 
bază proprie — teren de handbal.

Mal trebuie să rezolvăm proble
ma antrenorului. Soluția de pînă 
acum, plata cu ora, nu ne-a sa
tisfăcut. Pledndu-ne și ecest an
trenor, am fost tn situația unică 
de a forfeta la noi acasă In cam
pionatul județean (meciul cu 
Bod).

PROF, t VÎ 6 Deci șl problema 
antrenorilor Ia Politehnica șl la 
Rulmentul, trebuie s-o rezolvăm. 
Să găsim oameni care să se poată 
devota trup șl suflet echipelor, să 
completeze garnitura, să depis
teze elemente, să țină legătura cu 
---------   ■ pentru 

dacă în 
motivele 

perfor- 
. ,------ ----- __ baza de

masă (10 echipe de băieți și 8 de 
tete) In campionatul județean și 
diviziile școlare, ne va readuce 
curînd pe primul pian al activi
tății naționale. E nevoie de pu
țină răbdare 
zare locală,

echipele școlilor medii 
preluarea valorilor etc.

PROF. C. B. ț Chiar 
prezent traversăm — din 
arătate — o scădere In 
manță, tn orice caz.

și puțină... reorganl- 
ceea ce este posibil.

mărturisim că am 
să participăm la ase-Trebule să 

fost tncîntațl_  ,___ .
menea discuții. N-au fost bocete, 
tînguleli sau suspine. Tonul o,p- 
tlmlst, realist, de o logică analitică 
arătau o mare pricepere șl pasiu
ne pentru handbal, ceea ce, chiar 
Ir condițiile unei crize temporare, 
este o garanție a reușitei viitoare.

Ceea ce, bineînțeles, nu poate 
decit să ne bucure.

M. BRADU

MIINE IN CAPITALA: DOUA INTERESANTE
CONCURSURI DE CULTURISM

DUBLA iNTÎLNIRE DE JUNIORI i R.D. GERMANĂ - ROMÂNIA
Reprezentativele de popice la 

categoria juniori ale Români
ei susțin, azi șl mîine, la Nil- 
chritz o dublă întâlnire amica
lă cu formațiile similare ale 
R.D. Germane. Este pentru 
prima oară cînd tinerii popi
cari din cele două țări se în
tâlnesc în meci direct

Antrenorii C. Neguțoiu și T. 
Buzea vor alinia în această în
tâlnire internațională următoa
rele formații i FETE — Ildico 
Jijic (C.S.M. Reșița), Ana Al
bert (Voința Tg. Mureș), Mar
gareta Bordei (Gloria Bucu
rești), Vasilica Pințea (Rapid 
București), Elisabeta Gali (La
romet București), Rozalia Ste-

Mariana 
(Metrom 
I. Băiaș 

G, Voicu 
I. Fodor 

L Stefucz 
Gristoi

fucs (Voința Cluj), 
Anton —- rezervă 
Brașov) j BĂIEȚI i 
(Olimpia Reșița), 
(Voința București), 
(Voința Tg. Mureș),
(Voința Cluj), C.
(C.S.M. Reșița), A. Rozsa (Vo
ința Cluj), I. Szasz — rez. 
(Voința Tg. Mureș) și A. Mar- 
cu — rez. (Gloria București).

MINI-ETAPA IN DIVIZIA A

care au dat sportivi repre
zentativelor de juniori. Deci, 
azi șl mîine vor avea loc ur- 
mătoariele partide I FEMEI — 
Dermagant Tg. Mureș — V 
Arad, Voința Cluj — 
Constanța | BĂRBAȚI 
metan Mediaș — F~ 
Cîmpina, C.S.M. 
C.F.R. Timișoara 
Ploiești — Rapid 
Restul întâlnirilor 
loc în 26 și 27 decembrie.------------- . ZI

; . II T.
— Voința 
ȚI — Gaz 
Petrolistul 
Reșița — 

și Petrolul 
București, 
vor avea

RERBY-UL DINIMO

ECHIPA NAȚIONALĂ PLEACĂ LA ISTANBUL
tuni, 21 decembrie, urmează să 

părăsească Bucureștiul echipa de 
haltere a României, care se de
plasează la Istanbul, în vederea 
Balcaniadei de haltere.

Competiția se desfășoară la 23 
șt 24 decembrie și reunește la 
start echipele Bulgariei, Greciei, 
Turciei, României si probabil pe 
cea a Iugoslaviei.

Pentru prima oară la această 
întrecere, echipa României este 
alcătuită din elemente tinere, în 
majoritate juniori. Despre această 
nouă orientare l-am rugat să ne 
vorbească pe secretarul general 
al Federației române de haltere, 
prof. Lazăr Baroga.

— Echipa noastră, alcătuită din 
Juniori, constituie formația de 
perspectivă pentru următorii ani. 
Fără Îndoială că datorită elimi
nării din lot a elementelor pla
fonate și înlocuirii acestora cu 
halterofili tineri, dornici de a fir-

mare, acum șl-a făcut loo un 
nou și sănătos climat de muncă. 
Nu avem și nu putem emite pre
tenții Ia primul loo pe echipe la 
această confruntare, tn care hal
terofilii bulgari «lnt net favorițL 
Ocuparea locului II In clasamen
tul pe echipe, precum șl obține
rea unor locuri fruntașe sînt o- 
blectlvele noastre de moment, 
lată de altfel lotul pe care-1 de
plasăm :

Cat 52 kg s Ion Hortopan (O- 
limpia Buc.). Cat. 56 kg : Marian 
Grigoraș (Steaua Buc.). Cat. 60 
kg : Vaslle Bădescu (Rapid Buc.); 
Emeric Covaci (Dacia Oradea). 
Cat. 67,5 kg 5 Aurel Mihuț (Rapid 
Buc.); Cat. 75 kg: Tudor Petrișor 
(Viitorul Buc.); Iosif Palinkas 
(Dinamo Buc.); Cat. 82,5 kg: Con
stantin Dumitru (Steaua Buc.); 
Cat +110 kg î Pop Olimpiu (CSM 
Cluj). Antrenorii lotului sînt Ste
fan Petrescu șl Gh. Mănătlescu.

Două concursuri 
de culturism au 
loc mîine In Ca
pitală. Este vorba 
de întrecerile din 
sala Ateneului ti
neretului (Aleea 
Alexandru nr. 38) 
și din sala Pro
gresul (str. dr. 
Staicovici).

După cum se 
știe, concursurile 
de culturism au 
loc la două cate
gorii de înălțime: 

pentru sportivii 
pînă la 1,68 m și 
pentru cei ce de
pășesc 
înălțime, 
cursul tn 
constituie 
zentare a 
telor grupe mus
culare, după ca
re juriul acordă 
punctajul pentru 
fiecare concurent. 
Pentru a da mal 
mult antren con
cursului, întrece
rile se desfășoa
ră pe fond muzi
cal. Da Ateneul 
tineretului con
certează cunoscu
ta formație de 
muzică ușoară 
„Diplomat".

această
Can
tine 

o pre- 
diferi-

z Jarul „Sportul9 în arti
colul ,,O înfrângere vă
zută dincolo de tabela 
de marcaj9 a analizat 
unele cauze

frînat dezvoltarea _ . 
românesc în ultima perioadă 
și a lansat o chemare pentru 
dezbaterea mal largă a aces
tor probleme.

Consider, că o asemenea dez
batere este binevenită si ea va 
trebui să abordeze probleme 
legate de dezvoltarea unui joc 
deschis, spectaculos, bazat pe 
concepții ofensive, care să eta
leze frumusețea rugbyului Si să 
atragă atît spectatori 5n tribune, 
cît si tineretul la practicarea 
lui.

Maniera de joc a echipei 
noastre în recentul meci împo
triva naționalei franceze tre
buie să ne dea de gîndit, în
trucît. n-a reprezentat un acci
dent. în condițiile întîlnirii cu 
un adversar redutabil, ci în 
general maniera de joc a echi
pelor noastre în meciurile de 
campionat.

Luarea unor măsuri speciale 
pentru apărare atunci ci nd în- 
tîlnesti un adversar puternic, 
reprezintă un fapt pozitiv, dar 
limitarea jocului numai la 
apărare și nedezvoltarea nici 
unei acțiuni de atac organizat, 
atunci cînd echipa intră în po
sesia balonului. nu poate să 
aducă în nici un caz victoria 
unei echipe.

care au 
rugbyului

J u < o
DECEMBRIE"

ora 16, șt mîine, 
sala de festivități

„CUPA 30
Astăzi, de la 

de la ora 9, In 
a fabricii Flacăra roșie (str. Bela
Breiner nr. 93), vor avea loc 
Întrecerile de judo ale celei de 
a H-a ediții a „Cupei 30 Decem
brie". Competiția, 
asociația sportivă 
reunește Juniori 
Harghita și Iași,
gurele, Gloria, I.O.R. șl Șc. 
nr. 1 București șl, bineînțeles, de 
la Flacăra roșie (două echipe).
■MnmaannzaMnMiaeBi

organizată de 
„Flacăra roșie", 

din Județele 
de Ia Tr. Mă- 

sp.

PENTRU UN JOC DESCHIS Șl SPECTACULOS
Desigur, jocul de atac, mult 

mai complex decit cel de apă
rare, implică o bună tehnică 
individuală, o participare activă 
a tuturor jucătorilor, dezvolta
rea unor manevre tactice varia
te, curaj pentru desfășurarea 
unor acțiuni individuale etc.

Cauzele care au determinat 
aplicarea unei tactici defensive 
în intîlnirile naționalei noastre 
cu echipa Franței, multi ani 
singura întâlnire internațională

ori eu hotărît victoria unei 
echipe — din lovituri de pe
deapsă. ca .urmare a greșelilor 
de joc, datorită necunoașterii 
regulamentului sau practicării 
unui joc brutal.

Fazele de rugby autentic, 
care 6ă conducă la marcarea 
unor încercări spectaculoase a- 
par tot mai rare în întâlnirile 
dintre echipele de prima mină, 
pentru că nici una nu-și ia 
răspunderea deschiderii jocului.

Ecouri la materialele publicate

a rugbyștllor noștri, au constat 
în recunoașterea apriorică a 
superiorității tehnioe a rugbys- 
tilor francezi.

Această tactică, chiar dacă a 
condus într-o anumită perioadă 
la unele succese, s-a dovedit 
improprie dezvoltării rugbyului, 
cu atît mal mulț cu cît a fost 
promovată la rangul de concep
ție de joc folowtă în procesul 
de instruire a «oii generații.

Schimbările Intervenite în re
gulament, care %u avut ca scop 
dinamizarea jocului și dezvolta
rea spiritului creator al jucă
torilor. au fost greșit înțelese 
la noi, întrucît adaptarea la 
noile reguli a transformat jocul 
într-o încleștare dură, uneori 
brutală. între pachetele de 
înaintași, liniile dinapoi parti- 
cipind sporadic la joc pe ba
loanele scăpate întâmplător din 
liniile înaintașilor, această par
ticipare fiind și ea marcată în 
general de lipsa de interes 
pentru un joc combinativ în 
atac, folosind cu predilecție șu- 
tarea. fără perspectivă, a ba
lonului în terenul advers.

A devenit caracteristică pen
tru campionatul nostru de rug
by marcarea unui număr foar
te mare de puncte — care une-

în aceste condiții, nu trebuie 
să ne mire faptul că rugbyul 
românesc, care a obținut victo
rii de prestigiu în perioada 
anilor 1953—1963 împotriva unor 
echipe engleze si franceze, se 
găsește astăzi într-un recunos
cut regres valoric, deși condi
țiile de pregătire ale actualilor 
jucători sînt cel puțin la fel 
de bune ca în trecut, iar con
tactele internaționale sînt in
comparabil mai dese decit în 
acea perioadă.

Pentru redresarea valorică a 
rugbyului nostru este necesară 
luarea unor măsuri urgente 
privind schimbarea concepției 
de joc. îmbunătățirea și adap
tarea condițiilor de pregătire 
la cerințele rugbyului modern

tn acest scop, consider că 
tehnicienii din cadrul federației 
vor trebui să Întocmească un 
plan tematic minimal în care 
să fie cuprinse elementele de 
bază de tehnică individuală, 
precum și un număr de combi
nații tactice menite să dezvolte 
o concepție de joc ofensivă. 
Aplicarea acestor măsuri în 
procesul de instruire a echi
pelor va trebui urmărită per
manent. lăsîndu-se totodată li
beră inițiativa creatoare a an
trenorilor și jucătorilor.

Un loc important în procesul 
de antrenament va trebui să-l 
ocupe exersarea elementelor de 
tehnică individuală, fiind știut 
că numai cu jucători tehnici 
se pot broda tactici de joc di
ferite. în funcție de condițiile 
specifice.

Cunoașterea perfectă a regu
lamentului de joc de către toți 
jucătorii este o problemă care 
va trebui să facă parte inte
grantă din procesul de instrui
re. pentru că greșind mai puțin 
jocul devine mai cursiv și vom 
fi mai puțin expuși să primim 
puncte din lovituri de pedeap
să.

Desigur că ultimul cuvînt în 
această acțiune îl au antrenorii 
și jucătorii, care printr-o mun
că competentă, plină de răbda
re și abnegație vor putea ridica 
rugbyul românesc la un nivel 
valoric și spectacular, care pe 
lingă atragerea tineretului și 
a unui număr sporit de specta
tori în tribune, poate produce 
și o schimbare In mentalita
tea conducătorilor de 
asociații sportive.

Consider că numai 
salt valoric putem 
obținerea unor victorii stabile 
împotriva rugbyștilor francezi, 
pe care să-i învingem cu pro
priile lor arme.

Ștefan CONSTANTIN 
maestru al sportului

duburi si
făcînd un 
spera la

Etapa a Xl-a a diviziei A 
(ultima din tur) programează 
mai puține meciuri ca de obi
cei, întrucît F.R.P. a aprobat 
amînarea jocurilor formațiilor

POLITEHNICA BUCUREȘTI,

DECISIV PENTRU TITLU
Astă-seară, în sala Floreas- 

ca, se decide în proporție de 
90 la sută dacă Dinamo cîș- 
tigă de pe acum campionatul 
sau dacă această echipă va 
avea de înfruntat pe viitor 
un adversar direct in lupta 
pentru titlu. Intr-adevăr 
fiind neînvinsă după zece e- 
tape, formația dinamovistă 
are toate șansele să încheie 
și această ediție a campio
natului național pe primul 
loc dacă va trece de Poli
tehnica București. La rîndul 
ei aceasta, cu numai două 
înfrîngeri, este singura ca
pabilă să urmărească de a- 
cum înainte pe dinamoviști 
(cu condiția să cîștige azi), 
deoarece toate celelalte echi
pe au de la patru înfrîngeri 
în sus. Deci, o întrecere de
cisivă care sporește înzecit 
interesul publicului pentru o 
partidă ce se prezenta atră
gătoare din „start" datorită 
valorilor individuale ale ce
lor două team-uri. Albu, 
Diaconescu, Dragomirescu, 
Chivulescu, Săuca vor izbuti 
să-i depășească pe Popa, 
Pîrșu, Georgescu, Dudescu, 
Troacă ? Plusul de tehnică și 
coeziune al actualilor cam
pioni va fi determinant în 
întrecerea cu superioritatea 
de talie a studenților 7 De 
toate acestea ne vom con
vinge astă-seară, la Floreasca, 
în jocul Dinamo—Poli (ora

18,45) care are două intere
sante deschideri: ora 17: Ra
pid—I.C.H.F., ora 18,15: Fes
tivalul mini-baschetului bucu
reștean.

In țară, în această ulti
mă etapă a turului se vor 
mai desfășura următoarele 
meciuri: Poli Galați—I.E.F.S., 
„U“ Timișoara—Poli Cluj, Poli 
Brașov — Farul, „U“ Cluj — 
Steaua.

1.
2.
3.

CLASAMENTELE LA 
FEMININ

Mureș
10
10
11
11
10
10
10

Voința Tg.

Voința
Voința

4. Rapid Buc.
5. Petrolul PI.
6. C.S.M. Reșița
7. Voința Cluj
8. Hidromecanica

C-ța 
BUC.

0 2 
0
0
0

24488 
22932 
2G376
26259
22309
23609
23320

26
24
23
23
22
20
20

3
5
5
4
5
5

Brașov
10 6 0 4 23291 20
10 4 0 6 22963 18
10 3 0 7 22216 18 
Mureș 
10 3 ‘ ’

12. Cetatea Giurgiu 10 2
MASCULIN

9. Laromet Buc.
10. U.T. Arad
11. Dermagant Tg. 0 7 

0 8
22212 16
22980 14

1. Voința Tg. M. 10 9
2. Rapid Buc. 10 7

3. Flacăra Cîmpina 10 7
4. Petrolul ploiești

10 6
5. Olimpia Reșița 10 6
8. Rafinăria Teleajen

10 5
10 5
10 4

Mediaș
10 4 0 « 50343 18
10 4 0 6 44135 1»
10 2 0 8 48322 14

7. Voința Buc.
8. C.S.M. Reșița
9. Gaz metan "

Concursul internațional 
de telegrafie 

Întreceri spectaculoase

IN „CUPA DUNĂRII"
Proba cea mal lungă din 

cadrul concursului Interna
țional de telegrafie a demon
strat superioritatea catego
rică a concurenților ceho
slovaci si români. între a- 
ceste două echipe s-a dat, 
în permanență, o luptă spec
taculoasă, terminată cu un 
rezultat strins. Maria Farbia
kova si Alee Myslik (Ceho
slovacia) au fost admirabili 
la recepție, dar au pierdut 
teren la transmitere, fiind 
întrecuți, pînă la urmă, de 
Octavian Iovănuț, care a o- 
cupat primul loc în clasa
mentul probei. Timișoreanul 
a furnizat astfel o verita
bilă surpriză.

Concurând vizibil crispați, 
Radu Bratu ți Vasile Giur
giu au greșit inadmisibil de 
mult la recepție, pierzînd 
puncte prețioase. Au recupe
rat, însă, destul de frumos 
la transmitere. Sub așteptări 
„veteranul" Dumitru Das- 
câlu.

Tot 
proba 
unde
„rezistat' 
pe minut. Rezultatele 
în curs de calculare, le vom 
da în ziarul de mîine.

ieri s-a desfășurat și 
de recepție viteză, 
Maria Farbiakova a 

pînă la 350 semne 
~ - - fiind

0 
0 
0

1
3
3

0 
o
o 
o o

10. C.F.R. Tlm.
11. Gloria Buc.
12. Petrolistul Cîmpina

4
4

53525 
51494 
50776
50723
50467

28
24
24

52355 20
50945 20
51387 18

10 1 0 9 <8712 12

In campionatul juniorilor

VOLEIBALIȘTII Șl BASCHETBALIST!!
ÎNCEP TURUL

In timp ce seniorii intră 
în vacanță, juniorii de la vo
lei și baschet încep disputele 
turului al doilea al campio
natului, programat 
și 24 decembrie.

De duminică (cu 
jocuri de volei în 
mieră sîmbătă în 
„speranțele" sportului nostru 
vor trebui să apară, din nou, 
în fața publicului și să facă 
dovada unei bune pregătiri. 
Așteptate cu firesc interes, 
partidele vor trebui să con
firme că perioada de pregă
tire, ce au avut-o la dispozi
ție de la sfîrșitul turului în
tâi, n-a trecut în zadar.

Cele 16 serii (masculin și 
feminin) ale campionatului 
de volei vor fi găzduite de 
nu mai puțin de 13 orașe i 
C. Lung Moldovenesc, Con
stanța, București (seriile III— 
IV), Craiova, Oțelul Roșu, 
Brașov, Baia Mare (băieți), 
Bîrlad, Ploiești, București (se
riile III—IV), Sibiu, Lugoj, 
Simeria, Toplița (fete).

întrecerile se vor disputa 
sistem turneu, ceea ce va 
permite, desigur, ca să se

între 20

cîteva 
avanpre- 
Capitală)

AL DOILEA
vadă nivelul de pregătire al 
jucătorilor, în condiții de e- 
fort intens, deoarece echipele 
vor trebui să susțină conse
cutiv, timp de 5 zile, cîte un 
joc.

O dată c» voleibaliștii, in
tră îrț competiție și juniorii 
baschetbaliști. După ce și-au 
disputat prima etapă în aer 
liber, urmează acum e a 
doua, în sală. Turul al doilea 
va fi găzduit de erașele Satu 
Mare, Tg. Mureș, Arad, Pi
tești, Buzău, Galați, P. Neamț, 
București (masculin), Oradea, 
Cluj, Timișoara, Brașov, Cra
iova, Constanța, Botoșani, 
București (feminin).

După cîte sîntem informați, 
organele l»cale au luat toate 
măsurile pentru a asigura un 
cadru organizatorio propice 
pentru desfășurarea în buna 
condițiunl a turneelor.

Să sperăm că vem avea pri
lejul să vedem în echipele 
angrenate In competiția ele
mente de real talent, eaj-a- 
bile să formeze, nu peste 
multă vreme, un eșalan deo
sebit de ▼alerua.

START IN „criteriul tineretului
Joi seara, în sala de festi

vități a clubului Grivița Ro
șie din Capitală, s-a dat 
startul în noua competiție de 
box rezervată juniorilor mici 
și mari, denumită Criteriul 
tineretului". La startul aces
tei întreceri s-au aliniat bo
xeri din cluburile șl asocia
țiile bucureștene Constructo
rul, C.S._ Școlar, Dinamo, E- 
nergia, 
limpia, Poșta, I.D.E.B. și Vi
itorul. 
juniori 
Ghiricuță (Viitorul) b.p. IS. 
Dragomir (Gonstructorul), 
54 kg: D. Dorobanțu (Dinamo) 
b.p. D. Frîncu (Olimpia), 57 
kg: M. Mitrache (Energia) 
b. k.o. III Gh. Tudor (Ener
gia), 60 kg: T. Neață (Ener
gia) b. p. V. Grigore (C.S.S.), 
67 kg: C. Dragomir (Energia) 
b.p. M. Mxandru (I.D.E.B.), 
71 kg: Șt. Ilie (Electromagne
tica) b. dese. N. Voicu (Vii
torul), C. Dumitrașcu (Dina-

Electromagnetica; O-

Iată rezultatele galei: 
mici, cat, 45 kg: F.

mo) b. ab. B. Spielman (Poș
tă); juniori mari cat. 51 
M IPeia (Dlnamo) b. p. 
Nedea (Constructorul); 57 
Gh. Tach» (CjS.S.) b.p. 
Vișan (Energia), 60 kg) 
Topîrceanu (Viitorul) b. .
IP. Știrbu (Constructorul). In 
încheiere, se cuvin» să evi
dențiem competența corpului 
de arbitri format din M. 
Niță, G. Danciu, N. Babe- 
țiu șl S. PiroiU; «are au 
contribuit la reușita galei.

Aurel F Ap ADIE 
corexp.

kg:a.
kg:
M.
N. 

ab.

(Urmare din pag. 1)
tiție, îți vine să crezi că to
tul devine mecanic, o miș
care ce se reia mereu a- 
ceeași, fără progres, dar cea
sul, singurul judecător real, 
dezminte impresia privirilor 
empirice. Mișcările se asam
blează, se curăță de inutili
tăți, într-o funcționalitate ce 
caută perfecția și viteza, La 
start, răspunderile sînt co
mune și pentru pilot și pen
tru împingător, deși aportul 
celui de al doilea este mai

SĂ ACORDĂM LOCUL CUVENIT SPORTULUI
ff’rrnare din pag. 1)

ca oameni. De altfel, cele două 
coordonate se realizează conco
mitent. la împlinirea lor ve
ghind școala, universitatea, co
lectivele de producție în care 
au fost integrați tinerii și. bi
neînțeles, noi. organele de par
tid și de stat. In ceea ce ne 
privește am căutat — si cău
tăm permanent — să îmbună
tățim și să înnoim condițiile lor 
de viață și de lucru, să le asi
gurăm un personal didactic de 
calitate, să le facilităm apro
pierea de mediul în care ei se 
vor manifesta mîine — pro
ducția — să le ușurăm accesul 
la viata artistică și culturală a 
orașului, să-i apropiem cit mal 
mult de pedagogii cărora le-au 
fost încredințați. Apropiere care 
este cu atît mai necesară, cu 
cît universul tineretului s-a ex
tins și tinde să se extindă me
reu. conținutul său înglobînd 
însă atît elemente pozitive — 
ce se cer receptate și culti
vate — dar șl unele pe care 
societatea le recuză.

Obligația noastră este să-i 
învățăm cum să trăiască, cum 
să-și dirijeze visurile ca să in
tre fortificați in complicatul 
angrenaj social. In educație, 
rămîn. oricum, adeptul mij
loacelor clasice — muncă, artă, 
literatură, sport — neacordînd

un rol prea mare formelor de
conectante aflate la modă; pe 
care le consider facile Si pasa
gere.

— Afirmația că sportul 
constituie unul din instru
mentele de educație a *'ne- 
retului a căpătat caracterul 
unej axiome, așa că nu mai 
are nevoie de demonstrație. 
Trebuie arătat, însă, în ce 
măsură se apelează la el și 
ce pondere are sportul in 
sfera celorlalte forme utili
zate.

— Relevînd bogatele tradiții 
sportive existente aici, subli
niem. credem, rolul imens pe 
care l-a jucat sportul în viata 
tineretului clujean. Iar faptul 
că acestuia — sportului — i se 
creează astăzi noi și aprecia
bile spatii de manifestare, ex
primă. desigur, atenția ce i se 
acordă. De altfel, ultimul de
ceniu a fost, în acest sens, ex
trem de darnic cu tinerii, el 
dîndu-le în stăpînire un bazin 
olimpic icoperit, o sală de 
sport capabilă să satisfacă cele 
mal exigente cerințe competi
tionale. o sală de atletism cu 
opt culoare, un stadion moder
nizat. două complexe sportive 
la „Clujeana" și „Record”, o 
bază renovată — Gruia — și 
numeroase alte spatii amena
jate în școlile de toate gradele.

«

Tradițiile nu numai că nu 
s-au alterat, ci dimpotrivă, pe 
fundamentul lor s-a dezvoltat 
o largă activitate sportivă de 
masă și de performantă, ce 
cuprinde acum zeci de 
participanți din rîndul 
categoriilor de tineri, 
estimează astăzi 80 000 
neri cuprinși în 
sportivă de masă si 8 000 în 
cea de performantă.

Desigur, ceea ce s-a realizat 
în activitatea sportivă nu ne 
poate mulțumi dacă luăm in 
considerare condițiile materiale 
create și fondul uman existent. 
O-sider că mal ales în școli 
și lacul lăți activitatea sportivă 
ar trebui să capete un caracter 
mai larg, mai organizat și mai 
diversificat. Iată direcțiile unde 
trebuie să acționăm, cu interes 
și răspundere. în special cor
purile profesorale, organizațiile 
de tineret, cluburile Si asocia
țiile sportive.

mii de 
tuturor 
Cifrele 
de ti- 

activitatea

— In urbanistica modernă 
— ce tinde să înghită fot 
mal mult spațiile — ați gă
sit soluții să salvați 
pentru cartierele orașului 
„ferestrele verzi" ?

— în municipiul Cluj s-a 
acordat o importanță deosebită 
asigurării spatiilor ..ecesare 
pentru recrearea copiilor, atît 
ca spații de joacă, cît și ca

„CUPA JUDEȚULUI ILFOV'1*
Incepînd de azi, tn sala 

clubului S.N. Oltenița se va 
disputa a H-a ediția a „Cu
pei județului Ilfov* la box. 
Participă pugiliștl din Jude
țele Argeș (cîștigătorll de 
anul trecut ai competiției), 
Brăila, Ilfov, precum și ipor- 
tivl de la clubul Dlnamo 
București.

zone verzi. Ca un exemplu : 
suprafețele de zone verzj ale 
municipiului au crescut de la 
200 ha în 1969 la 425 ha în 
1970. Această considerabilă creș
tere se datorește manoperei asi
gurate prin munca patriotică a 
cetățenilor, a materialelor și 
muncii calificate suportate din 
fondurile locale, la următoa
rele obiectiveparcurile — 
Rozelor, Dealul Sterp, Cetă- 
tuia, Grigorescu, A. Vlaicu, de 
Est. Făget. Pădurea Hoia. La 
zonele acestea lucrările vor 
continua, treeîndu-se la ame
najarea de zone sportive pen
tru tineri și adulți (n.r. în 
proiect un stadion de 12 000 de 
locuri și o sală sportivă cu 500 
de locuri în Parcul de Est), la 
zone distractive și jocuri pen
tru copii, la amenajarea celor 
trei lacuri în Parcul de Est.

în ceea ce îi privește pe co
pii, ei au primit — în micro- 
raioaneie Gheorghieni și Gri
gorescu — peste 70 de platfor
me de jocuri dotate cu circa 
200 de instalații specifice. Și 
„ferestrele verzi", amenajate 
special pentru ei. vor continua 
să se... deschidă mereu.

★

Gînduri. căutări, proiecte, 
realizări. Și toate cu aceeași 
destinație : tînăra generație, ti
nerețea orașului.

mare. In traseu, în pîlnia de 
gheață, raportul se inversea
ză. O mare performanță nu 
este posibilă fără sincroni
zări ideale, matematice. De 
aceea, boberii, deși puțini, 
totuși se caută între ei. Se 
schimbă între ei la fisele și 
frîne spre a putea închega 
echipajul, blocul funcțional 
perfect, armonia în 
simțuri și gînduri, 
capabilă să asigure 
mai victoria, dar 
securitatea. Acest» 
în doi sau în patru se ci
mentează nu numai în bob, 
ci și sub alte forme de pre
gătire prin motociclism, acro
bație aeriană sau prin încli
nații personale, simpatii re
ciproce prin cazare in aceeași 
încăpere, prin cunoaștere 
deplină, totală, împinsă pînă 
la identitate.

Bobul este o întrecere psi
hologică și de aceea cântă
resc atît de greu armoniile 
interioare, încrederea și cu
rajul care se susțin reciproc. 
Permanent se caută modul

mișcare, 
singura 
nu nu- 

chiar și 
asociații

PATRU
• Campionatele 

naționale de bob 
2 ale Elveției vor 
avea loc la 29—30 
decembrie la St. 
Moritz și vor con
ta drept probă 
de selecție pentru 
campionatele con
tinentale. Se de
tașează, de pe a- 
cum, perechile: 
Wicky — Huba- 
cher, Sedleger — 
Miiller, Stadler — 
Schărer, Candrian 
— Frei.

• Celebra pistă 
de bob de la Cer- 
vinia (Italia), con
struită de îng. 
Galii și care va

optim în pregătire sau în 
concurs. Este un prag de 
calitate impus bobului ro
mânesc de tradiție și pasi
une, hrănit din conștiincio
zitate, care și în ultima vi
zită mi-a întărit aceeași pă
rere.

Deși rivale între ele, echi
pajele constituite se ajută, se 
stimulează, se corectează pre
cis, tehnic, 
destinsă, de 
stimă.

Muntenii, 
oameni tăcuți, 
nu se înscriu 
Dar tăcerii® lor 
subînțelese, concordante, sub
liniate de gesturi calme și 
calde, de priviri deschise, 

pe fețe grave, preocupate, 
sînt mai grăitoare decît orice 
vorbe. Ele mărturisesc 
înțelegerea, acordul de
plin stabilit pentru fap
tele pe care urmează să 
le săvîrșească în comun. U- 
nor astfel de colectiva nu li 
se poate refuza 
absolută. Ar fi o

într-o atmosferă 
înțelegea-» și

în general, sînt 
Nici boberii 
în excepție, 

armonice,

încrederea 
greșeală.

metgem

MANȘE
găzdui între 17 și 
31 ianuarie 1971 
campionate- 

1 e mondiale, a 
suferit zilele aces
tea substanțiale 
modificări. Vira
jul Cristallo a 
fost consolidat cu 
ur. strat de ci
ment, iar la sosi
re s-a construit o 
cabană pentru ju
riu, cronometrori 
și presă.

• La săptămî- 
na preolimpică 
de la Sapporo, 
printre invitați 
figurează cunos- 
cuții boberi: de 
Zordo, Zandonel- 
’a, Armano și de

Paolis 
Floth, 
mmerer 
schneider (R.F.G.), 
Caviezel și Can- 
drian (Elveția).

• Congresul fe
derației interna
ționale de bob și 
toboganing va a- 
vea loc în ziua de 
20 ianuarie 1971 
la St. Vincent 
(Italia).

• Elvețianul 
Frans Kapus a 
fost solicitat să 
conducă antrena
mentele boberilor 
din echipa națio
nală japoneză, în
tre 15 ianuarie și 
35 februarie 1971.

(Italia),
Bader, Zi

și Utz-

i

■ÎMBATĂ
BASCHET t Sala Horeas

că, ora 17 t Rapid — ICHF 
(m) ; ora 18,15 t Festivalul 
minibaschetului bucureștean; 
ora 18,45 s Dinamo — Poli
tehnica București (m), me
ciuri în cadrul diviziei A.

VOLEI i: Sala Giuleștî, 
ora 17 c Electra — Aurora 
(m B). sala Coonstructorul, 
ora 17: Flacăra roșie — 
Universitatea (f B), Con
structorul — Progresul (f B).

JUDO : Sala de festivități 
a fabricii „Flacăra roșie" 
(str. Bela Breiner nr. 93) de 
la ora 16 e s,Cupa 30 Decem
brie" rezervată juniorilor..

POPICE, arena Construc
torul, de la ora 16 : med 
amical internațional mascu
lin Constructorul Buc. — Se
lecționata feroviară a R.D, 
Germane.

DUMINICA
CULTURISM ț Ateneul ti

neretului (Aleea Alexandru 
nr. 38) și sala Progresul 
(str. Dr. Staioovici), de la 
ora 9: concursuri munici
pale.

VOLEI: sala Dinamo, ora 
8,30 : ASE — Voința Con
stanța (f B), Medicina — 
CSM Sibiu (f A). Universi
tatea — Siderurgistul Galați 
(m B) ; sala Giulești, ora 
10 : CPB — Ceahlăul P. 
Neamț (f A) ; sala Progre
sul, ora 8 5 Spartac — Voin
ța M. Ciuc (f B). Voința — 
Corvinul Hunedoara (m B), 
Progresul — Alumina Ora
dea (m B).

JUDO : Sala de festivități 
a fabricii „Flacăra roșie" 
(str. Bela Breiner nr. 93), 
de la ora 9 : „Cupa 30 De
cembrie. rezervată juniori
lor.
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& TEMĂ DE MEDITAȚIE

De ce m ai evitat aseară, doctore Ivansuc?"

SPORT CLUB BACĂU INTRE DOUĂ
COMPORTĂRI CONTRADICTORII

însemnări de la ședința de analiză a activității echipei In turul campionatului

port Club Bacău a realizat în acest tur al campiona
tului o performanță demnă de invidiat, care n-a mai 
stat la îndemîna nici unei alte echipe divizionare A. 

Formația băcăuană a cîștigat, după cum știe, toate cele 
jocuri susținute pe teren propriu, înscriind echipelor oaspete 15 
goluri, fără a primi vreunul.

Totodată, însă, același Sport Club Bacău ține o tristă to
vărășie. Jiului în privința contraperformanfei de a nu fi obți
nut nici măcar un punct în partidele din deplasare (3 la nu
măr), în cursul cărora a înregistrat un pasiv de 13 goluri 
(7-20).

între aceste două compor
tări contradictorii, care au ge
nerat sentimente total diferite 
în rîndurile suporterilor, s-au 
înscris, de altfel, șl dezbaterile 
prilejuite de recenta ședință de 
analiză a activității echipelor

clubului, care a necesitat solu
tionarea unor probleme de loc 
ușoare apărute în cursul ac
țiunii respective.

In aceeași ordine de idei se 
cuvin a fi menționate condi
țiile foarte bune de instruire

Dembrovschi jucătorul a cărui absență s-a resimțit 
foarte mult, mai ales în partidele susținute în deplasare 

Foto; PAUL ROMOȘAN

clubului în turul actualului 
campionat (divizia A și tineret- 
rezerve).

Făcînd o legătură necesară 
în discuții cu evoluția „unspre- 
zecelui" băcăuan în campio
natul precedent, pe fondul că
reia a devenit posibilă și cali
ficarea acestuia în turul IV al 
„Cupei europene a tîrgurilor" 
(realizare unică, deocamdată, în 
fotbalul de club românesc), 
participanții la ședința de ana
liză au apreciat că existau su
ficiente premise pentru un pro
gres și mai consistent în noua 
ediție a întrecerii divizionare 
A. S-a relevat și cu acest pri
lej — ceea ce noi constatasem 
de mai multă vreme — că 
echipa din Bacău dispune de 
condiții foarte bune în vederea 
desfășurării procesului instruc- 
tiv-educativ și a participării în 
competiții. Biroul consiliului 
clubului și cel al secției de 
fotbal — din care fac parte 
oameni cu funcții de conducere 
în organele da partid și de stat 
ale județului — depun serioase 
străduințe în acest sens, se 
ocupă Îndeaproape șl acordă 
tot sprijinul necesar rezolvării 
corespunzătoare a celor mai 
importante chestiuni legate de 
viața șl activitatea echipei. în 
ansamblul el, ca și de ale fie
cărui jucător in parte. Această 
preocupare s-a vădit o dată 
mai mult in împrejurarea des
tul de recentă a reorganizării

asigurate echipei în perioada 
premergătoare începerii actua
lului campionat. îndeosebi în 
timpul stagiului de. la Poiana 
Brașov, cînd accentul la antre
namente și în jocurile de ve
rificarea a fost pus pe îmbu
nătățirea pregătirii fizice ge
nerale și specifice, precum și 
aceea tehnioo-tactică. pe crista
lizarea ideii de joc și omogeni
zarea formației de bază.

Cu asemenea acumulări și 
cu posibilitatea pe care a a- 
vut-o, în aceeași perioadă pre- 
competițională. de a-și întări 
compartimentul ofensiv — prin 
includerea 
Florea și 
Avram, ca 
sentimente 
giubei — 
abordat noul campionat (in ciu
da accidentării de ultimă oră a 
lui Dembrovschi) de pe poziții 
favorabile unei evoluții supe
rioare aceleia din sezonul 
cedent.

Dar. rezultatele — așa 
s-a văzut ulterior — n-au 
pe măsura așteptărilor. Echipa 
a dat satisfacție numai în jocu
rile pe teren propriu, pe care 
le-a cîștigat Ia început cu sco
ruri foarte severe (să ne amin
tim de acel 5—0 cu Petrolul), 
pentru ca treptat eficacitatea 
să scadă pînă la limita mini
mă, spre sfîrșitul turului cam
pionatului victoriile fiind rea
lizate in extremis, cu multe

in lot a tînărului 
a rutinatului Sorin 
șl prin revenirea la 
mai bune a lui Ru- 
ecliipa băcăuană a

emoții (ce-i drept, în țața 
unor adversari de certă valoare, 
cum sînt. de exemplu. Steagul 
roșu și Rapid).

Demnă, evident, de apreciere, 
invincibilitatea demonstrată pe 
stadionul din Bacău — șl de- 

, venită un adevărat mit — n-a 
putut șterge.. însă, decît parțial 
impresia nefavorabilă lăsată de 
aceiași elevi ai antrenorilor 
Neagu șl Rădulescu pe arenele 
celorlalte orașe din țară. Deși 
pe alocuri (la Cluj, de pildă, 
cu C.F.R.. sau Ia București. în 
compania Stelei), formația bă
căuană a reușit — în general — 
să mențină un echilibru în joc. 
ea a cedat în cele din urmă, 
așa cum avea s-o tacă — chiar 
mai ușor — la Timișoara. Con
stanta si în alte orașe, unde 
s-a deplasat

Atît din referatul prezentat 
de către antrenorul VALER1U 
NEAGU în ședința de analiză, 
cit și din cuvintul unor partiei- 
panți s-a degajat ideea că — 
în afara absenței îndelungate 
din formație a unor jucători de 
bază, cum sînt Dembrovsehi și 
Butan. precum și a altor indis
ponibilități ivite pe parcursul 
turului campionatului — moti
vul principal al acestor înfrîn- 
geri ar fi de ordin psihologic, 
majoritatea jucătorilor bă
căuani acționind în deplasare 
lipsiți de hotărire și curaj, ti
mizi. crispați, ceea ce îi duce 
la greșelj grave în joc. Desi
gur. lipsa unei pregătiri psi
hice corespunzătoare a echipei 
pare a fl o realitate dovedită 
Si de faptul că la anumite me
ciuri din deplasare, băcăuanii, 
intrind timorat! pe teren, au 
încasat goluri încă din primele 
minute, pornind astfel chiar din 
start cu un handicap greu re
cuperabil. Dar. așa cum pe 
bună dreptate au remarcat și 
alți vorbitori, mai există Si alt
fel de explicații. Președintele 
Consiliului sportiv județean, 
MIHAI GRIGORAȘ. a făcut, 
de pildă, printre altele, ob
servația foarte judicioasă 
că acumulările din perioada 
precompetițională n-au fost 
menținute și consolidate prin- 
tr-o pregătire temeinică și 
in timpul desfășurării campio
natului, ceea ce a dus Ia scăde
rea treptată a potențialului e- 
chipei, îndeosebi sub raport fi
zic. Așa se și explică, de alt
fel. de ce în unele meciuri e- 
chipa a primit goluri — care 
au decis chiar rezultatul — 
in ultimele minute de joc.

La unele deficiențe în pregă
tirea Si alcătuirea echipei. în 
stilul de muncă al antrenorilor, 
în raporturile dintre antrenori 
și jucători. în atitudinea jucă
torilor. s-au referit și tovarășii 
VICTOR ENAȘOAIE, secretar 
al Comitetului județean de par
tid („starea de spirit existentă 
în cadrul lotului băcăuan nu 
asigură tendința jucătorilor 
spre un angajament fizic total, 
spre luptă și dăruire în teren,

ședințe de onoare al secției de 
fotbal („să se pună accent la 
antrenamente pe pregătirea 
atacurilor") ; precum și jucăto
rii NEDELCU („unii coechipieri 
nu-și asumă răspunderea în 
joc. evitincr fazele mai critice 
din propriul careu, sau finaliză
rile în careul advers”) ; SORIN 
AVRAM („antrenorii manifestă 
îngăduință față de anumit! 

componenți ai echipei") etc.
Ceea ce a surprins în această 

ședință a fost. însă, constatarea 
că în colectivul de jucători de 
la Bacău, apreciat în general 
pentru unitatea și disciplina sa, 
au apărut disensiuni și frămân
tări. a căror expresie o consti
tuie și cererile de acordare a 
transferului făcute de Fugaciu, 
Băluță și Cemat.

Cazul cel mai discutat îl re
prezintă însă Ene Daniel. Hulit 
pe nedrept de majoritatea pu
blicului băcăuan, din cauza do
rinței sale de a se reîntoarce 
în București, dar înțeles și spri
jinit dc către conducerea sec
ției și a clubului (printre altele 
i-a fost asigurată locuință în 
Bacău, iar soției lui serviciu, 
promițîndu-i-se totodată dezle
garea în condițiile unui schimb 
convenabil de jucători cu clu
bul la care el se va duce). Ene 
traversează în momentul de 
fată o perioadă de criză. El 
manifestă delăsare în pregătire, 
a început să ducă o viață ne
controlată. Spre decepția tu
turor. Ene n-a binevoit nici 
măcar să se prezinte la ședința 
de analiză a echipei. întordnd 
astfel spatele unor oameni care, 
spre deosebire de spectatorii 
din tribună sînt dispuși să-l 
asculte, să-1 înțeleagă și să-1 
ajute. Or. o asemenea compor
tare nu-i va putea aduce nimic 
bun. Dimpotrivă.

In încheierea ședinței, a fost 
adoptat un amplu plan de mă
suri. expus de președintele sec
ției de fotbal. LAZAR FRANȚ. 
Prin realizarea unei pregătiri 
temeinice în toată această pe
rioadă de iarnă, băcăuanii spe
ră că se vor putea clasa la 
sfîrșitul campionatului pe unul 
din locurile 4—6, așa cum și-au 
propus acum.

C. FIRANESCU

Duminica se subțiază încet In 
amurg, șl Clujul e înghețat, tră
ind mal puțin pe străzi șl mal 
mult dincolo de ziduri.

^Universitatea" a ctștlgat căz
nit,’ cu 1—0, cîștlg de cal bătrln 
ce-șl duce cu trudă povara pînă 
la capăt, o povară grea, peste 
puteri. C.F.R.-ul a pierdut, net, 
șl lumea fotbalistică a Clujului 
nu Încearcă prea multe satisfacții 
în această duminică tîrzle, ten- 
cultă cu gheață...

...Caut In cartea de telefon. 
2 35 29. Formez numărul, șl-mi 
răspunde o voce seacă, fără chef 
de vorbă.

— Cu doctorul Ivansuc, vă rog.
— La telefon I
11 spun c-aș vrea să-l văd, că 

aș vrea să vorbim despre fotbal. 
Doctorul Ivansuc îmi propune, 
cu șovăire, ora 8 seara, undeva 
In centru, în holul unul hotel.

★
...S-a făcut 8 șl jumătate. For

mez — pentru a cita oară 7 — 
2 35 29... Nimic.

Plec. E 10 — ceasul unei bise
rici bate tacticos, spărgtnd o tă
cere sticloasă. Intîlnesc un prie
ten comun.

— Zoii în oraș, la ora asta 7 I 
— se miră. Se vede că nu 1-al 
Intîlnlt de mult 1 Nu lese aproape 
de loc. stă mal mult, acasă, se 
joacă cu Barbara...

★
— Doctore Ivansuc, de ce m-al 

evitat aseară 7
Sîntem într-unul din 

Policlinicii din Cîmpla 
doctorul Ivansuc — în 
bonetă, pregătindu-se

cabinetele 
Turzil, și 
halat cu 

_____ „__________ par'.ă de 
operație — pare surprins că mă 
vede tocmai acolo șl poate chiar 
este...

— De ce te-am ocolit 7 Te În
treb eu : de ce n-aș fi tăcut-o îl

La urma-urmel. mă gîndesc, 
de ce-am ținut neapărat să-l văd, 
mal ales. acum, cînd — ajuns la 
32 de an! — răsfățatul tribunelor 
clujene. Zoii cel de altădată, a 
devenit, simplu, doctorul Zoltan 
Ivansuc 7... Un doctor serios și 
rigid, care vine la fotbal rareori, 
șl numai la meciurile cu miză.

— Vrei sd mi întrebi ceva 1
— Vreau. Vreau să te întreb 

mal multe. Ce-al făcut aseară, 
te-al jucat cu fetița 7 Am telefo
nat și n-a răspuns nimeni...

Brusc, zîmbetul 1 se stinge. Ișl 
aprinde țigara, clatină dm cap :

— Wu. Barbara dormea. N-are 
nici un an. tl împlinește la 3 ia
nuarie. știi ceva, hai sd conti
nuăm discuția asta la mine acasă, 
s-o vezi pe Barbara. Am o fetiți 
frumoasă șl cuminte.

— Spune-ml. Iți mal aduci a- 
mlnte cum ți-a! terminat cariera?

Trage un fum. adine, bate da
rabana eu degetele îngălbenite 
de tutun.

— Cum să nu I Ne bătuse Stea
ua. la Cluj, cu t—0, și pregă
team meciul cu Dinamo. Aveam 
mașină, nu pe asta, cealaltă, pri
ma, venisem la antrenament 5 
minute mai ttrztu. Teașci m-a 
certat. Avea dreptate, dar eu 
m-am supărat și nu m-am mai 
întors I Cred că băieții m-au aș
teptat...

Vorbește incet, abia șoptit, șl 
se vede — zău așa, se vede de 
la o poștă — că amintirile astea 
nu-1 fac nici o plăcere. 11 răs
colesc.

— Apoi m-au suspendat. O pe
deapsă grea, aspri. Eu greșeam 
primul, ticind pe orgoliosul, ne-

pre-

cum 
fost

f F.C, ARGEȘ IȘI ÎNCEPE AZI TURNEUL
IN R.F. a GERMANIEI JUClND CU MliNCHEN 1880

recunosctndu-ml greșeala. Teașci 
greșea al doilea, certndu-ml sus
pendarea pe doi ani. E mult doi 
ani in viața unul fotbalist, doi 
ani de stat pe tușă, e multi nu-i 
așa ?1

— Ara Impresia că-țl pare rău 
că n-al mal jucat. Știu, insă, că 
ai avut două smulgeri osoase la 
piciorul sting. Șl-apol, al Împli
nit 32 de ani...

Stinge țigara șl, fără să vreau, 
număr mucurile din scrumieră. 
Sint 12. Fumează mult.

e* Da, am împlinit Si de ani.

„Fotbalul i-a pedepsit
întotdeauna pe cei 
ce l-au trădat b

iubit fotbalul, 
_ il întreb ln-
lublt cu ade-
d« lucru cu

răspund 
Vreau să

Vlrsta la care Lereter juca In 
echipa națională I

— Crezi că al 
doctore Ivansuc 7 
tr-un ttrzlu. I>-al 
vărat t

Tace. Ișl tac» 
stetoscopul.

— Nu știu ce să-ți 
Vreau să cred că da.
cred că am avut mult talent. Am 
simțit-o eu, ml-au spus-o și alții— 
Am fost, poate, prea orgolios. 
Am iubit fotbalul în felul meu, 
dar acum etnd stau șt mă gln- 
desc. am certitudinea că l-am de
dicat prea puțin timp. Știu eu, 
fotbalul cere muncă, cere sudoa
re. șl eu nu m-am omorît nici
odată cu firea etnd a fost vorba 
de sudoare l Pentru mine, fot
balul n-a fost decît un joc I

— Șl crezi că ar fl trebuit să 
fie altceva 7

— Ar fl trebuit să fie un joc... 
serios I Din păcate. Ivansuc cel 
de la 22 de ani nu avea — și 
poate nici nu putea să aibă I — 
mintea celui de astăzi. Probabil 
că nici acum nu înțeleg ceea ce 
Iml va fi la tndemlnă peste 10 
ant 1

— Șl dac-ar fi avut-o 7 
întrebarea nu-1 surprinde. Ridi

că fruntea cu semețle, privește 
fieste mine, undeva. Intr-un punct 
maglnar. Ridică din umeri.

-< Nu știu. E ttrztu. Nici ou, 
nici tu n-o putem lua de la ca
păt. In meserie, poate da... In fot
bal, nu... tn fotbal al nevoie de 
tinerețe... A mea a trecut, a tre
cut cam repede, uneori fără rost... 
Ml-a plăcut să învăț, șt am învă
țat. Am făcut medicina. Asta-l 
viața I

— ȚII, oare, minte 7 De cita 
ori al jucat In echipa națională 7

— Am jucat îngrozitor de pu
țin ; de numai patru ori 1 Une
ori Iml pare rău, alteori nu... Cu 
talentul pe care l-am avut, zic 
mulțl, aș fl putut ajunge un mare 
fotbalist... Eu sper că am ajuns 
un doctor bun, un soț bun, un 
tată bun...

Aș vrea să mal aflu ceva Îna
inte de plecare, dar discuția —; 
această discuție pe care numai 
indiscreția mea reportericească l-a 
lmpus-o — pare să-l fl plictisit 
Iremediabil. Aș vrea să-l întreb, 
șl chiar o fac, dacă-1 adevărat, 
că. fntr-o seară, pe cînd juca 
fotbal, a plecat tn oraș să cum
pere o sticlă de coniac îmbrăcat 
doar... în pijama.

— Nu, nu-i adevărat. E drept, 
ml-a plăcut să beau, șl uneori 
nu m-am sfiit s-o fac, dar zvonul 
acela a fost prostesc, inventat.

Am terminat. Ne sculăm 1n 
picioare. Ne luăm rămas bun.

— Spune-ml, dacă, prin absurd, 
ai fl antrenor de fotbal, ce sfat 
de căpătîi le-al da jucătorilor 7

— Nu m-am gtndtt niciodată, 
dar cred că nu le-aș face o viată 
prea ușoară, prea comodă, l-aș 
învăța să glndească cit mal de
vreme că trebuie ' 
ei înșiși pentru a 
alții.

— Altceva 7
— Le-aș spune ____

fotbalul, la prețul unei plăceri 
de o zi, pentru că fotbalul t-a 
pedepsit întotdeauna pe cel ce, 
după ce-au intrat In horă, l-au 
trădat I

să se respecte 
fi respectafi de

sd nu trădeza

Plec. Miros de camfor șl de al
cool. Pereți albi, văruit!, plini cu 
anunțuri. In capul scării, tngîn- • 
durat, doctorul Zoltan Ivansuc, 
„șeptarul” de altădată al „Univer
sității" Cluj...

Ovidiu IOANIȚOAIA

N. LUPESCU: Pînă la 5 ianuarie, mă dedic familiei!
Ieri ne-am întîlnit cu bi

necunoscutul internațional Ni- 
colae Lupescu, unul din puți
nii fotbaliști bucureșteni care 
n-au părăsit Capitala o dată 
cu luarea vacanței.

„După un sezon mai încăr
cat ca oricînd — ne spunea 
Lupescu — mă 
prind, in 
săptămîni 
care nu-i 
decît 3—4 
mișcare, de 
avea, deci, o vacanță în si

bucur 
sfîrșit, vreo 

bune de repaus, în 
voi da fotbalului 
ore, săptămînal, de 

dezmorțire. Voi

că 
trei

DUPĂ CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR

nul familiei, avîndu-l ca 
principal „partener" pe fiul 
meu, lonuț, care a împlinit 
de curînd doi ani. Aștept 
împreună cu el zăpada, pen
tru mult dorite partide 
săniuș. Vreau să mă pun 
punct și la capitolul filme, 
mai citesc 
venturi și 
mai mult, 
ca invitați 
tenii mei 
Greavu și

La 5 ianuarie ne vom în- 
tîlni toți jucătorii Rapidului 
la club, urmînd a ne pregăti 
în comun timp de zece zile, 
după care, între 16 ianuarie 
și 20 februarie, vom 
într-un turneu în 
tate“.

de 
la 
să 
a- 
cît

citeva cărți de 
să mă plimb 

La revelion, îi am 
pe colegii și prie- 
dintotdeauna Dan, 
Codreanu.

pleca 
străină!

SA TRECEM LA APLICAREA
ÎNVĂȚĂMINTELOR

Duminică, pe micul ecran

Așa cum •-* mai anunțat, 
echipa F. C. Argeș susține as
tăzi In R.F. a Germaniei pri
mul său joc din cadrul tur
neului, întâlnind formația 
Miinchen 1880.

Meciul se va desfășura pe 
stadionul „Emil Nusbaum", 
ale cărui tribune au o capa
citate de 10 000 locuri.

Cele două echipe vor alinia 
următoarele formații i

F. C. ARGEȘ i Niculescu — 
Pigulea, Olteanu, Vlad, Ivan

II, Prepurgel, Roșu, Frățilă, 
lancu, Dobrin, Jercan.

MUNCHEN 1880 I Radenko- 
vici — Ilk, Siegrictz, Nesler, 
Wagner, Bacak, Bauer, Libos- 
seck, Hartwager, Tippman, 
Heigl.

După cum se poate vedea, 
poarta echipei gazdă va fi a- 
părată de cunoscutul portar 
iugoslav Radenkovici, care 
pînă nu de mult a activat la 
formația de liga I Miinchen 
1860.

GH1ȚÂ — portarul care n-a 
primit nici un gol la Bacău 
în această toamnă

ci ii îndeamnă mai degrabă 
spre blazare"); AUREL CALI- 
MANDRIC, președinte de onoa
re al clubului C,să nu se mai 
schimbe formația alit de des, 
de la o etapă la alta ; antre
norii să dea dovadă de mai 
mult tact, să nu exagereze în 
critica unor 
jucători ; la 
mind să se 
dual") ; ION

greșeli comise de 
antrenamente ur- 
lucreze și indivi- 
PRUTEANU, pre-

Consfătuirea antrenorilor de fotbal, or
ganizată atît de operativ de către fede
rația de specialitate, a confirmat multe din 
semnalele de alarmă pe care le-am dat 
în coloanele acestui ziar, privind nivelul 
de joc al echipelor noastre, atît în cam
pionatul intern, cit și în competițiile eu
ropene.

Demne de subliniat sînt obiectivitatea 
și realismul cu care conducerea federației 
și antrenorii primului nostru eșalon de fot
bal au abordat problemele legate de pro
cesul de pregătire. A fost pus degetul pe 
multe răni, arătîndu-se cu sin
ceritate CA ANTRENAMEN
TELE ACTUALE SÎNT DE
PARTE DE A RĂSPUNDE EXI
GENȚELOR FOTBALULUI MO
DERN. O asemenea franchețe 
presupune că există dorința
fermă de remediere, care trebuie să aibă 
însă ca punct de plecare o schimbare to
tală de optică din partea antrenorilor și 
a jucătorilor față de cantitatea și inten
sitatea lecțiilor de pregătire.

Cifrele prezentate de specialiști sînt în 
această privință revelatoare : jucătorii noș
tri (cu prea puține excepții) aleargă mai 
puțin de jumătatea distanțelor acoperite 
în timpul celor 90 de minute ale partidei 
de către un Huges sau Veenstra din echi
pele engleze sau olandeze, pe care le-am 
avut adversare.

Un exemplu pregnant ni l-a furnizat, ia 
finalul stagiunii fotbalistice, meciul Petro
lul — F.C. Argeș. Am asistat, primele 45 
de minute, la un joc entuziasmant, în care 
ploieșfenii au imprimat un ritm dintre cele 
mai alerte, prin pase în viteză, prin de-

marcări inspirate, soldate cu goluri de 
kinogramă. In schimb, replica piteștenilor 
era mult frînată de tendințele jocului indi
vidualist, afirmate de Dobrin, care voia 
să rezolve singur situațiile, prin piruete pe 
l°c, între 3—4 apărători adverși. Dar, a 
venit, și cea de a doua parte a jocului... 
Elevii lui Cernăianu au dovedit că nu mai 
posedă capacitatea de efort necesară pen
tru a continua „isprăvile" de la începutul 
jocului».

Concluzia care va obține, sînt sigur, un 
consens unanim este : să acordăm pregă

tirii fizice o pondere deose
bită, fără să neqlijăm însă 
nici ceilalți factori — teh
nic, tactic, volitiv si teoretic 
— care, toți laolaltă, formea
ză abecedarul fotbalului mo
dern. Să nu neglijăm așa cum 
pină acum, procedeele marca- 
atacului

am făcut-o 
ftiJui și ale ___
arta demarcării, nici 
șutului pe poartă, ca 
viturilor fixe în teme 
tice. Deci, la testele 
să adăugăm aparatele ajutătoare (panouri 
și culoare de șut), filmarea antrenamente
lor, ca și a partidelor pentru corectarea 
execuțiilor greșite, conducerea lecțiilor de 
pregătire prin megafon etc.

Mai sini necesare stabilirea 
metodice în pregătire și a unei idei uni
tare de joc, care să țină seamă de para
metrii fiziologici și temperamentali ai ju
cătorilor noștri.

de deposedare, nici 
precizia pasei și a 
și transformarea lo- 
cu mari efecte lac- 

Cooper și Oestrand

unei linii

' VIRGIL ECONOMU

BRAZILIA - ITALIA, 
FINALA

EL MUNDIALULUI 4
Deși sezonul fotbalistic s-a 

încheiat, amatorilor sportului 
cu balonul 
zervată o 
Duminică, 
mână ne _
conform unei promisiuni mai 
vechi, începînd de la ora 
12,45, captivanta finală a 
„El Mundialului": BRAZI
LIA — ITALIA (comentator
— Cristian Țopescu).

Se pare că micul ecran ne 
va oferi în curînd — chiar în 
primele zile din ianuarie '71
— alte revederi emoțio
nante, cum ar fi, de pildă, 
neuitata partidă Italia — 
R.F. a Germaniei.

rotund le este re- 
surprjză plăcută. 
Televiziunea ro- 

va reda integral.

Patru jucători ai Jiului 
ia Băile Hercuiane

Și jucătorii echipei Jiul au 
intrat în vacanță, care va 
ține pînă în ziua de « ianua
rie 1971. în această perioadă, 
unii dintre componența for
mației din Petroșani vor 
urma diferite tratamente, 
pentru a șterge urmele unor 
traumatisme. Peroneseu, San
du, Georgescu și M. Popescu, 
de pildă se găsesc de jsi la 
Băile Hercuiane, unde ur
mează tratamentele indicate 
de medici.

„i'ilITIE LIBFRĂ“ PENTRU ÎNTREGUL TWIffil STUDIOS!
(ffrtnora din pag. I)

ducă In prim plan multe 
elemente de talent, care ar 
putea forma nucleul unor 
echipe de perspectivă. Aten
ție, deci, reprezentanți ai 
federației de resort

In localitatea Bran se vor 
prezenta la start schiorii 
dornici să între în posesia 
„Cupei Măgura Bîrsei", o 
o altă întrecere rezervată 
celor mici, inițiată de Con
siliul județean Brașov al Or
ganizației Pionierilor. Con
cursul este deschis și „cra
vatelor roșii" din județele în
vecinate.

In fine, la Oradea va a- 
vea loc cea de a III-a edi
ție a „Supei Crișului Re
pede" la natațîe. Pe blocstar- 
turile bazinului acoperit din 
orașul de reședință al ju
dețului Bihor vor urca mulți 
dintre înotătorii care au de
prins tainele acestei disci
pline cu ocazia lui „Delfin 

’70". încă o dovadă a efi
cienței acestei frumoase ini
țiative.

In cazul pionierilor vor 
mai fi organizate multe alte 
acțiuni în cadrul școlilor. 
Pentru comandanții unități
lor de pîonieri acestea 
vor echivala cu au
tentice examene în care ei 
își vor verifica spiritul or- 
ganizatorio, inițiativa și pri

ceperea în amenajarea unor 
pîrtil de schi și săniuș, a 
unor patinoare naturale, în 
organizarea unor centre de 
inițiere în sporturile de Iar
nă. Sperăm ca rezultatele să 
fie, în toate cazurile, rod
nice.

’ ELEVII ASALTEAZĂ
MUNȚII ȘI BABANELE 1
Pentru elevii fruntași ai 

școlilor sportive și ai licee
lor cu program de educație 
fizică vacanța de iarnă o- 
feră un bogat program de 
tabere. Specialiștii în schi, 
vor fi grupați în cinci ase
menea tabere, la Gârbova 
(35 de participanți), în Pa
ring (30), la Reșița — Seme- 
nic (20), Vatra Dornei (101) 
și la Izvoarele—Maramureș 
(103). Foarte multe dintre 
taberele vacanței de iarnă 
vor avea drept beneficiari 
pe atleții școlari fruntași. 
Pentru ei vor fi deschise 
porțile taberelor de la O- 
lăaești — Vîlcea (130). Bal- 
vanyos — Tg. Secuiesc (120, 
Sinaia — Vila Mureș (-5), 
Lacul Roșu — vila ISB0, în 
comun cu voleibaliști și hand- 
baliști (110) și Sinaia — se
diul liceului, în comun cu 
schiori (124). La Lacul Roșu 
— vila Soarelui — vor face 
popas voleibaliști și baschet- 
baliști (137), la Sinaia — ca
bana Cuibul Dorului, 1 s-

chetbaliști (35), la Borsec 
gimnaști și voleibaliști (200), 
la Malnaș fotbaliști (75). O 
tabără pentru toate specia
litățile va funcționa la Păl
tiniș Sibiu (400).

Statistic, în taberele de Iar
nă din acest an vor fi re
prezentate un număr de 62 
de unități școlare — 39 școli 
sportive, iar 23 licee cu pro
gram de educație fizică. Nu
mărul global al elevilor ce 
vor fi cuprinși în taberele 
amintite va fi de 1 826 (1 270 
din școli sportive și 556 din 
licee cu program), cu aproa
pe 500 mai mult față de a- 
nul trecut.

Separat vor funcționa ta
bere organizate pentru ele
vii școlilor sportive profesio
nale. Astfel, la Brașov își va 
desfășura activitatea o ta
bără cu o capacitate de 350 
de elevi specializați în atle
tism și atletică grea (lupte, 
haltere, box, judo), precum 
și o alta tot în orașul de sub 
Tîmpa rezervată schiorilor 
(60). O tabără de schi va fi 
deschisă și la cabana Crinț- 
Sibiu (20). @urele amintite 
le dublează pe acelea din 
iarna trecută.

De reținut faptul că pro
filul taberelor este orientat 
pe recreare și sport, t >dih 
nă activă.

Fiindcă ne aflăm la capi
tolul elevL nu este lij sit de

importanță să amintim și de 
inițiativa Secției de sport- 
turism a C.C. al V.T.&., care 
va organiza, și anul acesta, 
tabere de instruire cu preșe
dinții asociațiilor sportive din 
școli. Numărul partid panți- 
lor va fi de 2 500 iar cel al 
profesorilor afectați pentru 
nevoile de instruire va tre
ce de 100. Aceste tabere vor 
funcționa în apropiere de 
Brașov, la Săcele.
5000 DE STUDENȚI IN TA
BERE ALPINE DE ÎNVĂ

ȚARE A SGHIULUI
In ziua de 19 decembrie 

va începe și prima parte a 
vacanței de iarnă a studen
ților noștri. Și pentru ei, 
prin grija U.A.SR. și a Mi
nisterului lnvățămîntului. vor 
fi organizate tabere alpine, 
în perioada 21—31 decem
brie. Mai bine de 2 000 de 
shidenți vor participa la cele 
21 de tabere organizate și 
amplasate în toți masivii 
Carpaților, la cursuri de în
vățare și de perfecționare în 
schi, in cadrul unui program 
complex, care prevede și ac
tivități cultural-artistice pen
tru toate gusturile. De no 
’at că alți 3 000 de studentl 
vor fi beneficiarii unor locuri 
în taberele de iarnă ce vor fi 
organizate fn a doua parte 
a vacanței, in perioada 15—24 
februarie.

De asemenea, 3 500 studenți 
vor fi prezenți în tabere de 
recreare, în care ponderea 
o vor deține activitățile 
sportive. Dotate cu material 
adecvat sporturilor de iarnă 
(schiuri, sănii etc), aceste ta
bere vor stimula, fără în
doială, asaltul pîrtiilor. Am
plasarea lor este, in toate 
cazurile, fericit aleasă: pe 
Valea Prahovei, în Semenic, 
la Stîna de Vale, Păltiniș, 
Izvorul Mureșului la Izvoare 
și Mogoșa, adică în zone tn 
care zăpada s-a așternut din 
abundență. Deci...

O remarcă de ordin gene
ral: în ciuda dificultăților 
pe care statul nostru le a 
întimpinat în acest an dato
rită calamităților naturale, 
numărul elevilor și studenți
lor care vor participa la ta
berele vacanței de iarnă este 
mult sporit, în raport cu a- 
nul trecut. Încă o dovadă 
convingătoare a grijii părin
tești pe care partidul și 
statul o acordă tinerei 
generații, căreia îi asi
gură condiții tot mai bune 
de viață, de învățătură, de 
odihnă.

Și fiindcă astăzi este prima 
zi de vacanță ne grăbim să 
urăm tuturor elevilor și 
studenților o recreare cît 
mai plăcută. Le promitem 
totodată să fim — ca și în 
alți ani — în mijlocul lor, 
în tabere, în excursii, pe 
pirtii și patinoare, pentru a 
reda, prin reportaje, momen
te inedite din multiplele în
treceri ale vacanței de iar
nă.

LOTO - PRONOSPORT
ClȘTIGATOKII AUTOTURISMELOR ȘI Al EXCURSIILOR

ATRIBUITE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO blN

8 DECEMBRIE 1970

Categoria 1: (1 autoturism 
Dacia 1300) 1. Pionescu Flo
rin din București; categoria 
2: (4 autoturisme Moskvici 
408): 1. Moldoveanu Ionel — 
com. Tătărani jud. Vrancea; 
2. Laza Octavian — Seini 
jud. Maramureș; 3. Chirilă 
Ion — București; 4. B. Con
stantin — București ; cate
goria 3: (27 excursii la
Paris) : 1. Ariciu Ștefan — 
Brașov; 2. Pop Gheorghe — 
Brașov; 3. Paraschiv Gh. Ion
— sat Florica jud. Buzău; 4; 
Erchedi Andrei — Cluj: 5. 
Carvatchi P. Niculae — Cluj; 
6. Lupoiu Genoveva — Con
stanța; 7. Grigorescu Stan- 
Constanța; 8. Vasile Băzgan
— Constanța; 9. Uznu Ion
— Constanța; 10. Anghel Ion
— Nisipani Castelu jud. Con
stanta; 11. Ghișa Aurelia- — 
Negru Vodă Constanța ; 12.
Antonescu Gheorghe — Ca
lafat jud. Dolj; 13. Pintjo 
Iozsef — Cobătești jud. Har
ghita, 14. Radar Margareta
— Tr. Mureș; 15. Bocșa Mir
cea — Tg. Mureș; 16. Mitrar- 
că Gheorghe — Slatina jud. 
Olt; 17. lonescu Ion — Băr- 
cănești jud. Prahova; 18. He
rat Aida — Ploiești; 19. Io- 
nescu St Gheorghe — Plo

iești; 20. Petrașcu Ioan — 
Cehu Silvaniei jud. Sălaj; 21. 
Nistor Ion — Tulcea; 22. 
Cerneanu I. Aurel — Prun- 
deni jud. Vîlcea; 23. Rariș 
Nicolae — Drăgășani jud. 
Vîlcea; 24. Vlad Ana — 
București;25. Cățelușe Gheor
ghe — București ; 26. Gheor
ghe Vasile — București ; 27. 
Mitu Dumitru — București 
(continuare în numărul de 
mai ti)

LOTO

M MERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 18 

DECEMBRIE 1970

FOND GENERAL DE PRE
MII i 1.137.487 lei din care 
61.588 lei report.

EXTRAGEREA I i 37 45 19 
46 14 53 9 43 24.

Fond de premii i 544.246 lei.
EXTRAGEREA a Il-a l 88 

50 64 28 35 59 65.
Fond de premii i 593.241 lei 

din oare 61.588 lei report 
cat. A.

Plata premiilor va incepe 
în Capitală de la 26 decem
brie pînă la 1 februarie 1971 ț 
tn țară de la 29 decembrie 
pînă la I februarie 1971 in
clusiv.
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Turneul internațional de handbal din RțțDț Germană

MAI AU ENERGIE HAUIDBALIȘTH ROMÂNI 
Șl miBII DISPUTĂ DECISIVĂ?

BERLIN, 18 (prin telefon, d» 
la trimisul nostru special).

Prima parte a turneului 
internațional de handbal mas
culin, care reține interesul 
în aceste zile nu numai al 
amatorilor de spart din țara 
gazdă, d șl din multe alte 
colțuri ale Europei, s-a în
cheiat, putem spune, cu re
zultate 6oontate. Pronosticu
rile s-au confirmat aproape în 
totalitate, reprezentativele 
Republicii Democrate Ger
mane, Ungariei (grupa A), 
României și U.R.S.S. (grupa 
B), calificîndu-se pentru 
jocurile finale ce vor în
cepe astăzi la Berlin în 
sala Dynamo. Poate doar 
absența handbaliștilor ce
hoslovaci de la această se
lectă reuniune să surprindă, 
dar cei ce știu că în ultima 
perioadă de timp selecționata 
acestei țări suferă structura
le modificări, operate de noul 
său antrenor, Jiri Vicha, nu 
se vor mira de această ab
sență. în dauna formației 
cehoslovace — din rîndurile 
căreia lipsesc și jucătorii de 
la Dukla Braga angajați în 
C.C.E. — s-a calificat repre
zentativa Ungariei,- care a 
confirmat, astfel, unele im
presii lăsate după „Trofeul 
Carpați" de la Cluj. Handba
liștii maghiari au evoluat la 
(Magdeburg cu mult aplomb, 
manifestând o deosebită si
guranță în apărare și reușind 
ca. printr-un joc precis și 
foarte... economic în atac, 
să-și valorifice, într-o propor
ție mai mult decât mulțumi
toare, șansele. Singura înfrân
gere înregistrată de formația

maghiară 
puternicei 
Germane, 
pus greu, 
diferență 
după serioase eforturi 
adversarii, handbaliștii ma
ghiari, evoluau fără unul din 
cei mai buni jucători ai lor, 
Varga.

Am insistat asupra modu
lui în care a jucat pînă în 
prezent selecționata Unga
riei, deoarece ea va fi primul 
adversar al echipei române în

■ fost cea din fața 
echipe a R.D. 

care, însă, s-a im- 
doar la trei goluri 
(18—15) și numai 

deși

Programul de azi: ora 
16, Polonia—Austria (pentru 
locurile 7—8), ora 17,15 
R. D. Germană—U.R.S.S., 
ora 18,30, România—Unga
ria.

turneul final. Slmbătă, deci, 
handbaliștii români își dis
pută. cu această ambițioasă 
și dornică de afirmare echipă, 
șansa defa juca duminică în 
finala competiției. Au ei ca
pacitatea de a trece și de a- 
cest penultim obstacol ? Vor 
fi oapabili să învingă selec
ționata ungară și să ia o se
rioasă opțiune pentru pri
mul loc ? Sincer vorbind, 
șansele nu sînt prea mari. 
Pe plan tehnic și tactic, re
prezentanții noștri se com
portă mai mult decît bine, 
atrăgîndu-șl simpatia prin 
spectaculozitatea și eficacita- 

. tea combinațiilor lor. Din 
păcate, însă, sub raport fizic, 
ei sînt mult inferiori stan
dardului cerut de o compe-

După jocurile cu Cehoslovacia (B)

PREGĂTIREA REPREZENTATIVEI DE HOCHEI 
IA JUMĂTATE DE DRUM

Cu jocurile de miercuri 
și joi, selecționata de 
hochei a României în

cheie o etapă de pregătire 
din planul vast, desfășurat 
pe parcursul aproape a unei 
jumătăți de an. Fiind vorba 
acum de o recreație scurtă, 
nu este — firește — 
zul să tragem oonduzii 
caracter exhaustiv, 
privire în urmă, și 
viitor poate că ar fi 

j aruncăm.
Bilanțul evoluției 

acum a formației noastre re
prezentative trebuie apreciat 
prin prisma dificultății jocu
rilor susținute și a valorii 
adversarilor întâlniți. Nu ne 
aducem aminte nici un se
zon.. în care reprezentativa 
română să fi fost supusă u- 
nor teste atît de serioase, în 
compania unor parteneri de 
asemenea clasă. Selecționata 
armatei U.R.S.S, Dukla Jih- 
lava, reprezentativa secundă 
a Sehoslovaciei, echipa Po
loniei (chiar cu absența cî- 
torva titulari) au constituit 
adversari redutabili, în fața 
cărora se poate face o veri
ficare riguroasă a nivelului 
de pregătire și de valoare, 
trăgîndu-se concluzii cu e- 
fect activ.

Este evident că în momen
tul de față, „naționala" de 
hochei a României se află, în 
general, la nivelul pe care 
și l-a propus, poate chiar 
ceva mai sus.

Paradoxal, însă, jucătorii 
se prezintă mai slab la un 
capitol socotit că n-ar tre
bui să cuprindă deficiențe: 
PREGĂTIREA FIZICA! E- 
chipa are fluctuații îngrijo
rătoare pe parcursul meciu
lui, reprizele excelente alter- 
nînd cu cele slabe sau chiar 
foarte slabe. Cum s-a întîm- 
plat în jocurile cu Dukla 
Jihlava, Selecționata armatei 
U.R.S.S. și Cehoslovacia (B). 
Insuficiența fizică a determi
nat greșelile (unele absolut 
puerile) sancționate foarte 
prompt de adversari. în în- 
tîlnirile ou Gehoslovacia (B), 
de pildă, mai mult de ju
mătate din golurile primite 
de formația noastră au fost 
urmarea unor acțiuni. de 
contraatac ale adversarilor, 
declanșate în plină ofensivă 
a jucătorilor noștri.

Echipa s-a conturat, acum, 
la jumătatea perioadei, de 
pregătire. Crișan și Dumitraș 
își dispută postul portarului 
titular (Stoiculescu a fost 
folosit puțin și în momente 
grele, ceea ce nu ne îngă
duie o apreciere). Varga și 
Scheau alcătuiesc întîia noa
stră pereche de fundași. Cei
lalți frații Sgincă, Ioniță, 
Făgăraș au evoluat cu fluc
tuații.

dar 
una 
bine

ca- 
cu 

o 
in 
Să

de pînă

Prima linie de atacanți, 
G. Szabo — Calamar — Pană, 
dețin o poziție dominantă in 
echipă prin patinaj, tehnică 
și putere de luptă. Dar, în 
acest sezon, marchează un 
progres evident și Ștefanov, 
Fodorea, Huțanu, Bașa este 
revenit de curînd în lot. în 
general antrenorii Flamaro- 
pol și Czaka au căutat să-i 
încerce pe toți jucătorii a- 
fLați în pregătire și n-au fă
cut rău.

Activitatea echipei va con
tinua cu intensitate. Pînă la 
sfîrșitul anului sînt prevă
zute întâlniri cu naționala de 
juniori (o verificare in dublu 
sens a celor două loturi) și 
Slezan Opava, din campio
natul ligii B a Cehoslovaciei, 
în ianuarie — două jocuri 
cu Iugoslavia, la Ljubljana, 
manșa a IlI-a a campiona
tului național și „Cupa Bucu
rești", Pentru luna februa
rie, sînt preconizate două 
jocuri, în deplasare, cu Ita
lia și alte două, la București, 
cu Elveția, după care se va 
pleca la turneul grupei C 
a Campionatului mondial (in 
Olanda). Practic, ținînd sea
ma de programul riguros de 
pregătire care i-a fost asi
gurat, de valoarea echipei 
noastre, în comparație cu a- 
ceea a adversarilor (Ungaria, 
Franța, Olanda, Danemarca, 
Bulgaria, Belgia), România 
trebuie să cîștige grupa. Nu
trim speranța că ea va reuși 
să facă aceasta !

title 
l-am 
l-am 
tele 
căutau cu disperare picăturile 
de energie fizică necesare u- 
nei replied pe măsura reou- 
melui lor. Dar, în ,,sacul de 
provizii" erau foarte puține 
rezerve. Atât de puține In
cit numai acumulările de or
din tehnic și tactic, mai ales, 
i-au ajutat să treacă cu bine 
acest prim examen.

în ultimul meci, cel cu 
reprezentativa U.R.S.S., ei 
avut de suportat — și nu 
pentru prima oară — nu nu
mai replica, mai mult decît 
valoroasă a adversarilor, care 
au făcut cel mai bun meci 
al lor, dar și o suită ener
vantă de greșeli de arbitraj, 
care au complicat lucrurile 
mai mult decît era necesar 
pentru o echipă la limita re
surselor sale fizice și mo
rale. Este suficient, de pildă, 
să amintim că deși partida a 
purtat, cum era și firesc, ți- 
nînd seama de faptul că re
zultatul ei contează în tur
neul final, amprenta unui 
angajament total, în care nu 
de puține ori atît jucătorii ro
mâni cît și cei sovietici au 
trecut de barierele, și așa 
destul de largi ale regula
mentului, totuși prima eli
minare a fost dictată de-abia 
cu trei minute înainte de fi
nal (avantajul 
mâne era doar 
„acarul Păun" 
cător român, în 
Din fericire, deși 
numericește, handbaliști' ro
mâni au rezistat cu brio, Penu 
blocînd magistral un șut al 
lui Klimov în ultimele se
cunde.

Sum 
sfîrșitul 
federal 
menea 
cuiul general al probabilită
ților, legate de partioiparea 
la marile turnee, ceea ce ră- 
mîne valabil fiind capacitatea 
fiecărei formații de a se 
impune. Pînă în prezent 
handbaliștii români au reu
șit acest lucru. Vor mai a- 
vea resurse fizice și în con
tinuare ?...

Călin ANTONESCU

de asemenea amploare, 
urmărit la Schwerin, 
văzut cum în momen- 
de mare dificultate ei

au

echipei ro
de un gol), 

fiind un ju- 
speță Chicidt! 

inferiori

bine spunea, însă, la 
meciului, antrenorul 
Nicolae Nedef, ase- 
lucruri intră în cal-

Valeriu CHIOSE

ÎNTÎLNIRI
INTERNAȚIONALE 

DE HOCHEI
• La Kiev, echipa ceho 

slovacă HG Litvinov a în
vins ou scorul de 14—0 
(2—0, 4—0, 8—0) selecționata 
secundă a Bulgariei.

• Selecționata Poloniei va 
participa în zilele de 22 și 23 
decembrie la turneul inter
național de la Lausanne, 
după care va susține trei 
meciuri de verificare cu re
prezentativa Elveției.

• Echipa de tineret a Po
loniei a jucat la Moscova cu 
..Aripile Sovietelor", pe care 
a învins-o cu 3—2.

• în turul trei al „Cupei 
campionilor europeni", for
mația suedeză Byrnaes IF 
Gaevle a învins cu 5—3 (2—0, 
1—2, 2—1) echipa Dynamo 
Weisswasser (R.D. Germană)

mimmUMMVimUMMUimmmimummmimim'mmmmWUmumiWIMlimmWI

Cele două 
tronează în 
întotdeauna 
tr-o ordine 
mereu: acum Franța, în anii 
trecuțl Austria. în lupta lor 
colectivă, copleșitoare, intervin 
desigur individualități de ex
cepție, fenomene sportive cum 
au fost și sînt Gustavo Thoenl 
(Italia), Bernard Russi (Elveția), 
Malcolm Milne (Australia), Bil
ly Kidd (S.U.A.), care reușesc 
să smulgă cîte un titlu mondial, 
o cursă de 
supremație 
o probă a 
Toate sînt 
toare față 
valoarea colectivă șl individua
lă arătată de reprezentanții ce
lor două mari puteri ale schiu
lui alpin. De altfel, istoria mo
dernă a schiului alpin a fost 
scrisă — cu rare excepții — 
(Zeno Colo, Stein Eriksen) de 
atleții schiori ai acestor popoa-

mari puteri care 
schiul alpin sînt 
aceleași, dar în- 
care se schimbă

mare prestigiu sau 
(temporară) în cîte 

Cup$i mondiale, 
însă relativ trecă- 
de permanența, de

re din rlndurile cărora au țîșnit 
și campioni de excepție (Toni 
Seller. Killy, Schranz), ale " 
ror calități fi tehnică au 
vansat contemporanii.

Deși, pe plan masculin, 
portul de forțe înfățișat succint 
mai sus, nu s-a schimbat vizi
bil, totuși debutul fiecărui se
zon de iarnă este extrem de 
agitat și stârnește in Europa al
pină furtuni de speranțe, ten
tative de răsturnare a actualei 
stări de lucruri, valuri de sur
prize tehnice în materie da 
construcție de schi și echipa
mente, o angajare uriașă de 
mijloace materiale, forțe uma
ne și organizatorice, greu de 
crezut și de înțeles. Schiul a 
cucerit teritorii întinse. Euro
pa Centrală îi aparține. In ma
jori Ut ea țărilor alpine adepțil 
s-au înmulțit ca frunza și iar
ba, popularitatea sa a trecut 
înaintea fotbalului sau i-o a- 
menință grav.

că- 
de-

ra-

PATRICK RUSSEL (Franța)

Șahiști români peste hotare
BELGRAD, 18 (Agerpres). 

Turneul internațional mas
culin de șah de la Ciaciak 
(Iugoslavia) s-a încheiat cu 
victoria maeștrilor iugoslavi 
Pianinei și Lăubojevici, care 
au totalizat fiecare cite 107s 
puncte din 14 posibile. Șahis- 
tul român Voiculescu a o- 
cupat locul 9 cu 6 puncte, 
în ultima rundă, Liuboje- 
vici l-a învins pe Pianinei, 
Tringov pe Honfi, Nicolici 
pe Milanovicl, Voiculescu a 
remizat cu Balcerovski.

★
în turneul feminin de șah 

de la Vrnjacka Banja, după

13 runde, conduce maestra 
sovietică Nana Aleksandria 
cu 10 puncte, urmată de A- 
lekandra Nicolau (România) 
și Milunka Lazarevici (Iugo
slavia) 
fiecare, 
puncte, Hardstone (Anglia) 8 
puncte, 
ria) și Pytel (Polonia) 7 punc
te. Rezultate din runda a 13-a: 
Nicolau—Pytel 1—0; Loffler— 
Lazarevici 0—1; Aleksandria— 
Jovanovici 1—0; Eretova—Fe- 
rer remiză; Hardstone—Laak- 
man 1—0; Veroczi—Tuk 1—0; 
Haraldson—Nepfer remiză.

cu cite • 9‘7s puncte 
Veroczi (Ungaria) 8*72

Gheorghieva (Bulga-

Oscar Bonavena - Floyd Patterson in ianuarie
Boxerul argentinian de ca

tegorie grea Oscar Bonavena, 
recentul învins al lui Cassius 
Clay, va boxa din nou la 
Madison Square Garden (la 
22 ianuarie), avîndu-1 ca ad
versar pe fostul campion 
mondial Floyd Patterson. Im-

presarut Harry Markson spe
ră să aducă din nou specta
tori mulți la celebra arenă 
newyorkeză, mizînd pe me
ciul curajos furnizat de ar
gentinian în fața lui Clay, pe 
simpatia ce i-a arătat-o pu
blicul.

într-un sport atit de bogat 
în mari campioni, anul 1971 ar 
putea' deveni istoric. Ar putea 
fi anul schismei între schiul 
amator și cel profesionist, run- 
tură impusă mai curînd de ani
mozitatea și tensiunea dintre 
conducătorii C.I.O. (Averry 
Brundage) și cei a F.I.S. (Marc 
Hodler și Sigge Bergman) de
cît de realități presante.

Schiul de performanță este 
un sport costisitor. Proliferarea 
sa postbelică, explozivă, nu a 
fost posibilă decît prin Impor
tantele subsidii financiare acor
date de industriile schiului șl 
echipamentului de care au be
neficiat în mod colectiv echi
pele naționale, sau individua
litățile marcante. în schimbul 
unor servicii publicitare. Schiul 
alpin, o dată angajat pe acest 
drum, nu mai poate da înapoi. 
Eventuala sa izgonire din fa
milia olimpică ar întrerupe 
promovarea constantă, susține
rea la toate nivelele a schiului 
alpin, provocînd oficializarea 
profesionismului, declinul com- 
petitional, scindare și derută.

Norii aceștia sînt mai mult 
pentru organizatori, pentru con
ducători. Sportivii se pregătesc 
și se gîndesc în special la fap
te. la primele confruntări. 
FRANȚA, după experiența a- 
nului trecut, cînd a dominat 
numai două probe — slalomul 
și uriașul — fiind deficitară în 
coborîre, și-a modificat punc
tul de vedere și conținutul an
trenamentelor. Noul director al 
naționalei, Jean Băranger, a 
intensificat peste vară stagiile 
alternative de pregătire pe ză
padă. pe ghețari sau în emisfe-

ra sudică (Chile, Australia), 
căutînd să mențină într-un con
tact cit mal prelungit •chiorii 
cu elementul pe care concu
rează : " ' ~
nirea 
primul 
tru a _
un schior trebuie să fie bun 
in toate cele trei discipline. în 
anul 1970, au pierdut-o din 
cauza coborîrii. în vara aceasta 
s-a muncit enorm. Schi dimi
neața și pregătire fizică atletică 
după-amiază. S-au «ridicat tone 
de fontă (haltere), s-au făcut 
alergări, sărituri, home-trainer. 
jocuri, fotbal. Mai puțin ci
clism ca altă dată. Slalomiștii 
echipei (Russel, J. N. Augert) 
și-au desăvîrșlt alunecarea, 
parcurgînd sute de kilometri 
de coborîre în Chile. Coborâto
rii (Duvillard, 
ca să 
mun, 
(pînă 
peste 
în aceste condiții.
Killy șl Bonnet se înscriu și 
pentru 1971 pe plan colectiv 
ca primii favoriti.

AUSTRIA deși a cîștigat In 
1970 prin veteranul Schranz lo
cul I In Qupa mondială, iar 
pe discipline, la coborîre, tot 
prin Schranz și Cordin, locu
rile 1 și 2, a avut un an mal 
greu. Etebutul și mijlocul sezo
nului au fost slabe. Clasificările 
în slalom uriaș și mai ales în 
slalom au fost inacceptabile 
pentru prestigiul Austriei, pa
tria campionilor slalomului. 
Salvarea a venit tîrziu, spre 
sfîrșitul sezonului, în turneul 
american, prin coborîre, de la 
veteranul Schranz și discipolii 
săi Cordin și Messner. Rin- 
durile naționalei austriece au 
fost subțiate in 1970 de absen
tele lui Alfred Matt și Rein
hard Tritscher. accidentați în 
antrenamentele pregătitoare. 
Bleiner, Loidl. Huber, Zwiling, 
Roffner nu s-au ridicat la 
înălțimea reputației echipei și 
a valorii partenerilor. Talente
le urcă mai greu în echipă, 
spiritul este mai conservator: 
pregătirea mal tradițională, 
zbuciumată de încercări și ino
vații. S-a adăugat o mal slabă 
susținere financiară și socială 
a individualităților echipei. în 
comparație cu rivalii lor fran
cezi. Situația nu putea fi to
lerată și măsuri draconice au 
intervenit. Prlntr-o soluționare 
similară cu a Franței, prof. 
Franz Hoppichler, antrenorul 
echipei, a scăpat de grijile fi
nanciare. în stagiile de pregăti
re de peste vară, pe uscat sl 
pe zăpadă, și-a testat oamenii. 
Schranz a manifestat o formă 
fizică excepțională. El forțează 
limitele fenomenului, imposibi
lului și longevității. Matt el 
Tritscher, refăcuti. vor bara ca
lea francezilor In slalom si 
uriaș, tn timp ce Cordin, Mes»-

zăpada. Speranța t reve- 
schiorilor francezi pe 
plan al coborârii. Pen- 

cîștiga Cupa mondială,

Orcel. Pinel), 
ajungă la un numitor co- 
au parcurs în schimb 

la sfîrșitul lui octombrie) 
10 000 de porți de slalom, 

succesorii lui

ner, Laidl, Roffner și Bleiner 
vor încerca, alături de Schranz, 
să ocupe principalele poziții 
ale Cupei mondiale și posturi 
avansate pentru Sapporo. La 
ce speră alții ?

Canadienii pregătiți de Al. 
Raine (soțul Nancyel Green) 
sînt. ca niciodată pînă acum, 
în Europa, pe ghețari și pîrtii, 
de la 20 septembrie. Ei nu-și 
mai pot permite — din motive 
de orgoliu masculin — ca nu
mai fetele (Nancy Green — 
Betsy Cliford) să fie mîndria 
națiunii.

Americanii, conduși de Wil
lie Schaeffler, lucrând toată 
vara pentru uriaș și coborîre. 
au ajuns la răscrucea în care 
și-au pus problema că afirma
rea nu mai poate rămîne în 
stadiul dorințelor și speran
țelor.

Elvețienii sînt, de fapt, a 
treia putere a schiului. ln- 
curcînd adesea socotelile Fran
ței și Austriei. Păcat că prefe
rințele lor se limitează doar 
la uriaș și coborîre. Deși forța 
îi este slăbită de accidentarea 
lui Giovanolli, Elveția cu Ti- 
chauser, Russi. Brugman, 
Schneider. Hemmi, Trisch este 
singura capabilă pe plan co
lectiv și chiar și individual să 
detroneze pe „regii" de origine 
franceză și austriacă și să de
termine un echilibru în trei șl 
nu în doi. ca pînă acum.

R.F. a Germaniei, cu Vogler, 
Hechelmitter, Rieger și Neura- 
ther, rămîne o prezență valo
roasă. dar nu strălucitoare.

Italia speră și respiră prin 
Thoăni. Dar marii generali nu 
înseamnă totodată și mari ar
mate. Thoănl este excepția Do- 
lomitilor, capabili să aducă sin
gur Italiei, victorii și satisfacții 
cit o echipă... care-i lipsește.

Mihai BÎRĂ

NUME CELEBRE
PE LISTELE CELOR MAI

BUNI SPORTIVI Al ANULUI

CEHOSLOVACIA ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU DE U.R.S.S. CU 6-0!

pe geață ale

hocheiștii sovietici au învins cu 6—O (3—O, 
golurile marcate de Petrov (4), Iakușev și

Ce-
După

Aseară, la Ostrava, echipele de hochei
hoslovaciei și U.R.S.S. au susținut o nouă întîlnire.
ce in primul meci victoria a revenit gazdelor (5—2), în par
tida de aseară.
3—0, 0—0), prin
Malțev.

în fotografia
dă i Nedomanski

Cursa Paris-Luxemburg

Clasica cursă cidistă in
ternațională Paris—Luxem
burg nu va mai avea loc 
probabil în anul 1971. Orga
nizatorii au arătat într-un 
comunicat că întâmpină mari 
dificultăți în obținerea apro
bărilor necesare utilizării 
traseului. Un purtător de cu- 
vînt a arătat totuși că ho- 
tărîrea nu este încă defini
tivă. Este pentru prima oară 
din 1963 cînd se discută dacă 
cursa Paris — Luxemburg 
urmează să mai aibă loc.

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Marile agenții internaționale 
de presă continuă să publice 
rezultatele anchetelor pentru 
desemnarea celor mal buni 10 
sportivi al anului. în clasa
mentul agenției United Press 
International (UPI), primul 
loc revine (ca și în ancheta 
agenției France Presse) ciclis
tului belgian Eddy Merckx — 
158 puncte, urmat de fotbalis
tul brazilian Pele — 154 punc
te. atletul Ni Chih-Chin (R.P.' 
Chineză) — 108 punote, halte
rofilul sovietic Vasili Alekse
ev — 101 puncte. Urmează
Chinstos Papanicolau, Jochen 
Rindt. Roland Matthes. Gun
nar Larrșon, Cassius Clay și 
Karl Schranz.

Referendumul radiotelevi- 
ziunii britanice 11 declară pe 
fotbalistul Pele „personalita
tea sportivă a anului pe plan 
mondial’-’. In Anglia, favoritul 
publicului este boxerul Henry 
Cooper care, la vîrsta de 36 
de ani, a recucerit titlul eu
ropean la categoria grea. In 
sfârșit, ,,echipa’J anului este 
aoeea formată din calul de 
curse canadian, Nijinski, jo
cheul 6ău englez Lester Pi
gott, antrenorul irlandez Vin-; 
cent O’Brien și C. Engelhard, 
directorul de curse al grajdu
lui căruia li aparține NijinskL

fOTBALIȘTI EUROPENI
PE ALTE CONTINENTE

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE PATINAJ ARTISTIC DE LA MOSCOVA

ECHIPA Marocului a susținut la 
Casablanca un meci de verificare 
(in vederea partidelor din Cupa 
Africii) cu formația poloneză Le- 
gia Varșovia. Intîlnlrea s-a ter
minat la egalitate : 1—1 (0—0).

*
CONTINUÎNDU-ȘI turneul Ini 

America de Sud, Ujpestl Dozsa 
Budapesta a jucat cu formafla 
Curitiba pe care a lnvlna-o cu 
■corul da 2—1 (1—1).

■I

MOSCOVA, 18 (Agerpres). 
— Proba de perechi din ca
drul concursului internațional

La tenis de masă

R.P. CHINEZA

IUGOSLAVIA 5-4

Disputat la Ljubljana, me
ciul dintre primele reprezen
tative masculine de tenis de 
masq ale R.P. Chineze și Iu
goslaviei s-a încheiat cu sco
rul de 5—4 în favoarea spor
tivilor chinezi. Li Fu-iun i-a 
învins cu 2—0 pe Surbek 
și Korpa, iar fostul 
pion mondial Cjuan 
tun a cîștigat cu 
la Stipancici și a 
dut cu 1—2 la Surbek.

cam- 
Tze-
2—0 

pier-

de patinaj artistic de la Mos
cova a revenit cuplului Lud
mila Smirnova—Andrei Su- 
raikin (U.R.S.S.), urmat de 
Galina Karelina—Gheorghi 
Proskurin și Ludmila Belou
sova—Oleg Protopopov.

La dansuri, după progra
mul obligatoriu, conduc» pe
rechea Ludmila Pahomova— 
Aleksandr Gorșkov (U.R.S.S.), 
iar la individual feminin 
(după două figuri obligato
rii) în frunte se află Maria 
Titova (U.R.S.S.) cu 249,4 p. 
Românca Beatrice Huștiu o- 
cupă locul 12 cu 206,9 p.

La bărbați, după efectua
rea exencițiilor obligatorii, 
pe primul loc se află sporti
vul sovietic Serghei Volkov 
— 577,4 p., urmat de coechi
pierii săi Serghei Cetveru- 
hin — 574,2 p, Vladimir Ko
valev — 535,7 p. Dintre con- 
curenții străini, primul este 
Zdenek Pazdirek, pe locul 6, 
cu 511,6 p.

RAPID BUCUREȘTI
A ÎNVINS PE SLAVIA SDFIA

La Erfurt (R.D.G.) a con
tinuat turneul international 
masculin de volei la _ care 
participă și echipa Rapid Bu
curești. Formația română a 
avut ca adversar echipa Sla
via Sofia, de care a dispus 
cu scorul de 3—0 (12. 12. 6). 
în aceeași zi, campioana Ce
hoslovaciei, Zbrojovka Brno 
a produs o mare surpriză, în- 
vingînd cu 3—2 (—4, 13, 
—13. 3, 14) redutabila garni
tură S. C. Leipzig, campioana 
R.D.G. T.S.K.A. Moscova a 
obtinut o nouă victorie I 3—0 
(3. 6, 12) în fața echipei se
cunde a R.D.G. și conduce, 
neînvinsă, în turneu. Ultime
le două etape ale turneului 
se vor desfășura la Leipzig.

Satiri» ultimele sjtiri» ultimele știri• ultimele

Astăzi, după amiază, vor 
părăsi Capitala două echipe 
ale Școlii sportive 2 din Bucu
rești. Este vorba de forma
țiile de gimnastică modernă 
și handbal fete, care vor în- 
tîlni în Cehoslovacia forma
țiile similare ale cluburilor 
Mladeze și C.D.K. din Pra- 
ga. Din lotul gimnastelor 
noastre fac parte cîteva spor
tive cunoscute: Carmen Bu- 
caciuc. Mioara Cozia, Mihaela 
Volentir și Cristina Sima. 
De asemenea, echipa de hand
bal cuprinde și cîteva com
ponente ale loturilor republi
cane de tineret și junioare,

de mai sus, o imagine din prima parti- 
inscrie primul gol.

Telefoto : C.T.K.—AGERPRES

LA POPICE : RAPID — SEL. FEROVIARĂ A I 
MANE 5 025 p.d. — 4 774 p.d.

ta feroviară a H. 
Victoria a revenit 
cari’.or români, cu
5 023 p.d. — 4 774 p.d.

R. D. GER-

D. Germane, 
detașat popl- 

scorul de

Scrimerii Universității București
evoluează la Dresda

Ieri seară, arena Laromet a găz
duit întâlnirea internațională de 
popice dintre echipele masculi- 

. ne Rapid București și Selecționa-

ECHIPA DE BASCHET L.K.S. LODZ ȘI-A ÎNCHEIAT 
TURNEUL ÎN ȚARA NOASTRĂ

vany). Vineri după amiază a 
început în Sala sporturilor tur
neul internațional de handbal 
masculin dotat cu „Cupa Uni
versitatea". In prima zi s-au
înregistrat următoarele rezultate: 
Universitatea Cluj — Mlnaur 
Bata Mare 21—17 (12—7), M.D.K. 
Tamow (Polonia) — Voința Cluj 
22—12 (11—6). Turneul 
slmbătă șl duminică.

contdnuă

In zilele de 19 și 20 de
cembrie se desfășoară la 
Dresda (R.D. Germană) un 
turneu internațional de scri
mă la care vor participa și 
echipele 
culin și 
sportiv 
rești.

Clubul bucureștean va fi

de floretă — mas- 
spadă ale Clubului 
Universitatea—Bucu^

reprezentat la această com
petiție cu care se încheie de 
altfel calendarul internațio
nal al scrimerilor români pe 
1970, de următorii opt tră
gători: T. Mureșan, Cr. Cos- 
tescu, P. Habala, M. Golescu 
(floretă), C. Țintea, Gh. Ce
rea, T. Sîrbulescu și T. Chi- 
for (spadă).

TIMIȘOARA, 18 (prin telefon). 
Echipa masculină de baschet 
L.K.S. Lodz (Polonia), care se 
află în turneu la Timișoara a 
disputat ultimele două meciuri 
în compania formațiilor „Utilajul" 
(div. B) și Universitatea Timi
șoara (div. A). în primul joc 
oaspeții au cîștigat cu 72—53 
(36—26). In cea de a doua parti
dă, însă, teamul universitarilor 
timișoreni a obținut o meritată 
victorie cu scorul de 95—77 (43— 
38), ca urmare a preciziei mai 
mari în aruncările de la semi- 
distanță. Cei m eficace jucă

tori au fost : Czmor (26) șl Vi
ciu (24) — Universitatea Timi
șoara, respectiv Piotrovski — 
L.K.S. Lodz. Au arbitrat F. 
Man eh (România) și Z. Wojdkz 
(Polonia).

TURNEUL INTERNATIO
NAL DE HANDBAL DE 

LA CLUJ
CLUJ, 18 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru Piui Rad-

REPREZENTANTA 
SLAVIEI LA CUPA

NICĂ DE FOTBAL

IUGO- 
BALCA-

Comisia de competiții a Federa
ției Iugoslave de fotbal a hotărât 
ca echipa divizionară Trvenka să 
reprezinte fotbalul Iugoslav în 
ediția 1971 a „Cupei balcanice".

Fotbaliștii iugoslavi vor Juca 
in grupă cu Steagul roșu Pra- 
șov și o echipă din Grecia.
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