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DUPĂ MARELE SUCCES AL HANDBALIȘTILOR ROMÂNI
SPORTUL

Berliner Zeitung: „CELE 10 GOLURI ALE LUI GRUIA BUCUREȘTEAN

L-AU FĂCUT GROGGY PE FRIETSCHKE!"
• Eroul meciului de la Berlin

dreptate,.. Ne-am luat
revanșa acolo unde trebuie!"

Ziarele apărute tuni di
mineață la Berlin comen
tează pe larg excelenta 
performanță a handbaliș- 
tilor români care au reu
șit să cîștige trofeul pus 
în joc de forul de specia
litate din R.D. Germană, 
î.nvingînd categoric, în fi
nala de duminică seara 
,de la Dynamo Halle, pe 
redutabila formație a ță
rii gazdă, vicecampioană 
a lumii.

i___ ____
Titlul cronicii din ziarul 

„NEUES DEUTSCHLAND 
este „ROMANII NElNVINȘI". 
In cronica semnată de Joa
chim Pfitzner se spune, prin
tre altele, că : „Handbaliștii 
români care au ciștîgat titlul 
de campioni mondiali In pri
măvară la Paris, au dovedit 

1» acest turneu că an fost

Tradiționala fotografie a echipelor ce se întorc victorioase din 
hotare; delegația handbal) șt ilor români, aseară, pe aeroportul 
Berlin

marile turnee efectuate peste 
Otopeni, la revenirea de la 

Foto i Th. MACARSCHI

fi

și sint cel mal buni din lu
me."

Sub
LURI
L-AU

titlul „CELE 10 GO
ALE LUI GRUIA 

FĂCUT GROGGY PE

I
I POVARA SUCCESULUI I

LA ORA
BILANȚULUI

Astăzi, de la ora 9, ir 
sala S.R.S.C. (Muzeul Simu 
din sfr. Biserica Amzei nt 
5—7,. va avea loc Plenare 
Consiliului municipal Bucu 
rești pentru educație fizice 
și sport. Adunarea va dez
bate modul cum s-a des
fășurat activitatea sporti
vă din Capitală în anii 
1969 și 1970.

Vor fi prezentate, de a- 
semenea, Criteriile orienta 
tive privind dezvoltarea e 
ducației fizice și sportului 
pe perioada 1971—1975 ș 
Planul de măsuri al Con
siliului municipal pentru a- 
nul 1971.

/ncepută de cîteva zile, organizarea adunărilor și confe
rințelor pentru analiza activității și desemnarea consi
liilor județene, municipale și orășenești, precum și ale 

cluburilor și asociațiilor se înscrie, pe o bună perioadă de 
timp (pînă la jumătatea lunii martie), printre preocupările 
centrale ale C.N.E.F.S., ale tuturor organelor și organizațiilor 
sportive. în aceeași măsură acțiunea adunărilor și conferin
țelor constituie un obiectiv important și pentru alți factori 
cu atribuții în domeniul educației fizice și sportului. Instruc
țiunile comune ale C.N.E.F.S., U.G.S.R.. U.T.C., Ministerului 
învățămîntuiui și U.C.E.C.O.M. stabilind sarcini și responsa
bilități precise.

Pentru mișcarea sportivă este un prilej de bucurie, dar și 
de asumare a unor obligații sporite, faptul că acțiunea adu
nărilor și conferințelor a început în perioada sfîrșitului de 
an, în care — în toate domeniile de activilate — poporul 
nostru face bilanțul împlinirilor mărețe ale Cincinalului, pre- 
gătindu-se să sărbătorească, anul viitor, prin noi victorii, 
semicentenarul partidului. Sint, de aceea, necesare asemenea 
măsuri care să asigure succesul deplin al adunărilor și con
ferințelor și, prin aceasta, să contribuie eficient la îmbună
tățirea activității de educație fizică, la creșterea indicilor va
lorici ai sportului de performanță.

★

/nainte de a sublinia cîteva din aceste măsuri și de a re
comanda unele direcții principale spre care trebuie să se 
îndrepte atenția factorilor de resort, este necesar să pre

cizăm că adunările și conferințele se organizează prin grija 
organelor și organizațiilor de stat și obștești cu atribuții iu 
domeniul educației fizice și sportului, că ele trebuie să ofere 
un cadru prielnic pentru o analiză multilaterală și cit mai 
responsabilă a modului în care au fost îndeplinite sarcinile 
cuprinse in documentele de partid și de stat, in rezoluția 
Conferinței pc țară a mișcării sportive, in alte documente și 
hotăriri ale C.N.E.F.S., ale federațiilor sportive, și bineîn
țeles, ale organelor și organizațiilor cu atribuții pe linia edu
cației fizice și sportului. Este foarte important ca fiecare aso
ciație sportivă și fiecare club în parte să analizeze felul în 
care s-au ^deplinii sarcinile, realizările obținute, cît și ne
ajunsurile existente în activitate, cauzele care le-au generat 
și să găsească căi de lichidare a acestora,

Conf. univ. MARIN BIRJEGA 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

(Continuare în vag. a 2~a)
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Handbalul esț» una dintre disciplinei» care 
acest deceniu, ce se încheie peste cîteva 
le, a adus cele mai multe satisfacții, titluri 

ide campioni ai lumii, victorii de răsunet, 
sportului românesc. Tn secvența finală a de- 

1 cadei, el a dominat — din primăvară pînă-r 
iarnă — arena mondială. Iar ultimul succes, cel de Ic 
Dynamo Halle, vine să adauge noi lauri în cununa ce 
și-cu făurit-o prin muncă, talent, abnegație aceșli brav 
cavaleri. Ei și-au reconfirmai supremația, chiar acasă 
la . cei mai redutabili adversari, vicecampionii lumii, 
handbaliștii din R.D. Germană.

Sfîrșitul acestui sezon a fost foarte fructuos pentru 
handbalul românesc. Alături de băieți, și fetele au 
făcut pași pentru o nouă relansare în elita mondială. 
Universitatea Timișoara, campioana României, a surcla
sat, în fief propriu, pe campioana Iugoslaviei — Loko
motiv, din Zagreb, pentru ca puțin mai tîrziu, la Nitra, 
în primul meci, reprezentativa țării noastre să învingă 
formația Cehoslovaciei.

Sînt mărturii elocvente ale ascensiunii neîntrerupte 
a handbalului românesc. Și, cum bine se știe, mai greu 
este să te menții pe o poziție (înaltă), decît s-o cuce
rești. Ce asigură premisele succeselor în acest ^port 
deloc ușor, în care pregătirea fizică se îmbină cu in
teligența, măiestria tehnică cu finețea tactică ?

Sînt mai mulți factori care concură. Mai întîi, o ple
iadă de f tehnicieni — loan Kunst Ghermănescu, D. Po- 

Opreă

I RIETSCHKE ziarul BER
LINER ZEITUNG notează : 
„Românii și-au dovedit clasa 
mai ales prin tactica lor, 
prin variațiile de ritm." 

Ziarul de tineret. JUNGe 
WELT" scrie în titlu „RO
MANII AU FOST PÎNĂ LA 
SFIRȘIT SUVERANI", iar 
„TRIBUNE" — într-un titlu 
mare — subliniază victoria 
handbaliștilor români :
.CAMPIONII MONDIALI — 
ÎNVINGĂTORI",

Luni scara, la ora 18,25. o 
aeronavă B.A.C. a companiei 
TAROM a adus de la Berlin 
echipa reprezentativă 
bal a României. în 
hol al aeroportului 
țional Otopeni i-am 
nat pe băieții noștri,

9 Dinamo va pleca
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iadă de tehnicieni — I__  ..
pescu-Colibași, Nicoiae Nedef, Eugen Trofin, 
Vlase, Constantin Lache, Valeriu Gogâltan, 
Zugrăvescu etc. — care au creat, 1 
internațională cu cunoștințele proprii, o puternică școa
lă românească; apoi, grupul masiv al tehnicienilor a 
nonimi care selecționează an de an L.ai __ Z.
de procticanți ai handbalului; și, în sfîrșit, federația de 
specialitate, un organism viu, condus cu pricepere de | 
biroul alcătuit din activiști îndrăgostiți de acest sport ’ 

un organism care știe să-și apropie oamenii, să le so
licite ceea ce pot da și ceea ce este necesar, să-i sti
muleze pentru neîntrerupta lor activitate.

în handbalul românesc activitatea de perspectivă este 
elementul cel mai important al preocupărilor. Așa se 
face că lui Ivănescu și colegilor săi i-au urmat Gru
ia, Gațu et comp., _câ un alt schimb de ștafetă — în 
frunte cu Dan Marin — a intrat pe culoar și că, în 
fine, dincolo de conul de lumină al întrecerilor majo
re se află în pregătire noi talente, echipe întregi. Tot 
ce se realizează în acest sport poartă amprenta se
riozității, girul competenței, totul este învăluit într-un 
entuziasm creator. Știind toate acestea, succesele apar 
motivate, consecințe firești, iar aspirațiile — previziuni 
îndreptățite. Munchenul va fi numai o etapă — o spe
răm, o dorim — în drumul acestor „magnifici" ai spor
tului mondial. Pentru ei, povara succesului este plăcută, 
odihnitoare.

Socțâltan, Gabriel 
îmbinînd experiența

I Tehnicienilor a- ■ 
largi contingente I 
rcîE rl» •

I
Hriitach» NAUM

UN NOU OBIECTIV TURISTIC

de hand- 
elesantul 
interna- 
întimni- 
felicitîn-

• Jocuri In Peru,
va

'Continuare' in pao. a 4-a)
(Citiți în pagina a 4-a co
mentariul trimisului no:>u 
special, Călin ANTONES
CU)

11 ETAPE ECHILIBRATE, VIU DISPUTATE,- LA BASCHET

IN POIANA BRAȘOV

Pitoreasca stațiune Poiana Brașov s-a îmbogățit cu o nouă construcție dedicată turismului. Este vor- 
valoare arhitectonică, avind o capacitate do S38 de 
altitudine, a patinoarului artificial, a stației de ple- 

de noul tclefcrio cu cabine, care nu peste mult timp 
un restaurant, o braserie, ca șl alte numeroaso ser- 
a presei, un birou de schimb valutar »l, subliniem

ba de hotelul „Teleferic'', obiectiv do remarcabilă 
locuri. Ridicat In vecinătatea stadionului nostru de 
care a vechiului teleferic, el esto tot atlt de aproape 
va fi dat tn foloslr'ă. Oaspeții vor avea la dispoziție 
vicii, o sala de Jocuri distractive, un centru de difuzare 
un magazin pentru Închiriat materiale «au echipament sportiv, f’entru var* este prevăzut să ae amenajeze 
tn Imediat* apropiere a hotelului fi un bazin de Înot. Acest complex turistic va găzdui primii pasageri, ta- 
teptag JU p. PrtntĂP*!

După li etape atrăgătoare, 
campionatul divizionar de 
baschet s-a încheiat cu suc
cesul echipei DINAMO.

Citiți tn pag. a Il-a, la ru
brica r, Baschet", comentariul 
redactorului nostru de specia
litate.

In imagine, ALBU (Dinamo) 
fi POPA (Poli București).

Foto E Dragoș NfiAGU

SERIA VICTORIILOR: 3-0
IAȘI, îl (Prin telefon). In 

localitate s-a desfășurat par
tida restantă dintre Ceahlăul 
P. Neamț și Penicilina. Jocul 
variat la fileu și siguranța în 
linia a Il-a au asigurat cam
pioanelor o victorie comodă cu 
3—0 (4, 2. 7). Cele mai bune: 
Itu și Chirițescu de la ieșence 
și Zahareanu de la Ceahlăul. 
Au arbitrat foarte bine C. Șo-

7/

la 12 ianuarie, iar Rapid o saplamina mai tlrziu 
Ecuador, și Brazilia ® La întoarcere, Rapid
evolua In Spania sau

Reprezentanții 
Dinamo și Rapid 
ieri cu impresarul brazilian 
Z. Zecour ultimele chestiuni 
organizatorice privind tur
neele celor două echipe în 
America de Sud-

După discuții în care sin
gurul element divergent a 
fost data începerii, turneelor 
— impresarul preconizind o 
dată cit mai apropiată, in 
vreme ce reprezentanții ce
lor două echipe au susținut

Italia
cluburilor 

au stabilit
că jucătorii au nevoie de o 
pregătire fizică generală care 
să se fată
— părțile 
și asupra

Astfel, 
din țară pe 12 ianuarie, iar 
Rapid o săptămînă mai tir. 
ziu — urmînd ca pînă la 
aceste date ,cele două echipe 
să-și facă pregătirea fizică 
generală (pe care dinamo- 
viștii o încep pe 2 ianuarie, 
iar giuleștenii pe 5 ianuarie).

în țară (la munte) 
au căzut de acord 
zilelor de... start. 

Dinamo va pleca

Urmînd să susțină 9 par
tide intr-un turneu care-f 
va purta în Peru, Ecuador și 
Brazilia, dinamoviștii bucu- 
reșteni vor întîlni echipe bi
necunoscute printre altele 
pe F.C. Sao Paulo, Universi- 
tario Lima, Barcelona Gua
yaquil, Municipal Lima ele.

Dinamo se va reîntoarce

(Continuare în pag. a 3-a)

• Numeroase spații de joaca și 
de tenis din beton-o inițiativă

sport In noile cartiere ® Mesele 
interesantă și utilă # Pirtia de schi

(cu baby-lift) așteaptă zapada

Vizitind, in urmă cu cîteva zile, orașul Tg. Mureș, 
am fost impresionați de eleganta sa urbanistică, de noile 
cartiere cu blocuri moderne. Profitînd de „acalmia" 
Înregistrată in lucrările de construcție oarecum firească 
sezonului rece ne-am adresat unuia din principalii fău
ritori ai impunătoarelor cvartale de locuințe, arhitectul 
șef al orașului, tov. IOAN GABOR, căruia i-am solici
tat un interviu in problema, terenurilor de - joacă și a 
spațiilor verzi destinate copiilor din Tg. Mureș, lată, su
mar, prezentarea dialogului

— Deși ne aflăm în o- 
rașul dumneavoastră de 
puțin timp, am avut, deja, 
prilejul să admirăm cî- 
teva din noile cartiere, în 
care am observat existen
ța unor terenuri de joacă. 
Vă preocupă mult amena
jarea acestor spații ?

— Fără îndoială! Socotim 
de o covîrșitoare importanță 
asigurarea unor zone optime 
recreării, odihnei active și 
jocurilor pentru copiii din o- 
raș. Și noi am fost copii, și 
noi avem copii dar, mai 
presus de toate, noi slntem 
răspunzători de condițiile pe 
care cei mai mici locuitori 
ai urbei noastre trebuie să 
le aibă pentru a-și manifesta 
exuberanța și energia, carac
teristice vîrstei, în modul cel 
mai igienic, mai organizat și 
mai propriu.

— Vă rugăm să ne «1- 
tați cîteva dintre cartie
rele noi în care au fost 
amenajate spații de joacă.

— Ar însemna să vă vor
besc despre toate noile car
tiere, căci absolut toate, fără 
excepție, dispun de aseme-

CU CEAHLĂUL P. NEAMȚ
văială din Ploiești șl C. Ioa- 
nițescu din Iași.

D. DIACONESCU 
coresp. princip;»!.

★
Astăzi, de la ora 16, în sala 

Floreasca va avea loc partida 
Penicilina Iași — C.P. Bucu
rești. După cum se știe, echipa 
din lași a renunțat la dreptu
rile de gazdă.

FRAJII STELELOR"

nostru ;

nea spații destinate copiilor.
Am să mă opresc, insă, la 
cele mai reprezentative, la

Se

„modelele" noastre care se 
găsesc in ansamblurile de 
locuințe Aleea Carpați, 'I u - 
dor Vladimirescu și 7 No
iembrie. Mai cu seamă în 
ultimul, spațiul de joacă are 
dimensiunile și aspectul unei 
mici baze sportive căci, pe 
lingă nelipsitele accesorii ca 
leagănele, toboganul și gro- 
pi’e cu nisip, act au fost a-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

După două zile de întreceri

PROFILEAZĂ VICTORIA CELEI MAI TINERE
SECȚII DE ÎNOT DIN ȚARĂ

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Ima
ginea disputei electrizante 
dintre cei doi brasiștl fruntași 
ai promoției ’70 Valeriu Mo- 
lico (Steaua) și Gabriel Po
povic; (Dinamo), este cit se 
poate de reprezentativă pen
tru elanul și dirzenia cu care 
se întrec în aceste zile spe
ranțele natației. In cursa lor 
pe distanța de 100 m, diferen
ța a fost tot timpul greu se
sizabilă și numai un deosebit 
efort de voință, salutat cu u- 
rale Izbucnite din cîteva 6ute 
de piepturi tinere și Inimoase, 
a putut aduce victoria in ex
tremis a campionului: V. 
Molico 1119,7.

Asemenea întreceri ne-au 
fost oferite în majoritatea 
probelor din program, marii 
favorit; fiind nevoit; să lupte 
adesea pînă la ultimele pu
teri pentru a Învinge. Spre 
marea satisfacție a localnici
lor, reprezentanții secțiilor 
ploieștene conduc în acest fes
tival al tinereții, acumulînd 
Ia mijlocul competiției cu 
56 p mai mult decît princi
palii adversar; din Reșița. în 
frunte cu Adrian Popovici 
(12 ani), un sprinter cu alură 
și nerv, care a corectat din 
nou recordul ..sutei" (64,7). 
gazdele urcă cu regularitate 
pe podiumul premianților. lă- 
sîndu-ne să întrezărim prima 
lor victorie de răsunet in cei 
trei ani de activitate. Nu mai 
puțin plăcute au fost și evolu
țiile reșițenilor D. Wetter-

luri Gagarin, Pavel Popo viei,
Alexei Leonov, Alexei Eliseev ș. a

neck. I. Sporea R, Petrulcă, 
D. Hluzin. J. Mirosu. a bueu- 
reștenilor M. Vasiliade. R. Da-

Adrian VASILIU
(Continuare In pag. a 2-a)
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traseul Turului ;
Franței. în virful Mun- - 
telul Ventoux, stă, ca - 
un memento pentru spor- X 
tivii lumii, monumentul X 
ciclistului Tom Simpson, j 
victimă a drogurilor. — 
Cine uită lecția aceasta X 
crudă, nu trebuie să se X 
mai mire dacă în 1972 ~ 
medaliile și diplomele o- — 
limpice se vor înmîna X 
odată cu buletinele de X 
analiză. Oricît ar fi la “ 
modă pilulele miraculos- — 
se sau stimulatoarele. X 
trebuie să facem tot ce X 
ne stă în putință pentru ” 
a evita ca la defilarea - 

_ corpului de arbitri să X 
j fie nevoiți a se alinia X 
•• biologii și chimiștii. ”
" VICTOR BANCIULESCU ” 
rîiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuii?

Gherman Titov,
față in față cu sportul

Un amplu reportaj de ing. MIHAI REBROV despre pregătirea fizică a cosmonauiilor sovietici in

ALMANAHUL sportul71
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EXPERIENȚA PERSONALĂ —STRICT SECRETĂI FINALA „CRITERIULUI 11 ETAPE ECHILIBRATE, VIU DISPUTATE
Zilele trecute am cercetat 

rapoartele de activitate în 
care se află înscrisă „pro
ducția" atletică pe acest an 
a fiecăruia dintre cei care, 
sub o formă sau alta, se o- 
cupă de atletism. Fiecare ra
port cuprindea o fișă anexă, 
tip F.R.A., cu problemele ri
dicate de antrenorul respec
tiv și cu multiple însemnări, 
cu creioane de diferite cu
lori, ceea ce dovedea că fu
seseră studiate cu toată a- 
tenția, în dorința firească de 
a se cunoaște nu numai pă
surile fiecăruia, dar și cum 
a muncit, ce rezultate a a- 
vut. ce metode a folosit, 
sprijinul primit, solicitări 
pentru viitor etc.

Ne-a plăcut ținuta 
rapoarte prezentate 
alții de Ion Arnăutu,
ghe Kiss, Constantinescu Ne
hoi, Alexandru 
Mihai Cibti, FJias 
Nicolae Păiș etc., 
prezentat Pe larg 
aspecte ale activității, meto
dele folosite în pregătire, re
zultatele realizate cu fiecare 
atlet, propunerile lor, toate 
dovedind Un serios efoi-ț de 
culegere șî prelucrare a da
telor.

Un gust amar ne-a rămas 
însă din citirea altor rapoar
te de activitate (redactate

ra- 
lu- 
dar 
de

unor 
printre 
Gheor-

Stoenescu,
Baruch, 

care au 
multiplele

telegrafic), trimise la F.R.A. 
de către unii antrenori, așa 
ca „să se afle în. treabă", să 
■zică — chipurile — că și-au 
„îndeplinit sarcina". Din pă
cate, este vorba chiar de 
antrenori de frunte, cu vechi 
state în activitatea atletică : 
Evelin Tudorache, Ion Ehedi, 
Constantin Mușat. Silviu 
Cristescu, Teodor Ionescu 
(S.S.A.). Gheorghe Rugină, 
Zoltan Szabo șt alții.

Continuînd citirea 
poartelor, am constatat un 
•cru surprinzător. Toți, 
absolut TOȚI antrenorii
atletism au formulat critici, 
nemulțumiri, plîngeri, pre
tenții, dar nici unul (rețineți 
bine : NICI UNUL) nu a gă
sit de cuviință să adauge că 
la rezultatele slabe ale atle
tului ar avea și el o parte 
de vină.

Citim și recitim ce nu au 
făcut atleții, ce n-au făcut 
cluburile, ce n-au făcut ad
ministratorii de baze spor
tive, ce n-a făcut federația, 
de la activul salariat la bi
roul federal, dar nu găsim 
nici un cuvînt despre ceea 
ce n-a făcut antrenorul!

Ne amintim că, la consfă
tuirea de la Snagov, antre
norul Constantinescu Nehoi 
sublinia în cuvîntul său că : 
„Rezultatele slabe îșl găsesc 
explicația în faptul că nu 
muncim cît trebuie cu atie-

 

ETAPĂ INCOMPLETĂ IN DIVIZIA A

ții, că îi lăsăm să-și facă de 
cap pentru că ne • frică că 
pleacă Ia altul mal îngădui
tor*. Șl atunci 7

Tn fine, un ultim aspect 
care ne-a atras atenția este 
cel legat de activitatea me
todică propriu-zlsă. în fieca
re an, F.R.A., cu sprijinul 
sectorului de documentare, 
pune la dispoziția antreno
rilor un mare număr de ar
ticole traduse (numai la 
Snagov au fost distribuite 
cca. 300 de pagini de artico
le din presa de specialitate). 
Cînd este însă vorba de ex
periența noastră, din ferici
re bogată și cu un binemeri
tat renume peste hotafte, se 
așterne tăcerea... Tehnicienii 
păstrează totul „strict se
cret", ca nu cumva experi
ența lor să folosească și altora. 
Federația a cerut, cu două 
luni în urmă, analize meto
dice detaliate privind pregă
tirea celor mai valoroși a- 
tleți ai noștri. Ei bine, o si
tuație recentă ne arată că 
mai bine de jumătate 
antrenorii solicitați nu 
predat aceste analize la fe
derație. Atlețî de renume 
(Corbu, Viscopoleanu, Șer- 
ban, Perța, Piștalu, Mano- 
liu, Cornelia Popescu, Tudor 
Puiu, Rățoi) nu au încă a- 
nalizele metodice la federa
ție, probabil pentru că an
trenorii lor apreciază că nu 
trebuie să facă aceasta cu
noscut nici măcar federației.

Iată cîteva aspecte, poate 
mal puțin plăcute pentru li
nii. dar care arată o anumi
tă mentalitate a unora din
tre antrenorii noștri de atle
tism.

TINERETULUI'*

din
au

fa tala clubului Grivtța Ro
șie i-a pus putet întrecerilor 
finala ale „Criteriului Tinere
tului* la box. S-au prezentat 
cei mal buni puglliști juniori 
din cluburile fi asociațiile 
bucureștene. Dintre cele 14 in- 
tihniri, cea mai frumoasă a 
fost furnizată de penele I. A- 
dam (Progresul) și Gh. Strofe 
(C.S.S.), doi talentați pugillșii. 
Boxerul de la Progresul cu 
gardă inversă și o pregătire 
tehnici euperioară, a dominat 
încă de la început, supunln- 
du-șl adversarul unul tir con
tinuu de lovituri la corp și 
la figuri, intr-un final pasio
nant, Adam a reușit cîteva 
croșeuri de dreapta dezechili- 
brîndu-și adversarul, care a fă
cut eforturi pentru a continua 
lupta. Gongul final îi consfin
țește victoria la puncte. O 
notă tn plus pentru competen
ța arbitrajelor prestate de Con
stantin Chiriac șl Nicolae Niță. 
Iată celelalte rezultate: 48 kg
C. Dedulescu (C.S.S.) b. dese.
III N. Vlad (Gr. Roșie), L. Tl- 
gleanu (Olimpia) meci nul I. 
Ivănuș (Electromagnetica); 51 
kg. N. Dinu (Voința) b.ab. IU 
N. Stan (C.S.S.). L. Constan
tin (Constr.) b.p. Stanclu 
(Olimpia); 54 kg. P. Stăneicu. 
(I.D.E.B.) m.n U. Biro (Constr.), 
M. Ioniță (Olimpia) b.ab. II M. 
Cilincă (Elctromagnetica); 60
kg. C. Foia (Gr. Roșie) b.p, I. 
Dochiu (Olimpia). D. Stănces- 
cu (Gr. Roșie) b.p. A. Preda 
(Gr. Roșie); 63,5 kg. R. Vă- 
caru (Gr. Roșie) b.p. V. Balica 
(C.P.M.B.). E. Barbu (Ol.) m.n.
D. Mlhai (Electromagnetica); 
67 kg. St. Barbu (Progr.) b.p. 
T. Popescu (Vllt.), V. Balmeș 
(Const.) b.p. I. Iancu (Electro
magnetica). Cupa a fost ctștl- 
gată de clubul Olimpia.

Din cauza întîlnirii Interna
ționale dintre juniorii Româ
niei și R. D. Germane o <e- 
rie de jocuri din ultima eta
pă a turului campionatului 
diviziei A s-au amînat pen
tru sfîrșitul acestei săptămîni. 
Iată meciurile acestei etape, 
reduse:

FEMININ

DERMAGANT TG. MURES 
— U.T. ARAD 2227—2184 pd 
(45, respectiv 51 bile goale). 
Rezultatele au fost, în gene
ral, slabe, cu excepția celor 
419 pd obținute de arădean - 
ca Voichița Babuțiu. De la 
gazde cea mai precisă jucă
toare a fost Lia Gidro — 
393 pd. (I. Păuș, coresp.)

doi jucători de bază, Vrîncea- 
nu șl Măntoiu, fiecare cu 
cîte 777 pd. (Fl. Albu, co
resp.)

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 5284—5037 pd 
(25—47). Reșițenii s-au impus 
după primul schimb, adjude- 
cîndu-și victoria la scor. Pri
mii de la gazde au fost: 
Preda (943 pd), Uță (908 pd) 
și Tismănaru (893 pd) — fie
care cu numai trei bile în 
gol. De la timișoreni un sin
gur evidențiat: Holcz — 904 
pd. (D. Plăvițu, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
PETROLISTUL, CÎMPINA 
4972—4961 p.d.

N. MIHAIL
Florin 8ANDU 
și P. AUREL

La «unind o săptămină după 
echipele feminine, lată că du
minică a fost rtndul șl al celor 
masculine să-și Încheie întrece
rea desfășurată timp de 11 săp- 
tămîni în cadrul primului tur al 
diviziei naționale A. Putem spu
ne că a fost una dintre cele mai 
echilibrate dispute, lucru pre
vizibil, datorită nivelării valorice 
a majorității echipelor, șl con
firmat, pe parcurs, prin numărul 
mare al meciurilor încheiate 1- 
diferențe minime sau chiar 
prelungiri. Un alt fapt 
a fost mai buna 
participantelor încă din 
fapt ce s-a repercutat 
asupra nivelului tehnic 
tor partide șl, Implicit, 
spectacolelor oferite.

Singura echipă care 
tașat a fost DINAMO BUCUREȘTI 
(antrenor Dan Niculescu), neîn
vinsă In toate cele 11 meciuri 
susținute. Deși nu au beneficiat 
de aportul principalului pivot, 
Novac (în tratament după o ope
rație și apoi în convalescență) și 
pe parcurs au mai avut unele 
Indisponibilități temporare (Albu 
Și Dragomirescu), dinamoviștii au 
reușit să-și impună superiorita
tea datorită celor trei valori deo
sebite (Albu, Diaconescu, Drago
mirescu), precum șl maturității 
întregului lot, evidențiată mai 
cu seamă In jocurile decisive. 
Pentru Dlnamo se pune, Insă, 
o problemă de mare importan
ță, vitală chiar, deoarece acest 
team ne va reprezenta șl pe 
viitor în prestigioasa competi
ție internațională C.C.E. Este 
vorba de Împrospătarea lotului, 
mal cu seamă cu elemente înal
te, fără de care este imposibilă 
realizarea marilor performanțe în 
întrecerile internaționale de am
ploare. Fiind o carență care gra
vează de multă vreme potențialul 
formației dinamoviste, conside
răm. că ar fl cazul ca ea să fie 
dezbătută șl rezolvată cu maxi
mum de urgență. Altminteri, Di
namo va cîștigâ campionatul, dar 
cind va fi vorba de C.C.E., va 
continua să rămînă pe tușă după 
primul sau al doilea tur.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
(antrenor Stela Rusu) a prezen
tat un lot tinăr șl valoros cu 
care a realizat o performantă 
bună (clasarea pe locul secund) 
și a fost la un pas de a obține 
una superioară (victoria asupra

dinamovlștilor l-ar fl adus pe 
studenți In lupta pentru titlu). 
Ne bucură evoluția din ce în ce 
mal valoroasă a formației Poli
tehnica și sîntem convinși că po
sibilitățile ei sînt și mai 
dar împlinirea lor depinde

o

MASCULIN

PETROLUL PLOIEȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 4971— 
4739 pd (33—39). Gazdele 
n-au reușit să depășească gra
nița celor 5000 pd. Cifrele 
obținute au fost sub posibili
tățile jucătorilor celor două 
formații fruntașe. Cel mai 
mare punctaj de la Petrolul 
l-a realizat Stancu — 862 
pd (maestru'! emerit’ 'al spor
tului, C. Vînătoru nu a jucat 
in formația Petrolului). De 
la Rapid, C. Radulescu a fost 
omul nr. 1, dar cu o cifră 
neconcludentă — 818 pd. Res
tul componenților echipei 
bucureștene au înscris sub 
800 pd, printre care și cei

Peste cîteva zile 
la toate chioșcurile 

din Capitală 
și din țară 

numărul special

de ANUL NOU 
al revistei 
SPORT 

32 de pagini 
în culori !

Nu pierdeți ocazia 
de a vă procura 

acest număr

la 
tn 

pozitiv 
pregătire a 

start, 
favorabil 
al mul- 

asupra

s-a Ce-

pregă» 
nesatts- 

__  _ _ rezul
tate ca atare, ceea ce na deter
mină să tragem din nou sem
nalul de alarmă, să arătăm că 
fără muncă serioasă, disciplină 
șl dragoste pentru baschet, ju
cătorii de la Steaua vor rămlns 
la același nivel mediocru.

POLITEHNICA GALATI (an
trenor Petri că Vaslliu), RAPID 
BUCUREȘTI (antrenor Grtgore 
Avachlan, suplinit tn primele e- 
tape de Valentin Dăscălescu) șl 
I.E.F.S. (antrenor Mihal Nedef) 
au avut rezultate contradictorii. 
Ne așteptam la mal mult de Ia 
Politehnica Galați, care are Insă 
un Iot, pe cit de valoros, pe atlt 
de capricios.

Penultimul Ioc este deținui de 
POLITEHNICA BRAȘOV (antre
nor Gheorghe Marcu) care »-* 
comportat mal slab decît In anii 
trecuțl, rezultatele deplnzlnd In 
prea mare măsură de forma a 
doi jucători : Dlkay și Deaky. 
Cit privește pe FARUL CONS
TANȚA (antrenor Alexandru Bo- 
toș), lotul modest nu l-a permis 
să evite ultimul loc. Șl cind te 
gindeștl că de alei s-au ridicat 
jucători de mare perspectivă ca 
Dumitru, PIrșu, Splnu, Martinct- 
cu, Rălleanu...

șt a condițiilor bun« da 
tire, steliștil au evoluat 
făcător țl au înregistrat

mari, 
€X- 
vor 

acum
In

clusiv de seriozitatea ce 
manifesta jucătorii șl do 
înainte Ia antrenamente 
cursul meciurilor.

Pe locul al treilea, 
(antrenor Mihai Ionescu), 
șj plăcută surpriză a 
tului. Alcătuită din elemente ex
perimentate și cu multă pasiune 
pentru baschet, formația a iz
butit rezultate din ce In ce mai 
bune, dintre care vom remarca 
tn mod deosebit succesele asupra 
Universității Timișoara șl Stelei.

Pe locurile patru șl ci nd. 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
(antrenor Ladislau Bachner) și 
UNIVERSITATEA CLUJ (antre
nor Mircea Bugnariu), formații 
cu loturi valoroase, complete, dar 
care ar fi putut obține mal mult 
dacă ar fi lucrat cu mal multă 
conștiinciozitate.

STEAUA (antrenor Vaslle Po
pescu), clasată a șasea,, a cons
tituit marea deziluzie a campio
natului. în ciuda unei compo
nențe valoroase (Tarău, Savu, 
Dimancea, V. Gheorghe, Oczelak)

I.C.H.F. 
o mare 

campiana-

DISCUȚII TN TIME-OUT t
„ANGAJAMENTUL FIZIC E DECIS DE TEMPERA 
MENT SI CONCEPȚIE, NU

dr. DAN
DE ARBITRI", n» declară 
CHIRIAC
pentru ci ace»t»a rin» <rpr«*la 
temperamentului șl a concepției 
lor. De altfel, arbitrii au primit 
instrucțiuni tn acest sens și pro
cedează tn consecință, dar atunci 
cină apar brutalitățile stnt tlllți 
să sancționeze cu cea mai mare 
severitate.

— în general, arbitrii români 
stnt mal bine cotați pesta hotare 
decît in țară. Care credeți că 
este explicația T

— In vreme ca la Sofia, Atena, 
Budapesta, sau tn oricare alt 
ora» o eventuală greșeală de ar
bitra) este privită ca atare, la 
noi o cit de mică inadvertență 
este „interpretata." de jucători, 
antrenori public fi de aici a- 
pare atmosfera nedorită care im
pietează desfășurarea unei 
treceri. Să nu se uite că 
cheful se joacă tn mare 
fi 
fl

Creșterea calitativă a arbitra
jelor prestate tn turul diviziei 
A este incontestabilă, dar 
normală dacă ținem seama 
eforturile făcute de Colegiul de 
arbitri tn acest sens. Să amintim 
de consfătuirile ținute, de trie
rea prin examene șl, tn sftrșit, 
de menținerea numai a unui nu
măr de 23 de arbitri pentru jocu
rile din „Au. Toate acestea nu 
au eliminat,' Insă, definitiv pro
blema arbitrajului și de aceea 
o discuție cu dr. Dan Chiriac, 
președintele Colegiului de spe
cialitate din cadrul F. R. Bas
chet, este utilă și interesantă.

— Slntem convinși de progre
sul arbitrilor noștri. Totuși, an
trenorii șl jucătorii continuă să 
se pllngă de diferența de ma
nieră In care sînt arbitrați in 
țară șl peste hotare, In sensul 
că In partidele Internaționale jo
cul este lăsat mal liber. Consi
derați justă această părere 7

— Personal cred că este o im
presie subiectivă. Baschetbaltș- 
tll noștri evită angajamentul fi
zic nu din cauza arbitrilor.

tie

greșelile sînt inerente 
celor mai buna arbitraje.

i ri
ba»- 

viteză 
chiar

C.S.M. CLUJ A SUFERIT DOUĂ EȘECURI
re arădeanul Truppel a ob
ținut prima sa victorie în a- 
cest meci, întrecîndu-1 pe 
Ovanez cu 2—1 (18, —20, 23) 
și dînd aripi coechipierilor— 
Rethy, Covaci șl Demian — 
care l-au Imitat, aducînd un 
succes muncit echipei Vo
ința cu scorul de 9—7.

Campioana țării, C.S.M. Cluj 
(fără Doboși — accidentat), a 
suferit două eșecuri în fața 
formațiilor bucureștene 
A.S.A.IM- și Progresul cu 9-7 
și, respectiv, 9—3.

Alte cîteva rezultate: mas
culin : Voința Cluj—Voința 
Brașov 9-4, Politehnica Bucu
rești—Voința București 9—1, 
Comerțul Tg. Mureș—Politeh
nica Timișoara 9—7, A.S.A.M. 
București—Comerțul Tg. Mu
reș 9—7, Politehnica Bucu
rești—Politehnica Timișoara 
9—1, Voința Cluj—Voința 
București 9—1, Progresul 
București—Comerțul Tg. Mu
reș 9—2, Voința Arad—Voin
ța Brașov 9—6; feminin: 
Spartac București—Locomoti
va București 5—1, Rapid 
Brașov—Progresul Craiova 
5—1.

întrecerile continuă.

®LUJ, 21 (prin telefon). — 
Campionatul de tenis de masă 
pe echipe a continuat de luni 
în Sala sporturilor. In între
cerea formațiilor feminine 
Progresul București și Voința 
Arad, tenismanele din Capi
tală au cîștigat cu 5—3, con-

tinuînd să conducă în clasa
ment. La băieți, în partida 
dintre aceleași echipe din 
București și Arad elevii lui 
N. Angelescu au trecut de 
puțin pe lîngă un rezultat fa
vorabil, Bucureștenii au con
dus cu 7—5, dar în continua-

Rubricd redactată de 
D. STANCULESCU

DUPĂ DOUA ZILE DE ÎNTRECERI
Ixioo m liber (f) Reșița 5:16.3, 
Petrolul 5:21,3, Șc. sp. 2 5:44,0: 
4x100 m liber (b) — Petrolul 4:40.6
— record, șc. sp. 2 4:44,2, Reșița 
5:01.5.

COPIL C — 50 m liber (b) — 
R. ZUGRAVU (Petrolul) 33,1, Ila- 
betler (Tlm.) 33,4, stleger (Re
șița) 84,5; 50 m liber (f) — DA
NIELA ROȘCA (Tlm.) 34.5. Bosi.i- 
ceanu (Petrolul) 37.3, Ardeleanu 
(Sibiu) 37,3; 100 m bras (b> — 
A. ALEXANDRU (Petrolul) 1:37.1, 
Mandaclie (Petrolul) 1:38,3, lo- 
nescu (Șc. sp. 2) 1:39,6; 100 >n 
liber (f) — RENE DAMIAN (Di
namo) 1:40,4, Hunladl (Reșița) 
1:41,3, Georgescu (Petrolul) 1:42.0; 
50 m bras (f) — IUDITH HUNIA- 
DI 44.9, Damian 45,4, Ardeleanu 
46,4; 5o m bras (b) — A. ALE
XANDRU 42,7 — record, Ionescu 
41.5, Ene 45,1; 100 m delfin (f)
— MIHAELA GEORGESCU (Pe
trolul) 1:36,5, Boslnceanu 1:41,6, 
Hellebrandt (Reșița) 1:42,0; 100 in 
delfin (b) s. M1TU (Punărea) 
1:24.9 — record, Zugravu 1:41,2.

COPII D — 50 m spate (b) — 
Z. IANCULOVICI (Reșița) 43,3, R. 
loan (Cluj) 43,8, Marschallk (Re
șița) 45,2; 50 m spate (f) — MA
RIANA MARIN (Reșița) 43.6, Vom 
(Reșița) 48,0, Bălăniuc (Petrolul) 
48,6; 50 m liber (f) — M. MARIN 
39,9, M. Măglașu (Dlnamo) 41.9. 
Molsan (Petrolul) 44,5; 50 m liber 
(b) — R. IOAN 39,9, C. Măglașu 
^Dlnamo) 40,4, Tănase (Petrolul)

înlan, A. Horvath. A. Unsu 
ale căror eforturi au fost în
cununate de succes.

REZULTATE TEHNICE î COPII 
A : 10o m delfin (b) M. BICLE- 

•“SAN (Reșița) 1:15,6, Barant (Re
șița) 1:17,4, Șoptereanu (Șc. sp.
1) 1:17,8; 100 m delfin (f) —
IOANA SPOREA (Reșița) 1:17,9, 
Hluzin (Reșița) 1:21,1; 4x100 m 
mixt (b) — Reșița 4:56,8, Șc. sp. 
1 5:04,8, Petrolul 5:06,0; 4x100 m 
mixt (f) Reșița 5:20,7, Dinamo 
5:42,4, Șc. sp. 1 6:09,5: 200 m mixt 
(f) DAGMAR HLUZIN 2:50,0, 
Sporea 2:50,8, Stanclu (Dunărea) 
2:59,0; 200 m mixt (b) — D. WET- 
TERNECK (Reșița) 2:33,5, Hor
vath (Șc. sp. 1) 2:39,1, Sporea 
2:40.4; 100 m bras (f) — RODICA 
PETRUICA (Reșița) 1:25.0, Bancu 
(C.S.S.) 1:29.9, Bivolaru (Prahova) 
1:32.1; 100 m bras (b) — V. MO- 
LICO (Steaua) 1:19.7, Popovlcl 
(Dlnamo) 1:20,3, Petrescu (Șc. sp.
2) 1:21,2.

COPII B — 100 m Hber (b) — 
A. POPOVICI (Petrolul) 64,7 —
record, Svetz (Șc. sp. 2) —
Gropșan (Reșița) 68.8; 100 m li
ber (f) — JULIET A MIROS U 
(Reșița) 1:10.3, Pănulescu (Petro
lul) 1:13,2, Georgescu (Dinamo) 
1:16,5; 200 m delfin (b) — A.
URSU (Șc. sp. 2) 2:47.0, Răducanu 
(Petrolul) 2:53.8, Gropșan 2:54.3; 
200 m delfin (f) — MINOLA VA- 
STLIADE (Rapid) 3:14,0, Dumitru 
(Prahova) 3:41,2; 200 in mixt (f) 
— ■ MIROSU 2:57,5, Pănulescu 
3:01,5, Vasiliade 3:04,6; 200 m mixt 
(b) — A. POPOVICI 2:42,3, Aldea 
(Petrolul) 2:45,6, Gropșan 2:54,0;

4I

LUCIA (I.E.F.S.) jinalizeazd o spectaculoasă aruncare

NEAGU la finalele „CUPEI U.A.S.R.".

SABIN
piciorul (UCHI-MATA) în meciul cu GRIGORE ALIONESCU (Univer
sitatea Craiova). Secvența a fost surprinsă de fotoreporterul nostru 
DRAGOȘ -------- --------------- “----------------

1 A ClȘTIGAT „CUPA 30 DECEMBRIE-ȘCOALA SPORTIVA
Sîmbătă și du

minică, în orga
nizarea asociației 
sportive Flacăra 
roșie din Capita
lă. s-a disputat un 
turneu> pe echipe,- 
rezervat Juniori
lor judoka și do
tat cu „Cupa 30 
Decembrie*. La 
startul întreceri
lor s-au aliniat 
6 echipe: Școa
la sportivă nr. 1, 
Gloria și I.O.R 
(București), Chi
mia Tr Măgure
le și Flacăra ro
șie (cu două for
mații). Juniorii 
care au evoluat 
pe patrulaterul 
de concurs au o- 
ferit întreceri 
spectaculoase, de 
bun nivel tehnic. 
Tn meci decisiv 
pentru cucerirea 
trofeului s-au în- 
tîlnit Șc. sp. nr. 
1 (antrenor prof. 
Ion Bărbuță) și
Flacăra roșie I (antrenori D. 
Gavra și I. Dobran). După o 
dispută pasionantă în care 
învingătorul nu a fost cunos
cut decît după întîlnirea „gre

ilor“, victoria a revenit șco
larilor la limită : 3—2. Iată 
clasamentul final: 1. Șc. sp. 
nr. 1 (N. Iancu, G. Rey, M. 
Baltig, C. Nicolau) 15 p, cîș- 
tigătoarea cupei: 2. Flacăra

roșie I, 14 p ; 3. Gloria 12 p; 
4. I O.R 8 p ; 5. Flacăra ro
șie II 7 p; 6. Chimia Tr. 
Măgurele 6 p.

Aurel PĂPĂDIE — coresp.

0 ACȚIUNE CARE TREBUIE SĂ DUCĂ LA ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

(Urmare din pag. 1)

Un element esențial, care 
va trebui supus unei analize 
atente, va trebui să fie dez
voltarea educației fizice și 
sportului de masă. Desigur, 
trebuie să pornim de la 
ideea că în societatea mo
dernă rolul social al educa
ției fizice este în continuă 
creștere. Solicitarea unilate
rală, sedentarismul, favorizat 
de activitățile statice, ritmul 
rapid și complex al activită
ții diurne sînt doar cîteva 
din elementele care au con
secințe nefavorabile asupra 
sănătății. Este unanim recu
noscut faptul că activitatea 
de educație fizică și sport 
constituie mijloace remarca
bile de recreare, compensare 
a eforturilor profesionale, 
menite să asigure ființei u- 
mane un permanent echilibru 
biologic și funcțional.

Iată sensurile majore ale 
practicării exercițiilor fizice 
și sportului de masă tn eta
pa actuală. Și de aici, multe 
repere pentru e analiză reală 
a rezultatelor obținute, a efi
cienței formelor felosite și 
altele.

★
ctivitatea și rezultatele 
pe linia performanțelor 
sportive va trebui, de

asemenea, să constituie un 
element important de anali
ză în cadrul cluburilor spor
tive, determinînd măsuri 
care să asigure un progres 
continuu diferitelor ramuri 
de sport. Aceasta se impune 
cu atit mai mult cu cit pină 
la J.O. din anul 1972 n-au 
mai rămas decît 20 de luni, 
iar sportivii care vor repre
zenta România Socialistă Ia 
această importantă confrun
tare internațională au obli
gația patriotică de a se pre
zenta cit mai bine pregătiți.

67.fi,

P. RADVANI—coresp.

Rezultate din ultima etapă a turului în divizia B

Adunările din asociații și 
cluburi reprezintă, deci, un 
prilej de dezbatere a modu
lui în care fiecare din cei 
care au primit diferite atri
buții pe- linia educației fizice 
și sportului și-au îndeplinit 
aceste sarcini de mare răs
pundere.

★
in aceste cîteva subli
nieri se desprinde ce
rința majoră ca toate

adunările șl conferințele să 
aibă un pronunțat caracter 
de lucru. Aceasta presupune 
o bună pregătire și organi
zare, • muncă concretă, ela
borarea unor materiale de 
conținut, care să exprime în 
mod fidel modul în care au 
fost îndeplinite sarcinile, pro
punerile pentru activitatea 
viitoare. De asemenea, adu
nările șl conferințele necesită 
a fi valorificate șl In sensul 
evidențierii șl generalizării 
experienței pozitive.

Trebuie înțeles ci adună
rile și conferințele nu consti
tuie un scep în sine, ele pro- 
punîndw-șl să realizeze un 
larg schimb de opinii, de su
gestii și propuneri, pentru a 
determina o mal rapidă lichi
dare a unor rămîneri în urmă 
în diferite domenii și compar
timente de muncă. Este de 
dorit ca în aceste adunări să 
fie exprimate atitudini ferme 
față de lipsurile existente, 
să se manifeste totodată he- 
tărîre și optimism tn mobi
lizarea tuturor forțelor și re
surselor locale în scopul re- 
zoxvării multiplelor probleme 
pe care 1 ridică activitatea 
sportivă de masă și de per
formanță.

Adunările și conferințele 
trebuie să ducă la îmbunătă
țirea stilului și metodelor de 
muncă în cadrul asociațiilor, 
cluburilor și consiliilor locale 
pentru educație fizică și

sport, la lichidarea unor as
pecte birocratice de muncă, 
la creșterea responsabilității 
tuturor cadrelor din mișcarea 
sportivă.

★■

lementul nou pe care îl 
conține această acțiune 
se referă la faptul că

adunările și conferințele sînt 
constituite din activul de 
bază al mișcării sportive: 
membrii consiliilor respecti
ve, ai birourilor secțiilor pe 
ramuri de sport, cadre de 
specialitate, sportivi, repre
zentanți ai organelor și orga
nizațiilor cu atribuții pe linia 
educației fizice șl sportului, 
în ■ acest cadru reprezentativ 
și competent vor fi desemnate 
organele de conducere.

Este nevoie ca tn toate n- 
nitățile sportive — asociații, 
cluburi, consilii locale pentru 
educație fizică șl sport — să 
fie desemnați pasionați ai 
sportului, oameni pricepeți, 
cu experiență organizatorică 
și cunoștințe tehnice. Do sub
liniat șl necesitatea de a ale
ge în viitoarele consilii un 
număr corespunzător de fe
mei, exprlmfnd șl tn acest 
mod dezvoltarea pe caro a 
cunoscut-e sportul feminin.

Desigur, este de datoria 
tuturor consiliilor locale ca, 
împreună cu organele și or
ganizațiile cu atribuții tn do
meniul educației fizice și 
sportului, să coordoneze în 
mod corespunzător această 
acțiune. Pe această linie se 
recomandă ca întregul activ 
al mișcării sportive să parti
cipe efectiv la pregătirea și 
desfășurarea adulărilor și 
conferințelor, să ajute în mod 
direct Ia rezolvarea diferite
lor probleme la fața locului, 
la întocmirea planului de 
măsuri, a calendarului și bu
getului.

Duminică s-a desfășurat ulti
ma etapă a turului tn divizia
B. Iată rezultatele înregistrate.

MASCULIN, seria I : Progresul 
București — Alumina Oradea 
3—1, Voința București _ Corvl- 
nul Hunedoara 3—2, Politehni
ca Brașov — C.F.R. Timișoara 
3—2, Voința Arad — Universita
tea Timișoara 1—3, A.S.A. Sibiu 
— Industria strmel C. Turzil 3—0.
C. F.R. Cluj — Silvania Șlmlenl
Stlvanlet 3—1 ; seria a II-a : U- 
ntversltatea București — Slde- 
rurglstul Galați 3—I, Electra 
București — Aurora București 
3—0. Constructorul Suceava — 
Medicina București 3_ 1, Poli
tehnica Iași — Electroputere Cra
iova 3—0, Universitatea Craiova — 
Vagonul Ploiești 3—2, Farul Cons
tanța — Relonul Săvlneștl 1_ 3.

FEMININ, seria I : Spartac
București — Voința M. duc 3—0, 
Drapelul roșu Sibiu — I.T.B. In
formația 3—1, Voința Oradea — 
Viitorul Bistrița 3—1, Sănătatea 
Arad — Voința Brașov 3—0, Me
dicina Cluj — Voința Zalău 3—1 ; 
seria a II-a : Flacăra roșie Bucu
rești — Universitatea București 
1—3, Constructorul București — 
Progresul București 3—1, A. S

București — Voința Constanța 
3—1, Politehnica Galați _ viitb- 

... . . sănătatea
Ttrgovlște

informat 
jocurile 

au fost 
teh-

rut București 3—2, 
Ploiești — Sănătatea 
2—3.

După cum ne-au 
corespondenții noștri, 
ultimei etape a turului__
in majoritate de bun nivel 
nlc.

La masculin, tn seria I, echipe
le din fruntea clasamentului, U- 
niversitatea Timișoara și Pro
gresul București au obținui vic
torii care le mențin, la jumă
tatea întrecerii, pe primele două 
locuri.. In seria a doua, Univer
sitatea Craiova și-a păstrat ima
culată rubrica infrîngerilor, insă 
s-a „chinuit** pentru a învinge 
în fieful propriu o formație de 
subsol. Vagonul Ploiești.

La fete, în seria a II-a lupta 
pentru titlul de lider de toamnă 
a dat cîștlg de cauză Universită
ții București, care a învins pe 
Flacăra roșie, In timp ce rivala 
ei, Viitorul a pierdut la Galați.

în seria I, lucrurile se vor lă
muri abia duminică, după res
tanța Voința Oradea Sănăta
tea Arad.

Săritorii bucureșteni au cucerit 

„Cupa județelor"
Desfășurată timp d« două zila 

la bazinul Floreasca, competi
ția de sărituri (de la trambulina 
de 1 m) dotată cu !,Cupa jude
țelor" s-a bucurat de succes 
datorită numărului mare de par
ticipant, apropierii valorice șl 
numelor noi înregistrate pe locu
rile de frunte ale clasamentelor. 
De asemenea, vom sublinia con
tinuarea tendinței antrenorilor da 
a-șl pregăti elevii pentru execu
tarea unor salturi notate cu 
coeficienți ridicați, fapt care 
creează o perspectivă mal mara 
tinerilor sportivi.

Rezultate tehnice : seniori : D. 
Popoale (BUC.) 412,90 p, L Ganea 
(Sibiu) 407,45 p, I. Ilieș (Buc.) 
335,70 p ; senioare : Mariana Voi- 
nea (Buc.) 308,95 p, Mărluca 
Isăcescu (Buc.) 295,90 p, Mariana 
Olt (Cluj) 254,8S p ; juniori : o. 
Lăzău (Oradea) 333,35 p. D. Ne- 
delcu (Buc.) 326,35 p, T. iaszlo 
(Cluj) 314,60 p ; junioare : Eca- 
terina Dumltrlu (Buc.) 339 p, iri- 
nel Popescu (Buc.) 502,45 p, Bea
trice Rois (Oradea) 789,50 p ; bă
ieți : v. Nedelcu (Buc.) 318,10 
P, Fr. Klss (Oradea) 278,20 p, Tr. 
Oancea (Buc.) 225,25 p ; fetițe : 
Sorana Prellpceanu (Oradea) 316 
P, Florentina Socol (Buc.) 260,95 
P, Sorana lacob (Cluj) 251.05 p.

în clasamentul pe echipe, pri
mul loc a revenit selecționatei 
orașului București care a totali
zat 1967,25 p, urmată de : 2. o- 
radea 1 741,85 p, 3. Sibiu 1 647,60 
p șl 4. Cluj 1 444 p.

EDILII ORAȘULUI TÎRGU MUREȘ
(Vfrmart din pag. 1)

Consiliile județene vor tre
bui să sprijine efectiv și 
desfășurarea ședințelor de a- 
naliză ale comisiilor pe ra
mură de sport de la județe, 
orașe și municipii.

Este, de asemenea, necesar 
ca în toate județele să fie 
luate măsuri împreună ca or
ganele și organizațiile cu a- 
tribuții pe linie de sport, 
pentru instruirea celor care 
au fost desemnați să facă 
parte din organele de condu
cere și în primul rînd a pre
ședinților șl secretarilor aso
ciațiilor sportive, astfel încît 
să se poată trece imediat la 
rezolvarea competentă a mă
surilor adoptate în adunările 
și conferințele sportive.

★
ecent a avut Ioc plenara 
C.N.E.F.S. și a Comi
tetului Olimpic Român

care a dezbătut stadiul pre
gătirilor pentru J.O. din 
1972, Iar în plenarele consi
liilor Județene pentru educa
ție fizică și sport s-a anali
zat stadiul realizării planu
lui de dezvoltare pe anii 
1969—1970, supunîndu-se dez
baterilor șl aprobării planu
rilor de dezvoltare pentru 
etapa viitoare de cinci ani. 
Adunările și conferințele re
prezintă un bun prilej de a 
acționa și materializa aceste 
măsuri, la nivelul tuturor u- 
nităților centru îndeplinirea 
la timp și în bune condițiuni 
a celor stabilite.

întreaga acțiune a adună
rilor și conferințelor trebuie 
să dacă, în final, la realiza
rea integrală a sarcinilor cu
prinse în documentele de 
partid și de stat, Ia dezvol
tarea într-un ritm mai rapid 
a educației fizice și sportu
lui de masă, la realizarea 
unor performanțe tot mai va
loroase pe plan internațional.

menajate terenuri de handbal, 
volei și minibaschet. De ase
menea, la Platoul Cornești, 
alături de Grădina zoologică, 
copiii noștri au la dispoziție 
un alt mare teren de joacă 
amplasat, de astă dată, tn- 
tr-o tonă verde. Aici există 
un teren de fotbal de di
mensiuni reduse, unul de 
handbal ți unul da volei, la 
care, dacă mai adăugăm 
standul de tir sportiv ți 
chioșcurile cu.„ dulciuri, oon- 
siderăm c< există condiții 
propice destinderii

— In afara acestor 
realizări, am aflat că în 
orașul dumneavoastră ș-a 
dovedit excelentă o ini
țiativă privind construi
rea unor mese de tenis 
din plăci de beton! V-am 
ruga să ne vorbiți mai pe 
larg despre această idee.

— tntr-adevăr, inițiativa 
aparține tov. Zoltan Boroș, 
șeful comisiei de construcții 
a C-J.E.F.S. Mureș. E' a pro
iectat și realizat mese de te
nis din plăci de beton pla
cate cu mozaic. 17 asemenea 
mese, instalate experimental, 
încă de anul trecut, în cîteva 
cartiere, au fost primite cu 
mare interes de copii, lucru 
care ne-a determinat să tre
cem la fabricarea lor pt

scară mai largă, tn anul ce vi
ne încă 20 de mese vor fi in
stalate la Tg. Mureș, iar alte 
30 în orașele județului.

— Vă rugăm să ne mai 
vorbiți despre proiectele 
anului viitor, despre ceea 
ce veți oferi copiilor.

— Pentru că numărul co
piilor sporește, pentru că 
orașul nostru s» extinde, e 
firesc că ți cifra terenurilor 
de joacă va crește proporțio
nal. Dintre viitoarele spații 
de joacă, unele se găsesc deja 
în stadiu de finisare, altele 
de-abia la început «au în 
proiect. De pildă, la Baza 
nautică de agrement de la 
marginea orașului se va asi
gura o zonă de recreare și 
practicare a exercițiilor fi
zice pentru vionieri și șco
lari- Această zonă va fi pre
văzută cu un bazin de înot 
(a cărui construcție este 
aproape gata), terenuri de 
volei, minibaschet, tenis 
și o clădire ce va adăposti 
clubul, tn marele cartier Dini- 
bu Pietrosu, al cărui proiect 
este în curs de aplicare, va 
fi amenajată, de asemenea, o 
mare suprafață de joacă, 
complet gazonată, dispunînd 
de leagăne, balansoare, to
bogan etc. Pentru copiii care 
iubesc sportul vom construi 
la cariera Fabricii de cără
mizi Eingeorgiu de Mureș o

mare bază sportivă, cu te
renuri și, poate, chiar cu o 
mică sală de sport. Toate 
acestea sînt numai cîteva 
clin noutățile, din cadourile 
pe care le vom oferi copiilor 
anul viitor.

— Pentru că iarna este 
în cura, v-am ruga să ne 
spuneți dacă pe timpul 
sezonului rece copiii au 
unde să practice sporturi- 
1« de lamă.

— Ne-am gîndit de mult 
la acest lucru. In momentu1 
de fată este aproape gaia 
amenajarea unei pîrtii de 
schi ți săniuțe, care va avea 
chiar ți un baby-lift. Numai 
de nu ne-ar ocoli.., zăpada, 
cu tn ultimii doi ani! I

ir
Deși discuția cu tov. loan 

Gabor a durat încă mult 
timp, deși ar mai fi de spus 
încă multe lucruri bune 
despre interesul major cu 
care edilii orașului Tg. Mu
reș tratează terenurile de 
joacă și spațiile verzi, con
siderăm că exemplele citate 
de , interlocutorul nostru au 
fost edificatoare.

Iată, deci, că la Tg. Mureș 
am întîlnit preocupări serioa
se, care ne dovedesc că 
micii locuitori ai orașului se 
găsesc și ei în atenția acelo
ra care proiectează și con
struiesc noile cartiera,
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S-A DUS VREMEA CELOR
„DOUĂ PUNCTE DIN OFICIU..."

CARNET DE VACANȚĂ

Printre defectele vechi, o- 
proap» traditional», ale în
trecerii fotbaliștilor, PUNCTE: 
LE DE ACASĂ au fost întot
deauna niște pietre de moa
ra pentru compionat, al că
rui caracter atractiv era ade
seori stopat de ceea ce de
venise un adevărat complex 
ol primei competijii Interne. 
Obsedînd echipele — atît ce
le gazdă, dar mal ales cele 
oaspete —> obsedînd publi
cul și pa.» arbitrii jocurilor, 
teoria .punctelor de acasă", 
care — se pretindea — se 
cuvin aproape de drept e- 
chipei ce joacă pe teren pro
priu, a fost la mare modă 
la noi pînă nu de mult. Nu 
printr-o simplă coincidență, 
acum 2—3 ani, echipele noas
tre reprezentative _ pierdeau 
cu o tristă regularitate parti
dele susținute In deplasare. 
Și nu întîmplâtor, un mare 
jucător, cum a fost Pîrcălob, 
declara, de pildă, că la au
zul manifestărilor galeriei 
spectatorilor de pe stadionul 
din Ankara, lui ,i se tăiase- 
ră picioarele de emoție".

„învinși.» înaintea începerii 
partidelor din străinătate", 
„învinși chiar», din clipa îm
barcării în avion" — iată 
formule care acum cîfiva ani 
oveau conținut. Cam așa era. 
Teoria victoriilor (și a punc
telor) din meciurile de-acasă 
obseda pe jucători și pe an
trenori. Unii dintre aceștia a- 
junseseră pînă acolo tncît în
cercau — nu e nici o glumă I 
— să acrediteze, ideea... sen
sibilității deosebite a fotba
liștilor romăni pe terenurile 
străine.

Adevărul era altul. Crescuți 
la școala în car» una din 
lecțiile de bază era „pe te
renul propriu TREBUIE nea
părat să batem I", iar devi
za era „acasă nimeni nu ne 
scapă neînvins I" (la Ploiești, 
sau Pitești, sau.» puneți dv., 
Io alegere, numele orașului), 
jucătorii noștri se resemnau 
în jocurile susținut» în depla-

VEȘTI DE LA 
METALUL BUCUREȘTI 
Șl S.N. OLTENIJA
Metalul București a Intrat tn 

vacanță pînă la 9 Ianuarie 1871, 
mal ‘ puțin juniorii U.B.F.A. — 
Mateescu, Sandu Gabriel șl Bu- 
caru — care slnt In pregătire la 
lot. De la antrenorul Paul Po
pescu am aflat că Vasllescu șl 
Stan Gabriel vor fl prezențl peste 
citeva zile la Băile Herculane, 
pentru tratament. La 8 ianuarie 
Întregul lot va fl prezent la club 
pentru a face vizita medicală, 
urmtnd a face apoi deplasarea 
Intr-o stațiune de munte.

Tînărul antrenor Gheorghe 
Staicu de Ia S.N. Oltenița ne-a 
informat că elevii lui au vacan
ță pînă la 9 ianuarie, ctnd, lotul 
va face vizita medicală, urmînd 
ca la 18 Ianuarie echipa să se 
deplaseze pe Valea Prahovei. G. 
Staicu va Întineri echipa cu ju
cători din campionatele orășe
nești și județene. (O. GUȚU).

LOTUL DE JUNIORI U.E.F.A.-
REUNIT LA HOTELUL „23 AUGUST

De Ieri de la prfnz, cel 18 
componenți al actualului lot 
de juniori U.E.F.A. se află 
la hotelul sportiv „23 August" 
din București, tn vederea u- 
nei pregătiri comune de trei 
săptămîni. Antrenorul princi
pal al lotului, Constantin Ar- 
deleanu, ne-a comunicat lista 
completă a celor convocați i 
Bucam, Costaș — portari; 
Dobrău, Mateescu, Smaranda- 
che, Sandu Gabriel, Micloș, 
Ciocîrlan, Schepp — fundași; 
Dănilă, Donose, Biiloni, Ion 

LOTO-PRONOSPORT

sar» (si în strălnătcște). Iar pa 
terenul lor mîncau — sau în
cercau să mănînce — jăratic.

Din fericire, o bună parte 
din antrenorii noștri au ajuns 
la concluzia că teza .puncte
lor de ocasă" este falimen
tară. Este adevărat că mai 
sînt unii la care, bunăoară, 
calculul evitării retrogradării 
se clădește pe suma puncte
lor .din oficiu", de acasă, 
deși asemenea socoteli și-au 
dovedit inconsistența în zilele 
de bilanț, cum a fost ultima 

gazdele au pierdut „puncteleFază din partida Steaua—Steagul roșu (1—2), un meci in care 
din oficiu"

duminică a campionatului tre
cut, zi în care .sabia lui Da
mocles" s-a plimbat deasupra 
echipelor C.F.R. Cluj, Petrolul, 
Politehnica lași, înainte de a 
reteza definitiv speranțele 
Crișului. Cum spuneam, însă, 
mulfi dlntr» antrenorii noștri 
au ajuns, în sfîrșit. la con
cluzia că echipele lor — bi
ne pregătita — pot obțin» 
puncte oriunde ar juca.

Convingîndu-șl elevii că va
loarea se impun» pe orice te
ren din țară, antrenori ca 
Gil Mărdărescu, Valentin Stă- 
nescu, Constantin Cernăianu 
sau Ștefan Coidum au reușit 
— pe fondul unei temeinice 
pregătiri generale — să ob
țină rezultate car» celor în
că tributari tezei .punctelor 
de acasă" li s-au părut de 
domeniul întîmplării, al sur
prizei.

S-a spus, de pildă, că vic
toria Politehnicii lași asupra 
dinamoviștilor. la București, 
este o întîmpiaire. Cînd, însă, 
ieșenii au fost la un pas de 
victorie în fața Stelei,' tot în 
Capitală (victorie refuzată de 
arbitrul jocului I), iar la Pi
tești au fost greu egalați, 
pentru ca la Cluj să nu mai 
rateze victoria — a fost lim
pede pentru toată lumea că 
nu mai era vorba de întîm-

Ion — mijlocași; Helvei, Ae- 
lenei, Sandu Mircea, Cojoca- 
ru și Năstase — atacanți.

In ceea ce privește perioa
da de pregătire, aceasta va 
include, probabil, și un scurt 
turneu în Biban, socotit deo
sebit de util pentru o echi
pă cu un bagaj de meciuri 
internaționale relativ sărac. 
Pînă la această oră, însă, 
datele definitive ale acestui 
turneu n-au fost stabilite, iar 
vacanța elevilor... trece! 

plărl. învingători la Pitești, în 
fața argeșenilor, stegarii bra
șoveni au cîștigat și la Bucu
rești, cu Steaua, și la lași, 
cu Politehnica. Victorii grăi
toare. Amintifi-vă, de aseme
nea, de succesul craiovenilor 
la Arad, d» cel al ploieșteni- 
lor la București, cu Progresul 
etc.

Procedînd la .sortarea" ce
lor 120 do partid» al» turu
lui, vom vedea că doar 2/3 
(80 d» meciuri) au revenit 
gazdelor, In timp ce în 40 do 

jocuri oaspeții au recoltat 56 
do puncto, prin 16 victorii și 
24 .remize".

Și, poate că această recol
tă a oaspeților — pozitivă 
din punctul de veder» al pro
cesului de creștere valorică

0 NOTĂ DESPRE... NOTE
Un cititor din Topllța, O. Io

sif, după c« face unele observa
ții fuste pe marginea unor ma
teriale apărute tn ziarul nostru 
îșl exprimă nedumerirea față de 
faptul că, la meciul Universita
tea Cluj — Progresul, din ultima 
etapă a turului, totalul notelor 
obținute de jucătorii formației 
bucureștene, învinsă cu 1—0, este 
MAI MARE declt cel realizat de 
fotbaliștii din Cluj : 67—60. Și 
aceasta — ni se atrage atenția — 
tn ciuda aprecierii cronicarului 
că gazdele au atacat mal mult 
șl că au meritat victoria.

tn fapt. însă, avem de-a face 
cu o omisiune a cititorului nos
tru din Toplița. El Ignorează un 
amănunt foarte important, care, 
dacă ar fl fost sesizat la timp, 
l-ar fl ajutat să lămurească sin
gur lucrurile, fără a mal apela 
la noi. Intr-adevăr, tn timp ce 
Progresul a realizat un total de 
67. prin adunarea notelor a 11 
JUCĂTORI, la Universitatea n-au 
primit note DECÎT 10 JUCĂTORI, 
portarul Ștefan neputtnd fl notat 
din lipsă de... activitate. Ca atare, 
la învingători, 66 se împarte la 
10, în timp ce la. învinși 67 se 
împarte la... 11. Șl, evident, me
dia clujenilor este mal bună.

Dar, se poate întîmpla ca re
zultatul unei partide să nu re

AU FOST DEFINITIVATE
(Urmare din pag. I)

în țară în ziua de 16 febru
arie.

Sosiți în Brazilia tn urma 
-colegilor lor dinamoviști. 
fotbaliștii giuleșteni vor dis
puta 8 meciuri în țara cafe
lei (printre adversare: F. C. 
CURITIBA, PORTUGUESA, 
MARIUQA etc.), urmînd ca 
la 16 februarie să revină în 
Europa.

RAPIDUL VA MAI SUS
ȚINE DOUĂ PARTIDE ÎN 

ts fotbalului dintr-o fără — 
ar fi fost și mai maro dacă 
teza punctelor cuvenite tere
nului propriu nu și-ar mai fi 
găsit nedoriți partizani prin
tre unii cavaleri ai fluierului, 
prea sensibili la influentei® 
gazdelor (...și nu ne referim 
aecît la cele din incinta sta
dioanelor). Oricum, vremea 
celor două puncte garantate 
.acasă' a trecut. Echipele se 
gîndeșc mult mai puțin la a- 
vantajul și la dezavantajul te
renului pe care joacă, con- 

centrîndu-so mai mult asupra 
sporirii capacității lor valori
ce.

Un drum care merită să 
fie continuat.

I

Marius POPESCU

prezinte cea mai fidelă exprimare 
a celor întlmplate pe teren. Șl, 
in asemenea cazuri, învinșii pot 
realiza o notare superioară celei 
obținute de învingătorii lor. O 
consolare, mal mult sau mal pu
țin, platonică l

in general, notele ce se acordă 
jucătorilor au o doză de relativi
tate. Ca orice... note. Există, Insă, 
o serie de principii bine stabilite 
care intră tn acțiune, urclnd sau 
coborînd notele. Astfel, se ține 
seama de VALOAREA JOCULUI, 
DE FORȚA ADVERSARULUI, DE 
LOCUL UNDE AU EVOLUAT 
CELE DOUA ECHIPE (ACASA 
SAU IN DEPLASARE), DE MIJ
LOACELE FOLOSITE IN JOC 
(CORECTE SAU NU) etc.

Ca ?i notele de la patinaj, de 
la gimnastică, din... școală, șl 
notele acordate jucătorilor slnt, 
plnă la un punct, discutabile. 
Ele permit, totuși, o reflectare, 
fie și relativă, a valorilor tntr-un 
joc de fotbal, a evoluției jucăto
rilor.

In nici un caz, ochiul cronica
rului, ca șl al profesorului, nu 
se poate înșela într-atît tncît să 
transforme un premiant tntr-un 
repetent și vlce-versa. Și acesta 
este lucrul principal.

SPANIA SAU ITALIA IAR 
la 22 februarie se va reîn
toarce in București-

Așa cum am mal scris, 
turneele celor două echipe 
bucureștene fac parte din- 
tr-un ansamblu în care sînt 
angajate nume prestigioase 
din soccerul european, cum 
ar fi Bayern Miinchen, Par
tizan Belgrad, Sparta Praga, 
Ț.S.K.A. Sofia, Vojvodina 
Novisad, Vitoria Setubal, 
Ferencvaros, Ujpest etc.

BĂCĂUANUL FLOREA
TN DRUM SPRE...

CĂLĂRAȘI

Pe culoarele federației, Ni- 
colae Florea, unul din cei 
mai tineri (19 ani) jucători 
de la Sport Club Bacău, au
tor a trei goluri în turul 
campionatului.

— Ce mai e nou la Bacău ?
— Nimic. Toată lumea se 

odihnește, în familie. Doar 
Dembrovschi și Velicu — ul
timul acwdnd o hidrartroză 
— au plecat la Băile Felix, 
la tratament.

— Doar ei pe drum șl... 
Florea !

— Intr-adevăr, sînt în 
drum spre Călărași, orașul 
meu natal. Vreau să-mi revăd 
părinții, să dorm, să citesc. 
Plec apoi spre Brașov, unde 
mi-am programat revelionul.

— Ce-a însemnat pentru 
tine 1970 ?

— 15 meciuri în divizia A, 
debutul în naționala de tine
ret, contra Poloniei, la Lodz.

— Ce va însemna 1971 ?
— Confirmarea tricoului tn 

reprezentativa de tineret și... 
vom vedea! La 19 ani, te 
gîndești la multe...

BUTUNOIU — UN NUME
NOU LA CEAHLĂUL 

lanul, un jucător care recomanda o echipa

SELECȚIONERILOR NU LE PLACE 
SĂ SE UITE PREA DEPARTE...

turului campionatului divizi
ei B (locul 3 în seria I), au 
intrat în vacanță încă din 
ziua de 15 decembrie. Vacan
ța va dura pînă la 5 ianua
rie. Majoritatea componenți- 
lor formației își petrec con
cediul în localitate ; câțiva 
(Contardo, Baicu, Matache și 
Munteanu) au plecat la Bucu
rești, iar doi (Ștefănescu șl 
Dragu) sînt oaspeții Băilor 
Felix, unde urmează trata
mente medicale.

Deoarece în tur antrenorul 
V. Rizea a avut la dispoziție 
un număr destul de restrins 
de jucători (14), el intențio
nează ca în această perioadă 
să promoveze câțiva tineri. 
Primul nume inclus pe lista 
prezumtivilor titulari ai re
turului : Butunoiu, crescut în 
centrul de juniori din locali
tate.

ANDREI ■. „TMI CONTI

NUI ANTRENAMENTELE"

întâlnire — în autobuz — 
cu portarul dinamovist Ma
rin Andrei.

„Voi avea o vacanță-., ac
tivi, întrucît nu mă simt 
complet refăcut după recen
tul accident. Deci, trei an
trenamente solitare pe săptă- 
mînă, pînă Ia 2 ianuarie, 
cînd echipa mea tșl reia pre
gătirile. “Timpul liber îl de
dic, tn cea mai mare parte, 
Denisei, fetița mea de 6 ani 

să știu despre fotbal 7 A ve
nit la Politehnica cu 5 ani 
în urmă, a jucat cînd mai 
bine, cînd mai rău...

— Spune-mi, mă înșel, 
sau ești trist ? Ai vreun 
motiv deosebit ?

Are și... n-are ! Crede că, 

la reuniunea de analiză, an
trenorul a fost zgîrcit cu el 
în privința laudelor. Ar fi 
meritat, poate, mai mult...

— Chiar și după „Sportul", 
eu am media cea mai mare 
din echipă! — zice intr-un 
tirziu, și în vocea lui trăiește 
atîta necaz.

— Bine, bine, dar uiți 
meciul de la Arad ? !

întoarce spre mine doi ochi 
mari, acum liniștiți, calmi ca 
apa unui lac.

— Nu-l uit. Am jucat prost, 
ai dreptate. Dar nu poți să 
joci bine la infinit, doar nu 
sînt un Fiat, doar n-am mo
tor ... La urma-urmei. asta-i 
viața. Urcă, coboară...

— Si la Politehnica cum
• acum ? Urcă, coboară ? 

și jumătate, cu care voi mer
ge la patinoar și, foarte des, 
la Teatrul Țăndărică. Mai a- 
dăugați citeva filme, vizite 
aproape zilnice în Orășelul 
copiilor, un revelion în fa
milie și veți avea în față 
jurnalul meu de vacanță".

PAL — LA PLOIEȘTI,

TN MIJLOCUL FAMILIEI

Dialog-fulger, în acceleratul 
Iași — București, cu Alexan
dru Pal, fundașul Politehni
cii.

— încotro T
— Spre casă, spre Ploiești. 

Am acolo familia și cred că 
fetița mea — are 6 ani, la 
anul o dau la școală — mă 
așteaptă la gară.

— Obosit ?
— Și da și nu... De fot

bal, mai puțin, de școală, mai 
mult... Sînt student ta Fa
cultatea de educație fizică, 
mă așteaptă o sesiune foarte 
grea...

— Ce ți-ai propus pentru 
vacanță ?

— Odihnă, liniște și... an
trenamente ! La vîrstă mea 
(n.n. 28 de ani), nu-mi pot 
permite un „relache" de ati- 
tea săptămîni, fără să mă 
antrenez. Am să-i rog pe foș
tii mei coechipieri de la Pe
trolul să mă găzduiască pe 
terenul lor, unde voi încălța 
ghetele de fotbal de 2—3 ori 
pe săptămînă.

Cred că i-a făcut plăcere 
întrebarea asta. Chipul ti 
rîde.

— Urcă. Gil Mărdărescu a 
realizat cu noi o adevărată 
familie, încercind să ne în
țeleagă pe fiecare, să ne a- 
propie. Asta înseamnă mai 
mult, cred eu, decît punctele 
din clasament. Mai ales că 
și astea puteau fi mai nu
meroase ...

îmi vorbește de meciul eu 
-Steaua, ,de la București. Des
pre cel cu Steagul roșu. Vor
bește și fumează. Nu fumează 
puțin.

— Spune-mi, Vasile, ce-ți 
dorești pentru ’71 ? Gîn- 
clește-te, totuși, la ceva 
realizabil, să nu-mi sp 
că o să aduceți titlul pe 
Copou I Cînd te bate Stea
gul roșu acasă, e- riscant 
să promiți că ieși cam
pion ...

— Știu eu, pe la Iași cam 
așa e: ce promiți, e pe ju
mătate ... împlinit! Moldove
nii nu se joacă cu vorbele!

— Adică 1
Nu, nu-mi dă acel răspuns 

ferm. Eschivează. Schimbă 
discuția :

— Mi-aș dori ca 1971 să-mi 
aducă un loc în lotul națio
nal. Am toate ... condițiile : 
voința mea, „mina" noului an
trenor, aspru, dar mare me
seriaș. Ei, dac-aș fi la Dina
mo sau Rapid, să mă vadă 
mai des Capitala...

— Ce-ar fi, mă rog, 
dac-ai fi la Dinamo sau 
Rapid 7

Rîde puțin stînjenit, spu- 
nîndu-mi că are el, așa, o 
impresie că selecționerilor nu 
le place să se uite prea de
parte. si nu-l pot contrazice...

— Ei bine, dacă crezi 
ceea ce spui, dacă apre
cierile de azi te-au ne
mulțumit, de ce nu pleci 
la București ? Vorba aia, 
amatori s-ar găsi destui...

— Eu nu pot să plec de 
la Politehnica!

— De ce ?
— Pentru că ei îi datorez 

totul. Și asta se uită greu...

Ovidîu IOANITOAIA

CIȘTIGĂTORH EXCURSII
LOR IN R.S. CEHOSLOVACĂ 
ATRIBUITE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 

8 DECEMBRIE 1970
Categoria 4 (35 excursii în 

R, S. Cehoslovacă) : 1. Su- 
ciu Gheorghe — Aiud jude
țul Alba ; 2 BORTH HEL
MUTH — Cruceni județul A- 
rad; 3 Gilă Aurel — Cîmpu- 
lung județul Argeș; 4 Seres 
Radu — Oradea ; 5 Hagiu Ion 
—Brașov; 6 Bujoranu Maria 
■— Brașov ; 7 Toma P. Nico- 
lae — Buzău ; 8 Kantur Ca
rol — Anina jud. Caras — 
Severin; 9 Mascas Rozalia— 
Cluj ; 10 Fiilop Kalaman. — 
Cluj ; 11 Bălțoiu Vasile —
Ulmi județul Dîmbovița ; 12 
Simos Gorgoș — Craiova 13 
Maxim Gheorghe — Jegălia 
județul Ialomița; 11 Tîsnei
Virgil — Iași; 15 Cîrtin Ioan- 
Gîrdan județul Maramureș ; 
16 Tănăsescu Pavel — Plo
iești ; 17 Stanciu Ștefan —
Ploiești ; 18 Curelaru Petru— 
Rădăuți — județul Suceava;
19 Aibescu P. Petre — Sto- 
robăneasa județul Teleorman+
20 Novac Ion — Timișoara ;
21 Stanoc Miliotin — Timi
șoara ; 22 Timaru Iancu —
•Vaslui ; 23 Vlădescu Iulian — 
comuna Budești județul Vran- 
cea; 24 Năftăilă Gh. Gheor
ghe ; 25 Stoichită Alexandrina; 
26 Ionescu Magdalena; 27 Bel- 
cea Ana ; 28 Dobrescu Rafail; 
29 Giuglea Zamfir Constantin; 
30. Avram Avramescu; 31
Dușa Constantin ; 32 Dordea
Vasile ; 33. Kintzki Elena;
34 Goga Sonia; 35 Ionescu
Gheorghe toti din București.
REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT NR. 51 

DIN 20 DEC. 1970.
I. Cagliari — Bologna 2—1 

pron. 1 ; II : Catania — Roma 
1—2 pron 2 ; III ; Fiorentina— 
Foggia 3—0 pron. 1 ; IV Inter- 
nazionale — Varese anulat; V : 
Juventus — Lanerossi 2—1 

pron. 1 ; VI î Dario — Samp- 
daria 1—0 pron. 1 ; VII ; Na
poli — Milan 0-1 pron. 2; VIII; 
Verona — Torino anulat ; IX : 
Como—Atalanta 1—4 pron. 2 ; 
X Mantova — Brescia 1-0 pron. 
1; XI : Massese — Temana 
0—2 pron. 2; XII : Monza — 
Llvomo anulat ; XIII : Paler
mo — Novara 0—0 pron. X. 
Fond de premii 315 322 lei.

• Meciurile IV. VIII șl XII 
au fost anulate conform art. 32 
din regulament. Situația lor a 
fost următoarea :

— meciul IV — nu »-a dis
putat ;

— meciul VIII a fort între
rupt în minutul 13 ;

— meciul XII a fort între
rupt în minutul 56.

Ambele meaiuri au fost în
trerupte din cauza timpului 
nefavorabil (ceată).

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 51 

DIN 16 DECEMBRIE 1970
Extragerea I: Cat. 1 : 1 va

riantă 50% a 100.000 lei ; a 
2-a ; 1,50 a 44.816 lei; a 3-a : 
13,45 a 4.998 lei ; a 4-a: 
42,15 a 1.595 lei; a 5-a t
114.85 a 585 lei; a 6-a:
4037.85 a 40 lei.

REPORT CAT. 1: 510.519 
lei.

Premiul de cat. 1 a reve
nit participantei CIOATA 
TEREZIA, Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, jud. Bacău.

Extragerea a IIa: Cat. A: 
1 variantă 10% a 100.000 lei; 
B ; 17,75 a 3.517 lei ; C : 
60,75 a 1.028 lei; D : 2254,55 
a 60 lei ; E : 127,60 a 200 lei; 
F: 2580,10 a 40 lei.

REPORT CAT. A: 44.584 
x lei.

Premiul de cat. A a revenit 
participantului DANIEL ȘTE
FAN din Tg. Mureș.

Din Inițiativă locală, la 1 
martie 1964, a luat ființă un 
centru de copii. Patru ani 
mai târziu, la 1 martie 1968, 
acesta intră în subordonarea 
directă a F.R. Fotbal, benefi
ciind de subvențiile alocate, 
asemănător celorlalte centre 
existente.

Centrul are acum trei an
trenori, Nicolae Opriș, M. 
Gblubovici și Ion Gîrleșteanu, 
care se ocupă de pregătirea 
Ia cinci nivele de vîrstă a co
piilor și a 3 echipe de juni
ori, toate însumînd 234 de 
tineri legitimați.

Trăsăturile definitorii ale 
activității centrului sînt: a) 
accent esențial pe selecția 
tinerelor talente; b) volum 
mare de lucru în pregătirea 
propriu-zisă; c) relația antre- 
nor-medic. ca principiu fun
damental. Medicul Șerban A- 
vrămoiu lucrează la efectua
rea testelor și colaborează 
cu antrenorii centrului, bene
vol, neexistînd un medic spe
cial angajat pentru această 
funcție. în 1970 a fost alocată 
centrului suma de 170 000 de 
lei.

SELECȚIA — PRIMUL
GIR AL SUCCESULUI

Abilitatea în joc, calită
țile fizice, o conformație ca
pabilă de dezvoltare ulte
rioară la grupele de mușchi 
specifice jocului de fotbal, 
teste care să indice capaci
tatea de adaptare la efort, 
viteza de reacție* viteza lan

sată; eto, constituie principii 
generale de selecție. Se a- 
cordă atenție situației fami
liale a subiecților, iar inte
ligența copilului este un cri
teriu de bază al aprecierii. 
Acest ultim criteriu vizează 
o strînsă legătură cu școala, 
cu profesorii elevului, luarea 
în evidență a rezultatelor la 
învățătură. Fără îndoială, a-

VĂ PREZENTĂM:

CENTRUL DE COPII Șl JUNIORI DIN CRAIOVA

cești factori, constituie ele
mente corelative venite să 
întregească ansamblul de pă
reri care decid menținerea 
sau excluderea. Așadar, se
lecția se prelungește pe par
cursul unei perioade mai în
delungate.

VOLUMUL LĂRGIT 
DE LUCRU...

... implică două aspecte : 
calitativ și cantitativ Can
titativ, prin faptul că, mai 
ales în perioada vacanței * 1 de 
vară, antrenamentele se ri
dică pînă la numărul de zile 
al săptămînii. Lunea sau 
sîmbăta se execută proce

P. NEAMȚ

Jucătorii echipei Ceahlăul 
P. Neamț, una din revelațiile

Dacă fiecare echipă are, sau 
măcar vrea să creadă că are, 
un ducător care s-o recoman
de cu fidelitate — așa cum 
ar face-o Dinu pentru Dina
mo. Beldeanu pentru Progre
sul. Oblemenco pentru Uni
versitatea Craiova, sau mai 
știu eu cine — atunci „liale- 
bardul" Politehnicii Iași n-ar 
putea fi decît Vasile lanul.

L-am urmărit tn atîtea rân
duri și de fiecare dată jocul 
lui sigur—de metronom, me
nit să dezechilibreze atacurile 
cele mai viclene — ne-a im
pus ideea unei maturități de
pline, a unei stăpîniri de si
ne pe care nu și-o aproprie 
decît fotbaliștii din rasa cea 
mai pură.

... Pe studentul (în drept) 
Vasile lanul l-am reîntîlnit 
recent, la Iași, într-o zi fes
tivă pentru Politehnica, cînd 
— procedîndu-se la bilanțul 
turului — toată lumea părea 
să aibă motive de mulțumire.

lanul era trist, și tristețea 
aceea, ochii lui mari, întune
cați, trădînd parcă mari 
frămîntări interioare, m-a în
demnat la vorbă, și am în
ceput cu o întrebare la care 
mă gîndisem adesea* fără a-i 
afla vreun răspuns :

— Spune-mi, Vasile, cîți 
ani ai ? Nu știu de ce, 
dar seriozitatea ta comple- 
xează, am impresia că 
joci la Politehnica de cînd 
lumea, c-ar fi trebuit să 
te retragi de mult... Uite- 
asa, habar n-am ce vîrstă 
poți să ai !

Zîmbește. Zîmbet molcom. 
De copil mare...

— Am 25. I-am împlinit la
1 noiembrie. De obicei, însă, 
lumea îmi dă mai mult...

— De ce oare T
— Știu eu, poate că par 

mai bătrîn decît sînt. Mai 
imbătrînit.

— Si ai motive 7
Zîmbește din nou, numai 

că de această dată zâmbetul 
e mai tăios, mai dur. îmi 
povestește că n-a dus-o ușor. 
Provine dintr-o familie de oa
meni nevoiași, a făcut o 
școală tehnică, s-a însurat, a 
intrat în facultate, vrea să 
facă dreptul, de o lună are 
un băiețaș. Alexandru...

Despre fotbal ? Ce vreau

deele tehnic» de finețe și 
fantezie, fapt care le impri
mă un caracter distractiv, 
fără a diminua totuși efi
ciența și seriozitatea pregă
tirii micuților jucători.

Echipa de juniori II, pepi
niera juniorilor republicani, 
activează în campionatul mu
nicipal de seniori, iar echipa 
de juniori III (născuți 1955-

1956) este încadrată în cam
pionatul județean d» ju
niori.

Acum doi ani s-a efectuat 
pentru prima dată — eon- 
tinuat Și actualmente — un 
experiment în sensul conti
nuității pregătirii pe toată pe
rioada de iarnă, la teren, în 
orice condiții atmosferice. 
Consecințele au fost favora
bile : a) călirea organismu
lui juniorilor și a celor 
cîțiva copii incluși în expe
riment : b) îmbunătățirea con
diției fizice ; c) căpătarea ți
nui plus de forță în condi
țiile antrenamentului pe ză
padă și noroi; d) accentua
rea trăsăturilor volitive si o- 

blșnulnța cu jocul în orice 
condițiuni.

Pentru îmbunătățirea cali
tativă a muncii e necesară 
amenajarea terenului de zgu
ră de la Stadionul central și 
terminarea propriului teren 
al i clubului Electroputere 
pentru a se descongestiona 
stadionul Tineretului. Situa
ția trebuie rezolvată, cu atît 

mai mult cu cit ea persistă 
de mulți ani.

O RELAȚIE 
INDESTRUCTIBILĂ : 

MEDIC — ANTRENOR

Activitatea de pregătire a 
tinerelor cadre de jucători 
comportă o atenție deosebită, 
datorită vîrstei critice a ce
lor cu care se lucrează. încă 
de la selecție, trebuie luați 
în vedere factorii „timidi
tate" sau „agresivitate", care 
nu exprimă personalitatea 
intimă și reală a copiilor. 
Fiind trăsături ascunse, ele 
trebuie să fie de multe ori 

„ghicite" treptat, pe o pe
rioadă de timp îndelungată. 
Un subiect „blînd" poate de
veni „irascibil" și invers. 
Din acest punct de vedere, 
relația antrenor-medic tre
buie să funcționeze per
fect și să pornească de la 
cunoașterea întregii comple
xități de viață a celui vizat. 
Se ivește astfel necesitatea 
îmbinării procesului instruc
tiv cu cel medical de supra
veghere (efectuat anul acesta 
în centrul craiovean de că
tre cabinetul medico-sportiv 
al orașului). Medicul are un 
rol de prim ordin, acela de 
a transforma un copil în om 
— somatic sănătos, aflat in 
cea mai strînsă relație .cu 
omul — sportiv format de 
antrenori. Se cer, deci, din 
partea acestui cuplu subtile 
calități pedagogice.

în ultimul an au fost pro
movați 8 juniori în echipa 
de tineret. 3 în echipe de 
categoria B, iar în echipa U- 
niversitatea Graiova au „ur
cat" Lepădatu, Donose și 
Smarandache (ultimii doi și 
componenți ai lotului națio
nal de juniori). Nu au apă
rut încă vîrfuri de mare va
loare, dar faptele rămîn re
marcabile și ne permitem să 
anticipăm și alte reușite. în
trucât . în cadrul centrului de 
copii și juniori craiovean e- 
xistă cîteva elemente de certă 
valoare.

Radu TIMOFTE



Schismă și convulsii in schiul alpin mondial (ii)

Berlin
Cu toată opoziția lui Ganscliow fi Langhoff, Gruia futează puternic ji înscrie

Foto t Klaus SCHAGE

BERLIN, 21 (prin telex de la 
trimisul nostru special) ,

Nu exagerăm și nu ne lă
săm purtați pe panta unui 
sentimentalism sportiv exa
cerbat cînd spunem că vic
toria de duminică, de la 
Berlin, a handbaliștilor ro
mâni nu este de loc mai pre
jos decît cea din primăvară, 
de la Paris, din finala C.M., 
mai întîi pentru că la acest 
mare turneu, excelent orga
nizat de federația de specia
litate din R.D. Germană, e- 
chipa României a disputat in 
șase zile cinci partide, în fața 
utior puternice selecționate 
naționale, partide care au 
fost — TOATE — sufocante 
prin valoarea adversarilor, 
prin ambiția și totalul anga
jament fizic declanșat.

Cu toate acestea, și în ciu
da faptului că gradul lor de 
uzură fizică era destul de 
accentuat, jucătorii români 
au știut să-și valorifice bine 
excelentele lor calități tehni
ce și tactice, confirmînd în 
mod indubitabil poziția frun
tașă ce-o dețin pe plan mon
dial, onorîndu-și titlul 
campioni ai lumii.

In această direcție nu este 
lipsit de 
că după 
Cluj au 
care să 
României 
lumii și cu îngăduința... des
tinului ! Acum, însă, lucruri
le sînt — credem — pe de
plin elucidate. Nimeni nu 
poate contesta că într-un 
meci cu miză, ca acela de

de

interes să subliniem 
„accidentul" de la 
existat tehnicieni 
afirme că echipa 
ar fi campioană a

Berlin, în 
primul loc 
— ceea ce

duminică, de la 
care era în joc 
al clasamentului 
n-a fost cazul Ia Cluj... unde, 
indiferent de rezultatul final, 
echipa română își adjudecase 
medaliile de aur — repre
zentanții României au dove
dit, în mod convingător, că 
sînt cei mai buni din lume, 
cîștigînd clar, fără emoții, cu 
o evidentă superioritate pe 
plan tactic. Căci, vrem sau 
nu, handbalul rămîne un joc 
sportiv unde valoarea gîndi- 
rii tactice bazată pe o ex
celentă pregătire tehnică pri-

Vlase. In felul acesta, el au 
reușit să-I scoată „din mi
nă" pe adversar și să-I ducă 
pînă în final, In situația dc 
victimă sigură, cuminte, fără 
veleități, deși evolua pe te
ren propriu. Pe plan, tactic, 
nu este de neglijat faptul că 
echipa română a jucat exce
lent în apărare, avansind un 
pic, atît doar ca rapida cir
culație a handbaliștilor din 
R.D. Germană să se cioc
nească mereu de un obsta
col care, după calculele lor 
anterioare, nu ar fi trebuit 
să fie acolo.

în mod normal, așa cum 
ne place să vedem realizîn- 
du-se frecvent în competiții
le sportive, acest succes a 
revenit formației mai bune, 
deci celei a țării noastre. De 
altfel, după încheierea parti
dei, reprezentanții României 
au cucerit tot ce se putea 
cuceri la acest turneu : tro
feul federației de specialitate 
din R.D, Germană, premiul 
pentru cel mai bun jucător 
(Gruia), premiul pentru cel 
mai bun portar (Penu) 
premiul pentru 
turneului (Gruia — 38 de go
luri). Deci, un succes total, 
de necontestat, care se ală
tură celorlalte mari victorii 
din acest fructuos an 1970. 
Să sperăm că și anul pe 
care ne pregătim să-1 întâm
pinăm, va fi la fel de rod
nic pentru handbalul nostru, 
pentru " ' 
nesc I

golgeterul

întregul sport româ-

Călin ANTONESCU

după MARELE SUCCES

AL HANDBALIȘTILOR

(Urmare dtn vag. I)

ANKARA, 21 (prin telefon). 
Duminică noaptea au luat 
sfîrșit întrecerile primei edi
ții a Turneului internațional 
de lupte greco-romane al 
Turciei dota! cu „Cupa Tay- 
yar Yalaz". Printre finaliștii 
competiției au fost și doi 
dintre luptătorii români i Mar
cel Vlad și Dumitru Marin. 
Locul II, la categoria 74 kg, 
cucerit de MARCEL VLAD și 
locul III la cat. 52 kg, .obți
nut <le DUMITRU MARIN re
prezintă succese meritorii dat 
fiind că aceste confruntări au 
fost de foarte ridicat nivel 
tehnic. In finală, Vlad Marcel 
a terminat la egalitate cu Y. 
Horneak (Ungaria) și a pier
dut la puncte în fața lui 
Gyunsaly Bancikanli, (Turcia). 
Dumitru Marin a pierdut la 
puncte partidele finale cu Io-

MARCEL VLAD

sif Toncek (Ungaria) și cu 
Ahmet Tren (Turcia).

PARTIZAN BELGRAD NOUA DEȚINĂTOARE

A CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI LA POLO

NEDEF
văzut de Clenciu

fața valorilor fi- 
lucru s-a văzut

mează In 
zice. Acest 
bine în partida finală a tur
neului din R.D. Germană. 
Știind că dacă se angajează 
cu adversarii lor pe drumul 
unei dispute fizice, în viteză, 
cu ritm accelerat, nu au' 
prea mari șanse de victorie, 
jucătorii români au practicat 
un handbal calm, lucid, cti 
un ritm convenabil, încăpă- 
țînîndu-se, am spune, să res
pecte pînă în pînzele albe 
indicațiile tactice ale celor 
doi antrenori N, Nedef și O.

du-i pentru excelentul lor 
succes. GII. GRUIA, eroul de 
la Dynamo Halle, primul nos
tru interlocutor, ne-a snus 
fericit: „Așadar, am avut drep
tate. Ne-am luat revanșa aco
lo unde trebuia, adică acasă 
la vicecampionii mondiali. 
Toată echipa noastră a jucat 
perfect, ca un mecanism ro
dat. Băieții au fost In formă 
și, mai ales, animat! de o a- 
prigă dorință de a cîștiga. 
Jocului nostru calm, ferm îna- 
părare, preciziei șuturilor, 
handbaliștli din echipa R.D. 
Germane nu le-au putut face 
față. Exasperați, el s-au pri
pit In atac, au șutat din po
ziții neconvenabile șl, firește, 
n-au putut marca decit puți
ne goluri. Acum doresc ca a- 
nul 1971 să consolideze forma
ția noastră, astfel ca în 1972, 
la Miinchen, să ne îmbogă
țim palmaresul și cu titlul o- 
limpic. Sint convins 
reuși!“

Antrenorul NICOLAE
DEF, CRISTIAN GAȚU, 
LENTIN SAMUNGI, antreno
rul OPREA VLASE, toți cei
lalți cu care am discutat au 
manifestat aceeași bucurie de 
a fj terminat învingători în 
dificilul dar prestigiosul tur
neu organizat de forul de 
specialitate din R.D. Germană, 
aceeași hotărire de a conti
nua șirul succeselor și în a- 
nii viitori.

că vom

BELGRAD, 21 (prin tele
fon). A VIII-a ediție a C.C.E. 
la polo s-a încheiat cu suc
cesul echipei Partizan ~ 
grad care intră, astfel, 
posesia trofeului deținut an
terior de Mladost Zagreb. 
Meciurile decisive au fost 
influențate de absența a doi 
jucători de bază ai forma
țiilor iugoslave (Lopatni de 
la Mladost și Perisici de la 
Partizan), suspendați pentru 
actele de indisciplină comise 
în penultima etapă 
tiției. Lipsită, deci, 
tul lui Lopatni, cel 
poloist al echipei, 
nu a putut învinge 
Stockholm decît 
(0—1, 2—1, 1—1, 3—2) prin 
golurile înscrise de Bonacici 
3 Boliac, Jujei ți Raveno-

Bel- 
în

a compe- 
de apor- 
mai bun 
Mladost 

pe S.K.K. 
cu 6—5

viei. Pentru suedezi au În
scris Fjărstad 3, Svenson și 
Enghtrbm. A condus_ foarte 
bine arbitrul 
culescu.

In meciul 
a învins pe 
va cu 4—3 (2—1, 1—1, 
1—0) și, totalizînd 
număr de puncte cu Mladost, 
s-a clasat pe primul loc da
torită golaverajului superior. 
Au marcat Jankovici 2, An- 
tonovici 2 pentru Partizan, 
respectiv Grigorovski, Cikva- 
naja și Skok. A arbitrat bine 
I. Angella (Italia).

CLASAMENT FINAL : 
PARTIZAN BELGRAD 5 p 
(15—9), 2. Mladost Zagreb 5 
p (13—11), 3. Dinamo Mosco
va 2 p, 4. S.K.K. Stockholm 
0 p.

român C. Măr-

derby, Partizan 
Dinamo Mosco- 

0—1, 
același

1.

Intllnirea de înot București —Sofia

FETELE ÎNVINGĂTOARE,
BĂIEȚII ÎNVINȘI

SOFIA, 21 (prin telex, de 
la corespondentul nostru).

Timp de două zile s-a des
fășurat cea de a șasea întil- 
nire a tradiționalului meci de 
natație dintre reprezentativele 
masculine și feminine ale ora
șelor Sofia și București. De re
marcat că gazdele au aliniat 
cei mai valoroși înotători și 
înotătoare de care dispun la 
ora actuală, iar selecționatele 
române au fost alcătuite nu
mai din juniori și junioare. 
Totuși, reprezentativa femini
nă . a Bucureștiului a repurtat 
victoria cu scorul de 75—63, 
tinerele concurente eistigind 7 
probe din totalul de 13 dispu
tate. Subliniem evoluția meri- 
tn-ie a Luciei Dan, cîștigătoa- 
rea probelor de 100 și 200 m 
liber. întrecerea masculină a 
revenit gazdelor cu scorul 75- 
62. înotătorii bulgari au fost 

1 superiori în cele două ștafete 
■ ăi âu obținut mai multe vic
torii individuale. Dintre concu- 
renții români s-a remarcat A. 
Adam, cîștigătorul probelor de 
100 și 200 m liber.

Deși în întilnirea de la So
fia nu 6-au realizat performan
țe deosebite, ea s-a dovedit 
utilă .pentru componenții celor 
două echipe, avlnd în vedere 
perioada în care s-a desfășu-

rat. Iată ultimele rezultate
BĂIEȚI 100 m fluture — P. 
Staikov (S) 1:12,1 ; 200 m flu
ture — V. Dobrev (S) 2:23,0 ; 
200 m liber — A. Adam (B) 
2:09,6 ; 200 m spate — M. Mo- 
vanu (B) 2:22,5 ; 200 m bras — 
P. Staikov 2:40,3 ; 200 m mixt— 
V. Dobrev 2:24,9 ; 400 m mixt— 
L. Copcealău (B) 5:17,2 ; șta
feta 4X100 m mixt — Sofia 
(Iankov, Staikov, Dobrev. Po
pov) 4:18,6. București (Lupu, 
Resler. Nicolae, Adam) 4:21,5 ; 
4X100 m liber — Sofia (An
tonov, Popov, Stoev, Staikov) 
3:53,5. București (Cosmescu. Ni- 
codim, Ghindavu. Adam) 3:57,7; 
FETE, 200 m liber — L. Dan 
(B) 2:28,4 ; 100 m fluture 
J. Slavceva (Ș) 1:08,2, 200 
fluture 
2:49,6 ; 
natova 
bras 
3:05,1 ;

m
(B) 
Ig- m 

_. _____ 'B)
_ _ 200 m mixt — J. Slav

ceva 2:37.6 ; ștafeta 4X100 m 
liber — Sofia (Lozeva, Igna
tova. Nedkova. Slavceva) 4:33,0, 
București (Cerbeanu, Dan. Cris- 
tescu, Radu) 4:34,0 ; 4X190 m 
mixt — Sofia (Ignatova. Tre- 
neva, Slavceva, Daeevska) 
4:58,5. București (Dobre, Bur
lacu, Cerbeanu. Dan) 5:05,5.

Toma HRISIOV

— G. Cerbeanu 
200 ni. spate — S.

(S) 2:37,7 ; 200
— L. Burlacu

Dacă la bărbați suprema
ția mondială Î11 schiul 
alpin s-a păstrat în tra

diționalul duel franco-austriac, 
victoriile alternînd cu o pe
riodicitate ciclică de 4-5 ani, 
în schiul feminin echilibrul 
s-a rupt. Unul din stilpii lumii 
schiului, Austria, s-a prăbu
șit în anul 1970 făcînd Ioc 
la putere, in poziția de prim 
adversar al Franței, tinerei 
și ambițioasei echipe a S.U.A.

Fenomenul era previzibil. 
El este explicat pe de o par
te prin criza de ordin finan
ciar (cu consecințele de pre
gătire și selecție) traversa
tă din echipa austriacă și 
pe de altă parte de echipa 
S.U.A.- structurată asemănă
tor cu naționala Franței, con
dusă după metode franceze, 
populată cu peste 25 de au
tentice speranțe și susținută 
material ca nici o altă echi
pă.

Pregătirea timpurie, excep
țional de exigentă, asemă
nătoare cu a fetițelor minu
ne din natația mondială, au 
adus S.U.A. pe plan colec
tiv pe locul 2 al Cupei Mon
diale și numai extraordina
rele calități individuale ale 
echipelor Franței le-au îm
piedicat pe americance să o- 
cupe locul I la slalom, de 
pildă, unde B. Cochran s-a 
situat pe poziția a doua. 
Presiunea americană asupra 
primelor locuri a fost atît 
de susținută incit reprezen
tantele Tirolului și Arlber- 
gultii s-au văzut aruncate pe 
poziții de clasament vecine 
cu anonimatul. O singură ex
cepție — proba de coborîre 
— unde plusul de experien
ță austriac a fost determinant. 
Situația din această 
probă nu o schimbă 
cea de ansamblu.

în 1971 Austria nu 
de apărat o poziție, 
recîștigat un prestigiu destul 
de serios afectat. Este 
de presupus, însă, că 
rețea echipei S.U.A., cu 
zele umflate de vîntul 
ceselor, va ceda atît de 
și de repede ceea ce 
a cucerit și în fond ceea ce 
nu o satisface'pe 
fiicele Americii 
Franței rîvneșc.

Pentru 1971, an

„mondiale" șl Olimpiadă 
„ciclonul francez" contează pe 
cea mai formidabilă și autori
zată mașină de luptă de ca
re a dispus vreodată o e- 

,chipă națională. In compo
nența ei actuală și în forma 
manifestată în sezonul tre
cut selecționata Franței este 
capabilă să înfrunte și să 
învingă la mare diferență o 
selecționată a lumii. Aceste 
fetițe — care încă se mai 
joacă cu păpușile — modele 
de perfecțiune în tehnica

le. Orice echipă a LUMII, nu 
națională, ar fi fericită să 
aibă în structura sa „rezer
vele" Franței : S.U.A. contea
ză pe forța de șoc a „noului 
val" în frunte cu surorile

Judy Nagel, Kiki 
Karen Budge, Julie

Caracteristica ■ lor 
este agresivitatea; 
preferată — atacul

ultimă 
Insă pe

mai 
ci

are 
de

greu 
tine- 
pîn- 
suc- 
ușor 
abia

deplin, căci 
la coroana

punte între

«chiulul, au ajuns In situația 
rarisimă de a nu mai avea 
adversare.

în Michcle Jacot, princi
pala forță a Franței, s-a acu
mulat talentul și a explodat 
ambiția unei generații în
tregi. Atuurile sale sînt teh
nica, finețea alunecării, pre
cizia și decizia. Stilul său ne 
face să ne întrebăm dacă nu 
cumva această fetiță tăcută, 
introspectă, grațioasă nu alu
necă după legi proprii, aparte 
de la biomecanica generală. 
Franțoise Macchi, rivala 
directă, este opusul său tem
peramental. O avalanșă de 
vivacitate, de voioșie, care în 
pauzele dintre hohote de rîs 
culege 
Isabelle 
cadența marilor coborîtoare 
prin disprețul său față de 
pericol și față de vitezele 
de bolid. Florence Steurer, la 
fel de bună în toate trei pro
bele ca oricare din colegele 
sale de mai sus, este oricînd 
în stare să răstoarne orice 
pronostic. De altfel, cu a- 
ceastă compoziție, nu se pot' 
face pronosticuri. V-am pre
zentat 4 fete — principala gar
nitură a Franței. Gîndiți-vă la 
forța ei, dacă am lăsat afa
ră pe J. Lafforgue (campioană 
mondială la slalom în 1970 
și cîștigătoarea Cupei Mon
diale), pe B. Lafforgue, pe 
Annie Famose și multe alte-

titluri
Mir

și medalii, 
și-a găsit

Cochran, 
Cutter, 
Wolcot. 
sportivă 
tactica 
continuu, repetat, reluat une
ori pînă la absurd și Inutil ; 
speranța lor — victoria; 
armele lor — tehnica desă- 
vîrșită, maniera decisivă, șo
cantă, de a se Impune, ne
așteptate pentru niște „mi
nore" grațioase, delicate și pe 
care le-ai putea crede inhi
bate, timorate de gloria ad
versarelor.

AUSTRIA a pierdut mai 
întîi entuziasmul și abia apoi 
posturile cheie cu care con
trola Ierarhia mondială. Va
lorile sale certe — Olga Pali, 
Gertrud Gabi (campioane o- 
limpice și mondiale) s-au in
fatuat, iar tinerețea . promi
țătoare de speranțe — Wil- 
trud Drexel, Anne-Marie 
Proll, Berni Rauter, discipli
nate și respectuoase ,,n-au 
îndrăznit" să răstoarne scara 
de valori a propriei echipe. 
Supuse, docile, prea cuminți 
ca să aibă responsabilitatea 
unor inițiative, n-au ieșit, 
singure, hotărîte să înfrunte 
„viscolul" ce bătea dinspre 
Franța șl America, ci s-au 
lăsat tîrîte de valul defe
tist, dizolvant care a lovit 
dintr-o parte „echipa sonoră" 
cum i se mai spunea Austri
ei după .celebritățile care o 
alcătuiau. Credem, desigur că 
criza este trecătoare, 
va reveni.

„RESTUL LUMII" 
cearcă puterile prin 
și forțe individuale. 
Cliford (Canada) sau 
roșii Zryd (Elveția), Mitter- 
maier (R.F.G.) sau Hothorn 
și Galica (Anglia) sînt sin
gurele individualități capabi
le să încurce, din cînd în 
cînd, izolat, socotelile pe care 
— după cum am văzut — 
șl le fac între ele cele trei 
mari puteri ale schiului al
pin
S.U.A. — AUSTRIA.

Austria

își In
acțiuni 

Uetsy
Ame-

feminin : FRANȚA —

Mihol BIRA

in lume
ARD SCHENK ÎNVINGĂTOR

NE- 
VA-

CAMPIONATE • CAMPIONATE®CAMPIONATE

Cunoscuta înotătoare fran
ceză Kiki Caron ^i-a făcut 
o promițătoare reintrare. In 
cadrul concursului disputat 'a 
Paris (bazin de 25 m) ea a 
parcurs 200 m spate în 2:44,7. 
Caron speră ca în primăvară 
să atingă adevărata sa va- 
.loare care a consacrat-0 pe 
plan, mondial.

Fotbal pe zăpadă in Malta ? Nu. Dimpotrivă. Duminică în 
orașul La Valletta termometrul a indicat aproape 20 de grade 
la meciul dintre Malta fi Elveția (1—2). Terenul nisipos lasă 
impresia... zăpezii. In imagine o fază din acest meci.

Telefoto i A. P. — AGERPRES

BULGARIA : Ț.S.K.A. — 
«campioană de toamnă.

în ultima etapă a turului s-au 
întâlnit campioana țării, formația 
Levskl-Spartak 51 liderul tn 
clasament Ț.S.K.A. După un joc 
care a satisfăcut numai parțial, 
meciul s-a încheiat la egalitate : 
2—2. Militarii au dominat mal 
mult, mal ales în repriza secun
dă, dar atacul lor a dovedit lipsă 
de eficacitate. Scorul a 
deschis de Ț.S.K.A. în min. 
prin Jekov, iar egalarea a 
venit în minutul următor, 
Mltkov. In min. 35, extrema 
sellnov a majorat scorul, 

’ îakimov a înscris apoi 
lovitură liberă, pentru 
Celelalte rezultate : Botev — Ma- 
rița 1—0. J.S.K. Slavia — Akade- 
mik 2—Trakla — Etar 3—o,
Ceardafon Orloveț — Dunav 3—2, 
Lokomotiv — Cerno More 2—0, 
Spartak — Marele 2—1, Laskov — 
Cernomoreț 0—0.
Clasamentul 1

Ț.S.K.A.
Botev 
Levskl- 
Spartak 
Spartak 
Trakia 
Marck 
Dunav 
Akademik 
Lokomotiv 
Ceardafon. 
Orloveț

11. Laskov
12. J.S.K..

Slavia
13. Elar
14. Cerno More
15. Mari|a
16. Cernomoreț

BRAZILIA :
cea mai bună

fost
27 

sur- 
prin 
Ve
lar 

dintr-o 
Ț.S.K.A.

fate (1—1) cu Atletico Ml- 
neiro (Minas ~
gînd competiția de fotbal do
tată cu cupa „Roberto Pedrosa 
Gomes". Fluminense a totali
zat 5 p., fiind urmată în
clasament de Palmeiras cu 4 
p. Atletico — 2 p și Cruzei
ro — 1 p. Această competi
ție este apreciată de oficia
litățile braziliene ca un cam
pionat național al Braziliei. 
Fluminense și Palmeiras vor 
reprezenta Brazilia în „Cupa 
Americii de sud“.

Gerais), cîști-

SPANIA : Atletico Madrid 
trece în frunte

Rezultatele din etapa a
14-a: Espanol — Real ,Ma-

1.
2.
3.

turulul c
15 11 3
15 10 2

15
15
15
15
15
15
15

15
15

15
15
15
15
15

8 4
8 1
7 3
5 5
5 5
4 6
6 2

5
4

4
6

5
5
5

I

14
14

5 25-23 17
5 21-16 15
5
5
7

14-16 15
16-14
22-25

6
5

7
7
9

13-25
11-18

18-25
11-23
16-23

14
11

13 
13 
11

8
8

Fluminense,

Echipa Fluminense Rio de 
Janeiro a terminat la egali-

drid 0—1 ; Las Palrnas — 
Barcelona 3—2 ; Atletico Ma
drid — Malaga 2—1 ; Sara
gossa — Real Sociedad 1—0 ; 
Valencia — Elche 3—1 ; At
letico Bilbao — Gijon 3—0 ; 
Celta — Granada 2—0. Cla
samentul arată
1. Atletico Madrid
2. Barcelona
3. Valencia
4. Real Madrid

astfel i
14 8 5 1 22- 9 21
14 9 2 3 24-12 20
14 8 3 3 19- 9 19
14 fi 5 3 24-13 17

PORTUGALIA : Sporting, 
la prima înfrîngere I

cla- 
su- 
din 
to- 
Cî-

Etapa a 14-a : Lidera 
samentului portughez a 
ferit prima înfrîngere 
campionat, dar păstrează 
tuși două puncte avans,
teva rezultate : Barreirense — 
Sporting 1—0 ; Academica — 
Leixoes 2—1 ; 
Varzim 1—0 ;
C.U.F. 2—0

Setubal 
Benfica 

Clasamentul i

Patinatorul olandez Ard Schenk, clțtigătorul probelor de 500 
fi 3 000 m în concursul internațional de patina) viteză 

de la Oslo

LA TAMPERE: U.R.S.S -FINLANDA 6-4, LA HOCHEI
Selecționata de hochei pe 

gheață a U.R.S.S., campioană 
mondială, a susținut la Tam
pere un meci amica] în com
pania echipei Finlandei. IIo-

chelștil sovietici au repurtat 
victoria cu scorul de 6—l 
(1—1, 4—1, 1—2). Jocul a 
fost urmărit de peste 7 000 
de spectatori.

TELEX* TELEX «TELEX
au obținut victoria cu scorul 
de 111—74 1

1. Sporting
2. Academica
3. Setubal
4. Benfica

14
14
14
14

LA COPENHAGA s-au 
Întâlnit într-un meci Inter
național 
echipele 
gări el ți 
balistele 
minat învingătoare cu sco
rul do 13—11 (5—5).

amical de handbal 
feminine ale Un- 
Danemarcei. Hand-* 
maghiare au ter-

La Yvome s-a disputat întilnirea 
internațională de tenis de masă 
dintre echipele Franței șl Elve
ției contînd pentru „Cupa ligii 
europene". Jucătorii francezi au 
cîștigat ....cu scorul de 6—1.

FRANȚA : Luptă strînsă în
tre Marseille și Saint- 
Etienne, în etapa a 
XlX-a

Cele mai importante rezul
tate t Angers — Bastia 3—0 ; 
Nantes — Nîmes 5—1 ; Mar
seille — Red Star 1—1 ; Va
lenciennes 
Sochaux
Reims — Metz
— St. Etienne
— Sedan 1—0. 
sate i

Bordeaux 1—1;
Nice 1—0 ;

1—1 ; Ajaccio
1—1 ; Nancy 
Primele cla-

Tradiționalul cros de la 
lers. a ...................
spaniol 
parcurs

fost cîștigat de 
Mariano Haro.
10 km în 20:48,8.

Grano- 
atletul 
El a

in meci 
pionilor 
mlnin), 
Modena 
mația olandeză Bekkerveld. 
vingătoare în primul joc cu 
voleibalistele olandeze. datorită 
unui setaveraj mal bun, s-au 
calificat pentru turul următor.

retur pentru Cupa cam- 
europenV1 la volei 
echipa Italiană 
a învins cu 3—0

(fe- 
Flnl 
for- 
în- 

3—0

1, Marseille
2. St. Etienne 
(Rennes 23 p,
22 p. etc.

19 12 3 4 44-21 27
19 11 5 3 34-22 27 

Nantes șl Metz

Al doilea concurs ds 
cu schlurilt de la 
desfășurat .______  ____
(Cehoslovacia), l-a revenit lui Ja
roslav Slama, cu 216,4 puncte 
(76.7—77.5 m). în clasamentul ge
neral conduce Jirl Haska (Ceho
slovacia) cu 478,9 p.

■
La Troyes, In meci Internațional 
de Judo, echipa Franței a învins 
cu scorul de 7—1 selecționata Bel
giei.

■
Selecționata masculină de bas
chet a Suediei, care se află in 
turneu în S.U.A., a jucat la 
Mllton cu reprezentativa Uni
versității din localitate. Oaspeții

sărituri 
, trambulină, 

la Spindleruv Mlyn
Echipa maghiară de tenis de ma
să F.T.C. Budapesta a întrecut 
cu scorul de 5—1 formația T.T.C. 
Hamburg, Echipa budapestană s-a 
calificat pentru turul următor al 
Cupei europene a tirgurilor.

In zilele de 1, 2 și 3 ianuarie la 
Goleborg va avea loc un turneu 
internațional masculin de bas
chet. La acest turneu, vor par
ticipa echipele Suediei. Angliei, 
Franței șl Finlandei.

Turul ciclist internațional al 
Algeriei se va desfășura între 
16 și 28 martie. La competiție 
și-au anunțat oficial participa
rea alergători din Belgia, Fran
ța, R. D. Germană, Polonia și 
Cehoslovacia.

ultimele știri»ultimele știri « ultimele
ALEXANDRA NICOLAU 

PRINTRE FRUNTAȘE
Turneul de șah de la 

Vrnjacka Banja, care a reunit 
citeva campioane a luat sfir- 
șit cu victoria șahislcj sovie
tice Nana Aleksandria cere a 
totalizat IIV2 P. Pe locurile 
2-3 s-au clasat Alexandra Ni- 
colau (România) și 
Lazarevici (Iugoslavia) 
ie 11 p. Pe locul 4: 
(Ungaria) 10'/.> p„ 5: 
stone (Anglia) 8'A 
Ghcorghieva (Bulgaria) 
etc. In ultima rundă

Milunca 
cu cî- 
Veroczi 

llart- 
6: 
p. 

Ale-
P.
8

xandra Nicolau a invins-o pe 
Serer (Spania). Aleksandria a 
remizat cu Gheorghieva, Iar 
Lazarevici a cîștigat Ia Pytel 
(Polonia).
A ÎNCEPUT TURNEUL DE 
TENIS DE LA ADELAIDA

Tradiționalul turneu de lenis 
de la Adelaida a Început ieri cu 
citeva meciuri mai puțin impor
tante. La simplu bărbați Fletcher 
(Australia) a dispus de compa
triotul tsâu Warwick cu 6—2. 6—2, 
iar Royer (Franța) l-a eliminat 
pe Durham (/Australia) cu 4—7, 
6—4, 6—2. La simplu femei, Mo
rozova (U.R.S.S,) — Savamitsu 
(Japonia) 6 — 1, 6—1.

CAMPIONII DE BOX 
Al UNGARIEI

La Budapesta s-au încheiat 
campionatele naționale de box 
ale Ungariei. în ordinea catego
riilor cele 11 titluri au revenit 
următorilor boxeri : Gedo, Jun- 
ghaus, Batlarl, I. Nagy, Varga, 
Kai'l, Kajidi, Bakony, K. Nagy, 
Toth, Juhasz. De remarcat că 
Varga l-a eliminat în semifinale 
pe campionul european Orban.

TN DERBYUL 
CAMPIONATULUI...

Tugoplastika a învins cu scorul 
ele 57—53 pe Steaua roșie. în cla
sament continuă să' conducă 
Steaua roșie Belgrad.

HALTEROFILII ROMANI 
LA ISTANBUL

...Iugoslav de basehe» echipa

Teii dimineața, echipa de hal
tere a României a plecat la Is
tanbul pentru a participa la Bal
caniadă. întrecerile au loc 
miercuri și joi in orașul dc pe 
malurile Bosforului și vor reuni 
la start reprezentativele Bulgariei, 
Greciei, României și Turciei. Din 
lotul echipei noastre fac parte, 
printre alții, V. Bădeszu, I. Hor- 
topan. I. Pallnkas. O. Pop.
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