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acestui concurs îl 
practicarea în mod 
și organizat a e- 

fizice de către ma-
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/n cinstea sărbătoririi semicentenarului Partidului Comunist 
Român, Consiliul județean pentru educație fizică și sport 
Bihor, în colaborare cu Consiliul județean al sindicatelor 

și Comitetul județean U.T.C., au inițiat un concurs de mare 
amploare, deschis tuturor asociațiilor sportive, din orașele și 
satele județului.PARADA VEDETELORSPORTIVE

UN PROGRAM ARTISTIC-MUZICAL ÎNCHEIE

DISTRIBUIREA CUPELOR Șl TROFEELOR

Niciodată vreo sală de 
sport din țară nu a reunit 
sub același acoperiș atitea 
vedete la un loc cîte vor 
fi prezente luni. 28 decem
brie, începind de la orele 
18, în sala Floreasca din 
București, cu prilejul dis
tribuirii cupelor și trofee
lor pentru cei mai buni 
sportivi români ai anului.

Parada vedetelor sporti
ve va fi urmărită de peste 
2.500 de spectatori care vor 
călca pragul celebrei săli 
de astă dată nu pentru o 
mare competiție internațio
nală. ci pentru privilegiul 
de a putea aplauda și acla
ma. de la o distanță aproa
pe intimă, pe reprezentan
ții cei mai autorizați ai 
sportului autohton.

Spre convingere, să rea
mintim că vor urca podiu
mul de onoare laureat ii 
sportivi ai anului și anu
me: cel mai bun sportiv 
român al anului, desemnat 
de tradiționala anchetă a 
ziarului „Sportul”, cu par
ticiparea cititorilor 
sportiv onorat cu 
Consiliului Național 
Educație Fizică și I 
fruntașii fiecărei 
sportive, 
decerna „Cupa Federației"; 
realizatorul celui mai te
merar act sportiv, în aș
teptarea căruia a fost in
stituită „Cupa ziarului

săi. 
„Cupa 
pentru 

Sport" ; 
ramuri 
se vacărora li

PENICILINA-CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ LA VOLEI
în ultimul meci ieșencele au dispus de C. P, B. cu 3-0

Fotoreporterul
a 0 CONSTELAȚIE DE AURCLASAMENT FINAL

ce ? A FOTBALULUI MONDIAL
întreba-

juniori, 
dată la

ursuleț, 
încă un

și Angela Iones- 
Au arbitrat foar- 
Savu și M. Ni- !n reprezentativa de 

de 3 ori la tineret, o
dar de meciul de 
garnitura olimpică 
nu și-ar aduce a-

în intimitatea familiei Pop : avioanele, 
rapidistului...

In conti- 
doi, de la 
Penicilina, 

situația, a 
șl apoi «u

(vlb)

Taberele speranțelor
D r r

Matthews (n acțiune

PREZENTAȚI IN
performan'ei. 
lucru bun. De a-

ALM*NAHUL
Dan GARLEȘTEANU

Wright, Beckenbauer, Matthews, Pele,

Pro- 
este 
RO-

Di Stefano, Puțkaț, B. Charlton

a 
clubului Petrolul Ploiești a plecat 
!n Polonia, In orașul Opole. Lo
tul care a făcut deplasarea nu
mără 22 de , f'âtorl ,t < condu, 
de prof. Alex. Bruchner. La În
trecerile organizate de clubul 
Odra mal participă șl o formația 
din R.D.G.

scrl- 
«oare forului similar din Franța, 
pentru organizarea revanșei ou

la fin, D. Santos, Facchetti, Bozsik

Intîlnirea CP.B.—Penici
lina Iași, desfășurată ieri 
după-amiază în sala Fio-

Trei jucătoare își dispută cu ardoare balonul...
Foto i N. DRAGOȘ

ECHIPA DE NATAȚIE 
A CLUBULUI 

PETROLUL PLOIEȘTI 
ÎN POLONIA

Ieri seară, echipa de natațle

PROGRAMUL INTERNATIONAL DE PRIMĂVARĂ 
AL LOTULUI REPREZENTATIV DE BOX

Antrenorii reprezentativei noas
tre sînt în căutarea unor parte
neri de Întrecere, de peste hota
re, pentru a asigura elevilor lor 
rodajul corespunzător tn vede
rea participării la campionatele 
europene de la Madrid. F. R. 
Box duce, tn prezent, tratative 
cu forul de specialitate din R.D. 
Germană pentru perfectarea unei 
partide Intre șelecționatele_ de 
seniori aie celor două țări, 
punerea federației noastre 
ca meciul să se dispute In 
mânia, la 6 martie 1971.

S-a trimis, de asemenea, o

deosebit 
va fi dis- 

Asociația 
cu „Trofe-

ocazie săr-

Sportul"; cel mai bun fot
balist român al anului, pe 
care publicația de speciali
tate îl va premia cu „Tro
feul revistei Fotbal"; in 
sfîrșit. sportivul cu com
portarea cea mai corectă, 
autor al unui 
gest cavaleresc, 
tins . de către 
Presei Sportive 
ui fair-play".

Și cum la o 
bătorească veselia și muzi
ca nu pot lipsi, organiza
torii s-au îngrijit și de a- 
ceastă latură a paradei ve
detelor. conturînd un pro
gram muzical-artistic. Sub 
bagheta cunoscutului regi
zor Nicolae Frunzetti, vor 
evolua soliști ai Teatrului 
de estradă „ION VASILES- 
CU”: Dorina Drăghici, Ni
colae Nițescu și Ciupi Ra
dulescu, acompaniați de 
orchestra dirijată de Valcn- 
țiu Grigorescu. Și-au a- 
nunțat de asemenea con
cursul. cu aceeași pasiune 
cu care sînt nelipsit^ pe 
stadioane: Colea 
Dom. Rădulescu, 
Stănculescu, 
lescu. Dan Spătaru. Ca 
de obicei, bine-cunosrutul 
caricaturist Neagu Rădu- 
lescu va prezenta publicu
lui spiritualele sale cro
chiuri. Programul va fi 
completat cu o demonstra
ție de gimnastică modernă.

Răutu,
Silvia 

Iloria Căciu-

reasca, a încheiat prima par
te a campionatului divizionar 
de volei feminin. Așa cum 
era de așteptat, ieșencele au 
terminat victrioase cu 3—0 
(4, 14, 4). Dar, după cum 
arată și scorul, învingătoa
rele au întîmpinat o rezisten
ță deosebită în cel de al doi
lea set. In prima parte a 
jocului, bucureștencele au 
apărut 
faima 
cedat
nuare,
8—5
C.P.B. 
condus

parcă timorate de 
campioanelor și au 
categoric, 
în setul 
pentru 

a egalat
cu 12—9

echipa acestei țări. Be știe 
In 1969, tricolorii au evoluat 
compania reprezentativei coco
șului galic,i la Saint Brleuc, clș- 
tlgind meciul cu 8—2. Propunerea 
F. R. Box este ca disputa Ro
mânia — Franța să albă loc In 
perioada 20—27 februarie 1971. Se 
așteaptă confirmarea din partea 
federației franceze. Meciul din
tre selecționatele României șl 
Danemarcei va avea loc, după 
toate probabilitățile, la 20 martie 
1971, |a București. Data disputării 
tntilnlrll a fost propusă de fo
rul danez, la care F. R. Box 
a răspuns in mod favorabil.

Scopul 
constituie 
sistematic 
xercițiilor 
sele largi, consolidarea orga- 
nizatorico-materială a asocia
țiilor sportive, în vederea 
desfășurării unei activități di
versificate în funcție de con
dițiile geografice ale locali
tăților. de dorințele și pre
ocupările cetățenilor.

Se urmărește activizarea a- 
sociațiilor sportive prin fo
losirea unor forme și mij
loace eficiente în tot cursul 
anului, atragerea maselor în 
campionatele asociațiilor spor
tive, la etapele de masă ale 
campionatelor naționale, or
ganizarea unor duminici și 
serbări cultural-sportive, pre
cum și a unor acțiuni turis
tice variate, asigurarea asis
tenței tehnice, formarea și 
activizarea instructorilor spor
tivi. dezvoltarea ’ și consolida
rea bazei tehnico-materiale a 
asociațiilor sportive crin în
treținerea terenurilor ex isten- 
te. amenajarea și construirea 
de noi terenuri și spații pen
tru sport.

Această întrecere este or
ganizată în trei etape. pe pe-

REPORTAJ DE VACANȚA
• Acasă la Pop... • „Dacă are talent cea mai mare calitate e seriozitatea" • Arbitrul

Constantin Petrea visează ecusonul F I.F.A.... ® Helvei: „Ne calificăm sigur!"
Cind l-am ales pe Pop pen

tru începutul acestui reportaj, 
trebuie să recunosc că n-am 
făcut-o fără o strîngere de i- 
nimă: dacă tot trebuie să fie 
un rapidist. n-ar strica, gîn- 
deam, să mă îndrept spre un 
jucător mai spectaculos, mai 
controversat, eventual spre Du
mitru. sau spre Răducanu. Poa
te spre Neagu...

Antrenorul Marin Bărbules- 
cu m-a convins însă, cu ar
gumente a căror justețe am 
simțit nevoia s-o accept: „Pop 
e un băiat tare bun 1 Serios, 
modest, liniștit... Cred că în 
1971 va iuca in echipa na
țională 1“

...Urcăm alene — alpinism 
curat I — cele opt etaje ale

14—12 șl, fără două greșeli 
copilărești în final, ar fi pu
tut cîșrtiga setul. Ieșencele 
au lăsat, la un moment dat, 
impresia de oboseală. In fi
nal, însă, și-au impus jocul 
atît la fileu cît și în apărare, 
depășindu-și net adversarele. 
S-au remarcat Florentina Itu 
(Penicilina) 
cu (C.P.B.).
te bine V.
colau. 

1. Penicilina Iași 11 ii 0 33: 2 22
2. Rapid 11 10 1 32:12 21
3. Dinamo 11 9 2 28: 8 20
4. I.E.F.S. 11 8 3 24:18 19
5. Medicina 11 6 5 22:22 176. Farul 11 5 6 22:23 16
7. C.P.B. ii 5 6 18:24 168. Univ. Timiș. ii 4 7 15:23 15
9. C.S.M. Sibiu ii 3 8 18:26 1410. Ceahlăul P.N. ii 2 9 14:27 13

11. Univ. Cv. ii 2 9 14:31 1312. „U“ Cluj ii 1 10 7:31 12

e multă vreme, tentativa per
formanțelor nu mai admite o- 
dihna prelungită, pauzele de 
pregătire, acel .relache" 
cînava inevitabil în lunile de 
iarnă. Dimpotrivă, este astăzi

unanim recunoscut faptul că în sezonul alb 
se pregătesc rezultatele superioare ale 
viitoarelor confruntări. Cu alît mai mult 
atunci cînd este vorba despre tineri per
formeri, speranțe ale sportului nostru — 
elevi ai școlilor sportive sau ai liceelor 
cu program de educație fizică, tn majo
ritatea cazurilor componenji ai diferite
lor loturi sau echipe angaiate, la nivele 
superioare, tn activitatea competițională 
oficială.

Firesc, de aceea, sâ urmărim în aceste 
zile pregătirile Intense ala celor peste 
2300 de tineri sportivi tn vederea ple; 
câril spre numeroasele tabere ale acestei 
vacanțe care, pentru ei, nu înseamnă, du
pă cum se vede, doar joaca cu bulgări 
de zăpadă sau lunecările hazlii ale cea
surilor de sâniuș. Pentru toți aceștia, ca 
și pentru cei aproape 200 de profesori 
de educație fizică sau antrenori — care 
îi vor Însoți tn taberele de pregătire — 
vacanța acestei ierni Înseamnă continua
rea acelor entuziaste căutări și Îndrăznețe 
Încercări pe drumurile 1

Este, neîndoielnic, un ----- — -
semenea acțiuni este, tntotdeauna nevoie 
și ni se pare lăudabil faptul că în acest 
an factorii de resort au manifestat o gri
jă deosebită pentru organizarea , taberelor 
de pregătire destinate celor mai talentati 
reprezentanți ai școlilor sportive — pen
tru prima dată și ai școlilor sportive pro-

fesionale —- și liceelor cu program de 
educație fizică din toate județele țării. 
Din lunga listă a acestor tabere, situate 
în zone binecunoscute pentru frumusețea 
peisajului, vom aminti doar pe cele care 
au început sau vor începe să funcționeze 
în . zilele următoare la Predeal, Sinaia, 
Poiana Brașov, Vatra Dornei, Reșița, Vâ- 
liug, Borsec, Lacul roșu, Izvoarele etc.

Taberele speranțelor — mijloc eficient 
și stimulativ de continuare a pregătirilor 
— nu refuză, tnsâ, toate atributele vacan
tei. Aici, în cadrul de un pitoresc nease
muit, se veghează atent și asupra odihnei 
șl destinderii, tmpletindu-se armonios an
trenamentele cu distracțiile binemeritate. 
Atenție, tnsfl, la tentația (cunoscută din 
anii trecuți) de a se acorda preferință to
tală capitolului .distracție'. Tn taberele 
de pregătire ale acestui an au fost, se 
înțelege, investite fonduri, potential or
ganizatoric șl tehnic, s-au asigurat cadre 
de speciclitate și — prin prisma acestor 
eforturi — se așteaptă, desigur, rezultate 
ctt mai bune, exprimate tn creșterea sub
stanțială a indicilor valorici, o performan
țelor tinerelor noastre speranțe, lată de 
ce, la inaugurarea taberelor le adresăm 
tinerilor atleți, gimnaști, baschetbalist], 
handbalîști, voleibaliști, fotbaliști și schi
ori nu numai urarea de a petrece tn mod 
agreabil vacanța de iarnă, ci și îndem
nul de a folosi cele două săptămîni pen
tru ca, prin antrenamente strguincioase, 
să scurteze ctt mai mult distanța care-i 
separă încă de îndeplinirea obiectivelor 
de performanță propuse pentru anul vi
itor.

rioada 1 aprilie 1970—8 mai 
1971 și cuprinde toate asocia
țiile sportive din întreprinde
rile. instituțiile și comunele 
județului.

Pentru coordonarea acestei 
acțiuni a fost formată comisia 
județeană, care pe baza regu
lamentului distribuit tuturor a- 
sociațiilor sportive, analizează 
fiecare etapă aparte, acordînd 
punctele stabilite în regula
ment pentru fiecare acțiune și 
număr de participanți. Pe baza 
rezultatelor 
concursului 
un fanion 
fruntașă pe 
1971 (unul

obținute la sfîrșitul 
se va acorda cite 
asociației sportive 
județ în anii 1970- 
pentru asociatiile 

sportive din mediul urban și 
altul pentru cele din mediul 
rural). Se vor mai acorda pre
mii și mențiuni în obiecte și 
materiale sportive, după cum 
urmează : două premii I în 
valoare de cîte 3 000 Iei ; două 
premii II în valoare de cile 
2 000 lei ; două premii IU in 
valoare de cile 1 500 lei și

Ilie GHIȘA, coresp. principal

(Continuare în vag. a 2-a) 

unui bloc nou. cărămiziu, așe
zat chiar în buza Cișmigiului, 
Spre Brezoianu, și liftul e în
țepenit undeva, dumnezeu știe 
unde...

Sunăm Ia ușa apartamentu
lui 137. Sunăm scurt. Trec 

nostru, Dragoș NEAGU, a pătruns 
doua mare pasiune a

citeva secunde, ușa se deschi
de larg și...

— Spune-mi, ce citești ? 
O cameră mare, luminoasă, 

lucind de curățenie. De lustră 
atîmă o... minge-jucărie. Cî- 
teva fanioane — ah, iată-1 și 
pe acela al Setubalului, fanion 
„funerar" în istoria Rapidului. 
Zeci de insigne. Un 
Un avion. încă unul, 
avion...

Nu-mi răspunde la 
re ; cred că vizita noastră, ma

tinală. îl surprinde. Vacanță, 
vacantă, dar nici chiar să nă-

Ieri a avut loc Plenara Consiliului municipal București 
pentru educație fizică și sport. La lucrări au luat parte 
prof. univ. ing. Marin Rădoi, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., conf. univ. Marin Bîrjega, vice
președinte al C.N.E.F.S., Gheorghe Borș, președintele Con
siliului municipal al sindicatelor, președinți ai unor clu
buri și mari asociații sportive din Capitală, secretari ge
nerali de federații, profesori de educație fizică, antrenori, 
activiști sportivi, ziariști.

Prof, Tudor Vasile, președintele C.M.E.FS., a prezentat 
o informare cu privire la îndeplinirea planului de dezvol
tare a activității de educație fizică și sport în municipiul 
București în anii 1969 și 1970 și cifrele propuse pentru 
planul de dezvoltare în perioada 1971—1975. Parlicipan- 
ților la dezbatere le-a fost făcut cunoscut planul de mă
suri pe anul 1971.

Pe marginea documentelor expuse au avut loc ample 
discuții. In încheierea lucrărilor plenarei au luat cuvîntul 
conf. univ. Marin Bîrjega și prof. univ. ing. Marin Rădoi.

vălești în casele jucătorilor, 
la ora cafelei cu lapte I

— Petre Sălcudeanu. „Moar
tea manechinului".

Tensiunea a scăzut brusc, și 
începe tradiționala discuție 
despre fotbal. A jucat de 6 ori

„olimpici", 
debut în 
mai bine 
minte.

- De .
— Știți, e tare rău să intri 

tntr-o echipă cind aceasta pier
de la scor... Primul meu meci 
la „olimpici" a coincis cu un 
1—5 la Sofia !

Vorbim despre campionat. In 
tur, a îmbrăcat tricoul Rapi
dului de 14 ori. N-a jucat la

n ansamblul sportuluiIn ansamblul sportului 
românesc, Bucureștiul 
este — fără îndoială — 

un gigant. Și nici n-ar putea 
să fie altfel, de vreme ce Ca
pitala, cu o populație de peste 
un milion și jumătate, re
prezintă ponderea principală 
în viața economică, artistică 
și culturală a țării. Orașul 
acesta produce într-o singură 
zi bunuri materiale în valoare 
de aproape două sute milioa
ne Iei, respiră, se frămîntă, 
gîndește și trepidează mai 
mult decît oricare altul de pe 
teritoriul țării.

Așadar, și pe 
. el are un rol 
După cum se 
feratul prezentat de preșe
dintele Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
— informare densă, lucidă, 
responsabilă asupra activi
tății sportive din Capitală 
în București activează 21 
cluburi, cu două unități 
elită — Dinamo și Steaua 
347 de asociații din

plan sportiv 
de hegemon, 
arăta în re-

de 
de

între
prinderi și instituții, 34 ale 
cooperației meșteșugărești 731 
școlare, 14 în comunele sub
ordonate, 6 școli sportive un 
liceu cu program de educa
ție fizică și 2 școli generale 
profilate pe fotbal, care — 
toate la un loc — alcătuiesc 
o bază organizatorică foarte 
puternică. A conduce o nse-

Bacău. era accidentat din 
ciul cu F.C. Argeș.

me-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare fn naa a 9 a

Valeriu CHIOSE

(Continuare In vag. a 5 a) 
jjiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiț;

KV>

Cine își închipuie 
pregătirile olimpice sînt 
floare la ureche sau pre
ocupare de ultimă clipă 
plăcută și îmbătătoare ca 
făcutul bagajelor, acela 
se înșeală. Intr-o țară 
europeană de mărime 
mijlocie s-au investit su
me considerabile pentru 
pregătirea candidatilor o- 
limpiei și pentru con
struirea bazelor sportive 
absolut necesare acestor 
preparative. Cine vrea 
victorii olimpice nu se 
mulțumește să împach? 
teze, ci fabrică cină și 
valizele.
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Anul pugilistic 1970 a stîr- 

nit în lume mai mult îngri
jorări decît surprize. Feno
menul marcant este împuți
narea substanțială a cadrelor 
de boxeri, pe care n-o ex
plică atît cele două-trei acci
dente piortale în ring ale anu
lui, cît o simptomatică reți
nere de la exercițiile violente 
ți consumatoare de efort a 
unul tineret mult mai tentat 
de satisfacțiile confortabile 
ale vieții moderne.

Promotorii din boxul pro
fesionist găsesc tot mai greu 
elementele necesare pentru 
organizarea unor gale atrac
tive. Pugiliștii buni nu se 
cresc peste noapte. Dar Im
presarii sînt grăbiți, ei vor 
să suplinească lipsa de cali
tate măcar cu nume noi, care 
;să dea publicului senzația de 
exotism. Așa devine posibilă 
ascensiunea ultrarapidă, prin- 
tr-un palmares dubios, a greu
lui Urtain care capotează la
mentabil la prima confrun
tare cu un profesionist ver
sat, veteranul britanic Co
oper.

Singurele fapte memorabile, 
la sfîrșit de sezon, ni le-au 
oferit fulguranta reintrare a 
lui Cassius Clay și cvasi-ieși- 
rea din arenă a lui Benve- 
nuti. Frumosul triestin plă
tește tributul dispersării a- 
tenției i cine vrea să facă și 
cinematografie, să devină și 
crainic la televiziune, nu se 
poate concentra suficient a- 
supra boxului. In ceea ce-1 
privește pe Clay, pare prea 
devreme a ne pronunța. Cre
dem totuși că marile lui ca
lități îl vor duce din nou la 
titlu.

în boxul amator, la struc
turi diferite, aceeași proble
matică. Soluția s-ar găsi poa
te tocmai în recrudescența de 
ultima oră a activității inter
naționale. Pe de o parte ne
cesitatea de a redeștepta gus

»SSW

tul publicului pentru box 
(ceea ce a produs în Iugosla
via, de pildă, un impresionant 
număr de gale internațio
nale), pe de altă parte apro
pierea campionatelor europe
ne de la Madrid (și mai puțin 
J.O. de la Miinchen) au sti
mulat crearea ad-hoc a unui 
calendar mai încărcat decît 
a fost vreodată. Ultimele luni 
ale anului au cunoscut o sur
prinzătoare efervescență în 
Europa, cu numeroase me
ciuri inter-țări. Printre pro
motoarele acestei activități i 
Spania (cum era și firesc), 
Franța, Elveția, R.F.G.

Vizita boxerilor ghanezi în 
Europa și turneul celor so
vietici în Kenya demonstrea
ză tendința pugilismului afri
can de a se afirma într-un Victor BANCIULESCU

In timp ce mulfi dintre colegii lor sînt tn stațiunile balneare sau climaterice la re
facere, Ntcolae Gîju șt Gheorghe Chivăr continuă să se pregătească tn sala clubului 
Steaua.

viitor apropiat. Nu mai puțin 
semnificativ a fost turneul 
de tatonare al americanilor 
pe continentul nostru. Prea 
puține lucruri știm, din pă
cate, despre boxerii asiatici și 
cei sud-americani. Singurii 
latino-americani care își asi
gură o largă experiență, prin 
contacte dese cu diversele 
școli europene din țările so
cialiste sînt cubanezii.

Se poate prevedea de pe 
acum că anul 1971 (în spe
cial în prima sa parte) va 
abunda în întîlniri bilaterale, 
menite pe de o parte a pre
găti pe candidați! la titlurile 
continentale, iar pe de altă 
parte a revigora interesul pu
blicului pentru box.

DÎNAM0V1ȘTII ÎNVINGĂTORI 
ÎN „CUPA JUDEȚULUI ILFOV"

La Oltenița s-a disputat o 
competiție pugilistică rezer
vată juniorilor, dotată cu 
„Cupa județului Ilfov". Au 
urcat treptele ringului spor
tivi din județele Brăila, Ar
geș, Ilfov, precum și de la 
clubul Dinamo București. 
Iată învingătorii : semimuscă : 
Ștefan Ungureanu (Ilfov) ; 
muscă : Marin Peia (Dinamo); 
cocoș: Tudor Chirilă (Dina
mo) ; pană : Simion Cuțov 
(Brăila) ; semiușoară : Gheor- 
ghe Ciochină (Dinamo); 
ușoară : Sandu Mihalcea (Di
namo) ; semimijlocie: Ionel 
Vlad (Brăila); mijlocie mică : 
Marlti Chiriță (Ilfov) ; mijlo
cie : Ștefan Pîrvu (Ilfov). 
Cupa pusă în joc a revenit 
boxerilor dinamoviști (antre
nor E. Fiiresz). Pe locul se
cund în clasament, echipa 
județului Ilfov (antrenor B. 
Moscalciuc).

Marin VOICU — coresp.
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SUCCESE ALE NAVOMODELIȘTILOR ROMÂNI

LA MILANO
La Milano, s-au încheiat 

recent, lucrările juriului în
trunit pentru desemnarea ce
lor mal buni constructori na- 
vomodelJșli participant la 
al vri-lea Concurs european 
de machete statice navale.

Desfășurat în sălile Muzeu
lui de științe tehnice „Leo
nardo da Vinci” din Milano, 
concursul a întrunit o par
ticipare numeroasă, fiind pre- 
zențl 114 concurenți din 8 
țări (Italia, Bulgaria, Aus
tria, R.D.G.. R.F.G.. Polonia, 
Elveția șl România).

Sportivii noștri au cîștlgat 4 
medalii și o mențiune prin 
Andrei Ghlțescu (două meda
lii argint), Jelenlcl Franclso 
(o medalie de argint ș! una 
de bronz) și Covaci Pavel (o 
mențiune). Rezultatele con
firmă progresul făcut de na- 
vomodellsmul nostru de la 
ultima ediție (1969 — Ruse) 
pînă azi, sportivii reușind să

BOGAT PROGRAM LA
Condiții meteorologice, favo

rabile i-au determinat pe slu
jitorii patinajului să treacă, 
mult mai devreme ca în anii 
trecuți, la organizarea unor 
interesante concursuri.

• Pista lacului Ciucas din 
Tușnad găzduiește în zilele de 
26. 27 și 28 decembrie un 
mare concurs republican, do
tat cu trofeul „Cupa 30 De
cembrie". în program figu
rează probe pentru seniori și 
juniori. Și-au anunțat partici
parea alergători de la clubu
rile Dinamo București, Agro
nomia Cluj, Dinamo Brașov, 
C.S.M. Cluj, Mureșul Tg. Mu
res etc.

• Un concurs de patinaj 
viteză și artistic, patronat de 
Consiliul municipal București 
al organizației pionierilor, 
va avea loc pe timpul va
cantei elevilor. In prima fază 
(23—26 decembrie), între- 

etștlge o medalie de argint tn 
plus.

Punctajul cel mal bun al 
sportivilor români l-a obți
nut nava de linie „Rodney" 
redusă la scara 1:100 de con
structorul său Ghlțescu An
drei (A. S. Aeronautica Bucu
rești). care a primit 89 punc
te din 100 posibile.

Paralel cu desfășurarea con
cursului a avut loc un sim
pozion pe teme de navo- 
modellsm organizat de NA- 
VIMODEL (Asociația Italiană 
de Navomodele) la care con
ducătorul echipei noastre, șl 
arbitru al concursului, tng. 
Silviu Morarlu a ținut o ex
punere cu tema : „Educația 
tehnică a tineretului prin na- 
vomodellsm", apreciată ca 
foarte actuală de toți parti- 
cipanțil. Silviu Morarlu a 
primit din partea Municipali
tății „Medalia de argint" pen
tru corectitudinea arbitraju
lui.

Început de stagiune
cerile se vor desfășura pe 
cele opt sectoare ale Capita
lei, primii cinci clasați, atît 
la viteză cît și la patinaj ar
tistic, din fiecare sector ur- 
mînd a se întîlni în finala 
competiției, programată pe pa
tinoarul artificial Floreasca.

• Patinoarul acoperit 23 
August din Capitală adăpos
tește în aceste zile întrecerile 
„Cupei 30 Decembrie", rezer
vate „artiștilor gheții*. Aceștia 
își dispută întîietatea numai 
la figurile libere.

® Federația de resort orga
nizează demonstrații de pati
naj artistic la Brașov (26.XII), 
Miercurea Ciuo (27.XII) și 
Tușnad (28.XII). își dau con
cursul campionii țării Bea
trice Huștiu și Gheorghe Fa- 
zecas, precum și Elena Moiș, 
perechea Letiția Păcuraru — 
Dan Săveanu și alți patina
tori consacrați.

PRIMII 10 SPORTIVI

ÎN 1970 Al CLUBURILOR...

STEAUA
1. gheorghe berceanu — 

lupta
1. Viorica Viscopoleanu — 

atletism
3. Die Năstase — tenis
4. Gheorghe Gruia — hand

bal
5. Olga Szabo — scrimă
6. Simion Popescu — lupte
7. Cristian Gațu — handbal
8. Petre Sandor — tir
9. Carol Corbu — atletism

10. Virgii Atanasiu — tir

C. S. ȘCOLAR
1. PAULA IOAN — gimnasti

că
i. Gheorghe Lupn — înot
j. Fcaterlna Dumitru —" sări

turi
4. Aurelia Vezeanu — tir
5. Florie» Bora — atletism
6. Georgeta Alexe, irit» 

Kleln, ViolÂta Muscă, E- 
lena Nlcolae, Gabriela 
Iusmen — canotaj (echi
pajul de 4+1 rame)

7. Cornel Anton — atletism
8. Ștefan Bodnărescu — tir
9. Octavian Corneliu — rugby

10. Llvlu Răducanu — polo

DINAMO *)
1. MIHAI ALBU - baschet
2. Petre Ceapura — canotaj
3. Serghel Covaliov — ca- 

lac-canoe
4. Calistrat Cuțov — box
5. Comei Dinu — fotbal
6. Florea Dumitrache — fot

bal
7. Nlcolae Martineseu — lupte
8. Radu Nunwelller — fotbal
9. Ivan Patzalchin — calac- 

canoe
10. Comei Penu — handbal

♦) Ancheta pentru stabili
rea celor mal buni sportivi al 
clubului Dinamo a fost rea
lizată de r.evlsta „Pentru pa
trie".

• In anul 1959, 
Ia Lucerna. într-o 
primăvară răco
roasă. un tînăr bo
xer polonez de cat. 
ușoară pe nume 
Jerzy Kulej II e- 
limina din cam
pionatele europe
ne pe talentatul 
nostru reprezen
tant Constantin 
(Ti ti) Dumitrescu. 
De atunci șt pînă 
Ia Ciudad de Me
xico. Kuiej a fă
cut ravagii în ca
tegoria sa. cuce
rind numeroase 
medalii de campi
on european sau 
olimpic. Anul tre
cut a declarat că 
se retrage, iar a- 
nul acesta a re
intrat. tn vîrstă 
de 32 de ani. po
lonezul continuă 
să se afirme pu
ternic. El si-a a- 
nuntat participa- 
Tea"șî"Ia campio
natele europene 
de la Madrid. A- 
tentie. Cuțov I Cu 
Kulei nu-l de 
joacă.

• Oscar „Rin
go" Bonavena s-a

orientat bine, as- 
cultind de sfatu
rile medicului său 
Roberto Paladino. 
El a cerut amîna- 
rea cu o lună a 
meciului cu Floyd 
Patterson. Cei doi 
învinși al lui Cas
sius Clay urmau 
să se lntîlnească 
la 22 ianuarie la 
Madison Square 
Garden. Bonavena, 
încă zdruncinat de 
k.o.-ul suferit, va 
face o pauză re
gulamentară. Iată 
un boxer cane știe 
să fie doci] și să 
nu-si riște sănăta
tea. Canadianul 
George Chuvalo 
nu I-a ascultat pe 
medicul său Si a- 
cum are toate șan
sele ca în anul vi
itor forul interna
tional să nu-i mai 
acorde licența.

o Federația 
noastră a publi
cat clasamentul 
celor mai buni 10 
boxeri ai anului 
1970. O inițiativă 
frumoasă. Este în
să supărător fap
tul că remarcabi

lul cocog Gabriel 
Pometcu, câștigă
tor al turneului 
de la Berlin, unde 
l-a învins la punc
te pe polonezul 
Galonska. figurea
ză doar pe locul 
6. după Victor Zil- 
berman (învins 
prin k.o. la Ber
lin). Cu o mai a- 
tentă cîntărlre 
a performanțelor, 
clasamentul putea 
oglindi mai fidel 
ierarhia valorică 
de la 1 la 10 pe 
1970.

e Actorul Jean- 
Paul Belmondo, 
care în tinerețea 
sa a susținut 8 
meciuri șl de cu- 
rînd a scris o pre
față la cartea de 
box a lui Robert 
Colombini. este de 
obicei dublat în 
cele mai dificile 
scene de cascado
rul Maurice Auzel. 
fost campion de 
box al Franței la 
categoria semimij
locie.

Paul OCHIALBI

„CUPA TINERELOR
SPERANȚE" LA BRAȘOV
în organizarea comisiei județe

ne de box șl cu sprijinul comi
siei de sport din oadrul Consi
liului Județean al sindicatelor. 
Ia Brașov s-a desfășurat competi
ția dotată cu „Cupa tinerelor spe
ranțe". De-a lungul a patru reu
niuni, 60 de tineri din cluburile 
șl asociațiile brașovene Steagul 
roșu. Tractorul, Dlnamo, Rul
mentul șl Școala sportivă Brașo- 
vla s-au întrecut pentru desem
narea celor mai buni. Au avut 
loc Întreceri pe două categorii 
de vîrstă. multe dintre acestea 
la o valoare tehnică acceptabi
lă. Tată ctstigătorii : juniori mici 
— cat. 42 kg M. Bumb (Tracto
rul), 45 kg Al. Bordea (Tracto
rul). 48 kg T. Hlleagă (Brașovia), 
51 kg Tr. Sălăjan (Rulmentul), 
54 kg D. Costică (Steagul roșu), 
57 kg M. Ungureanu (Brașovia), 
6o kg Gh. Neagovici (Rulmentul), 
63,5 kg D. Clmpoieșu (Brașovia), 
67 kg Gh. Muraru (Steagul roșu). 
Juniori mari — cat. 45 kg Gh. 
Ileana (St. roșu), 48 kg N. Mol
dovan (Tractorul), 51 kg Gh. 
Popescu (St. roșu), 54 kg V. 
Dragu (St. roșu), 67 kg P. Schu
ler (Dlnamo), 60 kg V. Onofrel 
(Tractorul), 63,5 kg M. Mircea 
’(Tractorul), 67 "kg” W. Bertlcf 
(Brașovia). 71 kg Tr. Lazăr (Trac
torul), 75 kg A. Socacl (Dlnamo). 
Pe echipe, primele trei locuri 
au fost ocupate de Steagul roșu, 
Tractorul șl Brașovia.

Eugen BOGDAN—coresp.

CAMPIONATELE DIVIZIEI A
ÎNTR-0 NOUĂ FORMULĂ

PE SCURT, DESPRE ACTIVITATEA LA ZI

SPORTIVII NOȘTRI VOR SUSȚINE NUMEROASE 
CONFRUNTĂRI INTERNAȚIONALE ÎN 1971

Luptătorii noștri fruntași 
(seniori, tineri și juniori) vor 
fi prezenți în 1971 la stărtul 
unui mare număr de confrun
tări internaționale (aproape 
30) atît peste hotare, cît și în 
țară. Cele mai importante 
sînt, fără îndoială, campiona-

tele mondiale. Acestea vor 
avea loc în capitala Bulga
riei, între 27 și 30 august — 
libere (seniori) — și între 2 
și 5 septembrie — greco-ro
mane (seniori). Dintre cele- 
laltq confruntări internațio
nale ale anului viitor se mai

UN NOU CENTRU LA BĂILEȘTI
La ultimele confruntări ju

dețene, luptătorii de la „Elec- 
troputere" Craiova, care acti-

îînârul antrenor
de la Pitești

mai tineri an-

diviziei A se

• A fost stabilit programul 
primului turneu al celui de 
fii doilea tur al diviziei mas
culine A care se va desfășu
ra de joi pînă duminică în 
sala Floreasca. In etapa inau
gurală de joi. vor avea loc 
următoarele meciuri i de la 
ora 10: Politehnica Cluj — 
Politehnica Brașov, I.C.H.F. — 
Dinamo; de la ora 16: Po
litehnica Galați — Rapid 
București, Steaua — I.E.F.S., 
Farul Constanța — Universi
tatea Cluj, Politehnica Bucu
rești — Universitatea Timi
șoara.

• Biroul F. R. Baschet a 
stabilit o perioadă de transfe
rări între 5—20 ianuarie 1971. 
Se precizează că cererile care 
nu îndeplinesc toate formele 
indicate de regulamentul de 
transferări nu vor fi luate în 
seamă.

• în urma corespondenței 
purtată între cluburile Steaua 
și Spartak Leningrad, au fost

stabilite datele precise ale me
ciurilor ce le vor susține e- 
chipele respective în turul al 

“ . . ' 3
ianuarie la Leningrad, 14 ia
doilea al Cupei cupelor:

nuarie la București.
• In ultima ședință a Bi

roului federal, a fost dată a- 
probarea pentru organizarea 
de către Politehnica Galați a 
unui turneu în luna septem
brie a anului viitor. Compe
tiția va fi dotată cu „Cupa 
Dunării" și va inaugura noua 
sală de sport din localitate.

® Deoarece comisia de bas
chet a orașului Oradea a a- 
nuntat că nu poate asigura 
organizarea turneului final al 
băieților de categoria a H-a 
participanți la Criteriul națio
nal de minibaschet, F.R.B. a 
fost de acord ca orașul gaz
dă să fie Suceava, unde vor 
avea loc și meciurile băieți
lor de categoria I.

• Dragomirescu, unul din
tre jucătorii de bază ai cam-

pioanei țării, Dinamo, este pe 
cale să se refacă deplin după 
ușoara răceală contractată nu 
de mult și care l-a ținut pe 
tușă la meciul cu Politehnica 
București.
■ • După Em. Niculescu, iată 
că Universitatea Timișoara re
cuză pe un alt arbitru divizio
nar. De astă dată „victima" 
este apreciatul arbitru inter
national Vasile Cadar care, 
chipurile, ar fi „tras" pentru 
Steaua în jocul desfășurat 
săptămîna trecută. Cunoscînd 
„obiectivitatea" susținătorilor 
formației timișorene (care a- 
cum doi-trei ani s-au mani
festat în așa fel îneît au de
terminat suspendarea 
nu 
va 
fie 
ai
duce partidele echipei 
Timișoara.

sălii), 
ne-ar mira ca peste cîți- 
ani Colegiul arbitrilor să 
nevoit să importe cavaleri 
fluierului pentru a con-

Campionatele 
vor desfășura anul viitor după 
o nouă formulă. Astfel, atît 
echipele din divizia de lupte 
greco-romane cît și cele de la 
libere au fost împărțite în cîte 
două serii, de est și de vest, 
urmînd a susține meciuri în 
turul și returul campionate
lor. Primele trei formații din 
fiecare serie vor participa la 
un turneu final (deci cîte 6 
echipe, la fiecare stil) pentru 
desemnarea campioanelor e- 
diției 1971. Iată echipele la 
cele două stiluri împărțite pe 
serii i GRECO-ROMANE — 
Seria est: IPROFIL Rădăuți, 
Dunărea Galați, Pescărușul 
Tulcea, Dinamo București, 
A.S.A. Bacău, Mureșul Tg. 
Mureș, Rapid București, Pro
gresul București și Steagul 
roșu Brașov; Seria vest : 
C.S.M. Reșița, C.F.R. Timișoa
ra, Electroputere Craiova, Stea
ua, A.S.M.T. Lugoj, Metalul 
București, Olimpia Satu Mare, 
Crișul Oradea și C.S. Pitești. 
LIBERE — Seria est: Nico
tină Iași, Dunărea Galați, To- 
mistex Constanța, I.M.U. Med
gidia, Steaua, Metalul Tîrgo- 
viște, Mureșul Tg. Mureș, Pro
gresul Brăila și Rapid Bucu
rești ; Seria vest: Olimpia 
Satu Mare, A.S.M-T. Lugoj, 
C.F.R. Timișoara, C.S.M. Cluj, 
Progresul București, Steagul 
roșu Brașov, Lemnarul Odor- 
hei, A.S.A. Brașov și Dinamo 
București.

detașează turneul internațio
nal al României (la ambele 
stiluri) care va avea loc, de 
astă dată, Ia Constanța, în 
perioada 2—4 iulie. Campio
natele balcanice (greco-ro- 
mane și libere) se vor dispu
ta la Skoplje (Iugoslavia), în 
zilele de 17 și 19 septembrie.

După cum se poate consta
ta lipsesc campionatele euro
pene. Federația internațio
nală de lupte a stabilit, la 
ședința sa de la Dubrovnik 
(Iugoslavia), ca întrecerile 
„europenelor" să se desfășoare 
pe viitor din doi în doi ani. 
Deci următoarea ediție a cam
pionatelor continentale va 
avea loc în 1972 (greco-roma- 
ne și libere — seniori), la Ka
towice (Polonia), la sfîrșitul 
lunii mai.

vează de multi ani în divizia 
A și unii dintre ei fac part.e 
din loturile naționale, au fost 
surprinși 
vinși —
BăileștI ! Faptul, desigur, 
surprins, dar în același timp 
a reliefat prezența unui nou 
centru de lupte al oltenilor. 
Un merit însemnat al acestei 
afirmări îl are profesorul de 
educație fizică Paul Drăguleț.

— multi chiar în
de tinerii din orașul 

a

Printre cei 
trenori de lupte, dar cu 
rezultate cu care s-ar min- 
drl și pedagogi sportivi cu 
vechi state de activitate, se 
numără piteșteanul COR
NEL PETRESCU. Ca spor
tiv. C. Petrescu n-a reușit 
să se evidențieze. în schimb, 
in munca de îndrumător 
tehnic a.l tinerilor luptători 
din Pitești, acest centru nou 
în atletica grea, a obținut 
rezultate mai mult decît re
marcabile. De trei ani de 
cînd este antrenorul Clu
bului sportiv Pitești. C. Pe
trescu a reușit să realizeze 
clteva rezultate excelente 
cu juniorii săi : anul trecut, 
la finala pe tară a cam
pionatului micilor luptători, 
formația piteșteană a ocu
pat locul I la juniori mici 
și locul doi în clasamentul 
general (juniori mici și 
mari).

Cei mai frumoși lauri l-a 
adus' acestui tînăr antrenor. 
Mihaj Boțită, care. începînd 
să practice sportul luptelor, 
acum trei 
marea lui 
a cucerit 
(categoria 
pionatelor 
niori care s-au desfășurat 
în august. în Suedia. A- 
cest titlu de campion con
tinental. ca și celelalte re
zultate bune obținute 
tinerii 
vin să răsplătească munca 
plină de abnegație a an
trenorului C. Petrescu.

ani sub îndru- 
Comel Petrescu, 
medalia do aur 
58 kg) a cam- 
europenc de ju-

de
luptători piteșteni

LA ACEEAȘI

CATEGORIE!

pentru 
deveni,

Rubrică redactată de 
Cosfin CHIRIAC

artistică Af. Ciutan
titlul categoriei 65

ți unul
aprigă 

. că vor 
și altul, campioni republicani

Fotoi ȘT. VILIDAR-Oradea

Ciobotaru tn disputa lor 
kg. Atunci Insă nu știau

DOI CAMPIONI

șl a 
de 

mai 
fost

Minibaschetbaliștii în întrecere

Cele
au

C.M.E.F.S. 
celor dls-

: desen : 1. Nicolas
sportivă și...

Cu prilejul premierii echipelor 
bucureștene calificate pentru Cri
teriul național al minlbaschetba- 
liștilor, a avut loc tn sala Flo
reasca un frumos festival , al 
practicanțllor din Capitală al a- 
cestul sport. In cadrul acestei 
sărbătoriri s-au desfășurat me
ciuri demonstrative (în fotogra
fie fază din jocul Școala spor
tivă nr. 2 — Liceul nr. 35) 
fost prezentată o expoziție 
desene șj poezii.

bune desene șl poezii 
premiate de către 
București. Iată numele

La recentele campionate re
publicane de juniori (greco- 
romane), dintr-o eroare de 
calcul, Marian Ciutan (Rapid 
București) a fost clasat pe 
locul II la categoria 65 kg. 
Analizîndu-se reclamația an
trenorului acestuia, Marin 
Belușică, prin care menționa 
că elevul său se aflase la 
egalitate cu cel care cucerise 
primul Iqc (Gheorghe Ciobo- 
taru — Dunărea Galați), bi
roul federal a decis acordarea 
titlului de campion republi
can pe 1970 la această cate
gorie ambilor concurenți. Deci 
ierarhia medaliaților la cat. 
65 kg: 1. Gh. Ciobotaru și 
M. Ciutan, 3. I. Moiceanu 
(Carpați Sinaia).

tlnșl 
(Școala sportivă nr. 2), 
tlana Ulna (Școala generală nr. 
69), 3. Elena Marinescu (Școala 
generală nr. 21) șl Elena Călin 
(Liceul nr. 35) ; poezie: 1. Șerban 
Antonescu (Liceul nr. 42), 2. Mi
hai Zăvoianu (Școala generală 
nr. 21).

De slmbătă, cele mal bune e- 
chlpe de mlnlbaschetbaliști, cali
ficate tn etapele precedente, își 
vor disputa (băieții la Suceava, 
ambele categorii, fetele la Satu 
Mare — categoria I Șl Ia Bacău 
— categoria a IT-a) turneele fi
nale ale Criteriului național.

CUPA 30 DECEMBRIE
Duminică în sala de haltere 

a clubului Progresul s-a dispu
tat o competiție rezervată hal
terofililor juniori bucureșteni, 
dotată cu „Cupa-SO Decembrie”.

Primii clasați: cat. 52 kg A- 
drian Ploieșteanu (Progresul) 
175 kg ; cat. 60 kg. Ion Bocșa 
(Metalul) 200 kg ; cat. 67 kg : 
Vasile Sandu (Metalul) 267,5 
kg ; cat. 75 kg. Virgil Găină 
(Dinamo) 315 kg ; cat. 82,5 kg 
Dumitru Tudorache (Progresul) 
315 kg ; cat. 90 kg: Bucur 
Saranciuc (Progresul) 355 kg; 
cat. 110 kg. Ion Crăciun (Pro
gresul) 282.5 kg. „Cupa 30 De
cembrie'’ a revenit prin adițio
narea punctelor echipei Pro
gresul (antrenor Gheorghe len
ei u). urmată de M ’aiul (an-

BUCUREȘTI Șl Tg. MUREȘ
trenor Constantin Tabarcea) și 
Dlnamo (antrenor (Al. Cosmaj.

Aurel PĂPĂDIE 
organizarea C.J.E.F.S. 
și a asociației sportive 
s-a disputat recent la

în 
Mureș 
Oțelul . 
Tg. Mureș un concurs dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie", cu 
participarea celor mai valoroși 
juniori din Tg. Mureș și So- 
vata. Cu acest prilej Ion Las- 
zlo (cat. 90 kg), elev in dasa 
a IX-a a liceului „Bolyai" Tg. 
Mureș. în vîrstă de 15 ani, a 
depășit recordurile republica
ne la juniori mici la stilurile 
împins (100 kg), aruncat (130 
kg) și la totalul celor trei sti
luri (320 kg). în încheierea con
cursului de haltere a avut Ioc 
prima demonstrație de cui tu- > 
rism din orașul Tg. Mureș.

C. ALBU-coresp. '

ASOCIAȚIILE SPORTIVE DIN JUDEȚUL BIHOR
(Urmare din pag. 1)

șapte mențiuni tn valoare de 
cite 1 000 lei.

Comisia județeană de orga
nizare a analizat rezultatele 
primei etape, în ședința Birou
lui C.J.E.F.S. Bihor. Pe pri
mul loc, dintre cele 43 de a- 
soeiații participante, s-a situat 
asociația sportivă Voința Ora- 
dea cu 4995 puncte, urmată 
de asociațiile sportive Bihorea- 
na-Marghita cu 2972 puncte. 
„Chimia”—Oradea cu 2200 punc
te, Fabrica de Confecții—Ora
dea cu 1735 p și I.C.O. cu 
153» puncte.

„Voința” Oradea a organizat 
campionatul asociației sporti
ve la 10 ramuri sportive : te
nts de masă, șah, volei, hand
bal. atletism, orientare turis
tică, fotbal, trîntă. popice și 
haltere. La aceste întreceri 
fost angrenate 76 echipe și 
total de 2228 participanți ; 
de tineri — din care 40 
fete — au cucerit Insigna
polisportiv ; au fost organizate 
întreceri sportive cu asociații 
din alte orașe : Voința Arad, 
Metalul Satonta. Medicina Ti
mișoara. Sănătatea Satu Mare, 
Voința Cluj, Bega și C.F.R. Ti-

au 
un 
176
de 
de

mlșoara, în ramurile : baschet, 
popice, handbal, fotbal etc. Tot 
în această perioadă, au fost 
organizate 6 duminici cultural- 
sportive, cu o participare nu
meroasă a cooperator. m oră- 
deni. Asociația sportivă s-a 
preocupat de extinderea gim
nasticii în producție, ’mai a- 
les la cooperativa „Tricotextil" 
din Oradea, unde predomină 
elementul feminin. Au fost 
formați și activizați 15 instruc
tori sportivi voluntari, iar pen
tru secțiile proprii au fost 
reamenajate și puse la punct 
terenurile de volei, baschet, te
nis de cîmp și fotbal.

Aceste rezultate au fost 
ținute ca urmare a muncii 
nă de elan, desfășurată 
membrii consiliului. în 
cu tovarășii Ioan Bar 
dinte) și Ștefan Banyal 
tar), muncă prin care 
ția sportivă „Voința" 
a devenit asociație sportivă 
model pe județul Bihor.

Locul II ocupat de asociația 
sportivă, „Bihoreana" Marghl- 
ta. se datorează de asemenea 
rezultatelor bune obținute în 
ultima vreme d« această aso
ciație. în fruntea căreia mun
cește cu multă tragere de lni-

ob- 
pli- 

de 
frunte 

(preșe- 
(secre- 
asocia- 
Oradea

mă președintele dr. Mircea 
Pop, care pe lingă angrenarea 
oamenilor muncii în practica
rea organizată a educației fi
zice, a. reușit să rezolve o pro
blemă acută, aceea a bazelor 
sportive. Astfel, pe lingă te
renul de fotbal din oraș a 
fost construită o tribună (avind 
capacitatea de 1000 Jocuri) și 
10 vestiare. A mai fost ame
najat un teren de iotbal pen
tru școlile generale, un teren 
de handbal bituminizat și un 
teren de tenis. Tot în incinta 
stadionului s-a început ame
najarea^ unei arene de popice, 
cu două piste, la toate aceste 
lucrări, peste 500 de oameni 
prostind muncă patriotică. Cam
pionatul asociației sportive a 
fost organizat la șah. tenis de 
masă și fotbal. Au cucerit in
signa de polisportiv 151 de ti
nere și 230 tineri și au fost or
ganizate 8 excursii cu peste 
2 000 de participanți ; la cele 
două duminici cultural-spor
tive de mare amploare au 
participat numeroși oameni ai 
muncii din Marghita.

Sînt cifre și fapte grăitoare 
pentru pasiunea și spiritul de 
inițiativă, al sportivilor bi- 
horenl.
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CALITATEA INSTRUIRII Șl REFLECTAREA El 
IN DESFĂȘURAREA JOCURILOR LA NIVELUL JUNIORILOR

In ultima perioadă, F.R. Fotbal 
șl-a Îndreptat tot mal mult aten
ția spre activitatea juniorilor, In 
scopul îmbunătățirii pregătiri} de 
ansamblu șl a ridicării calității 
jocurilor.

Mișcarea noastră fotbalistică — 
îndeosebi Ia nivelul copiilor șl 
juniorilor — posedă multe ele
mente talentate, dar acestea, nu
mai cu calitățile înăscute nu pot 
practica un fotbal de performan
ță, sport care Impune fiecăruia 
eforturi susținute, cu Intensități 
variabile, manifestate printr-un 
bagaj motric variat, eșalonat pe 
tot parcursul jocului, dar inter
calat cu pauze de relativă rela
xare. Față de aceste cerințe com
plexe, antrenamentul a căpătat, 
chiar ți la echipele de juniori, 
un' conținut tot mal științific, 
uripărindu-se o eficiență sporită.

Prin prisma antrenamentelor 
din" cadrul centrelor de copii șl 
juniori, a jocurilor interne și inJ 
ternațlonale, se pot trage unele 
concluzii, nu tocmai Îmbucură
toare. privitoare la instruire, con
cluzii la care ne vom referi în 
continuare, in Ideea remedierii 
lipsurilor constatate, in egală mă
sură in selecție șl instruire.

★
Selecția a avut de clștlgat 

prin organizarea unor competiții 
devenite tradiționale, disputate In 
vacanțele de vară (Steaua, UTA. 
Progresul București, Politehnica 
Iași, Rapid). Dar sub aspectul 
respectării criteriilor și principi
ilor procesul de selecție nu co
respunde încă integral. Cu toate 
că s-au stabilit parametrii morfo- 
funcționali și probele de control 
pe grupe de vîrstă, se semnalează 
prezența unor indici și norme 
nesatisfăcătoare la multi copil șl 
juniori, ceea ce ne îndreptățește 
să credem că aceștia vor atinge 
cu greu performanțe valoroase.

Se constată o neglijare a tipu
lui constituțional, care implică o 
dezvoltare fizică armonioasă, un 
raport, optim intre greutate și 
înălțllhe, iar această ignorare 
duce la consecințe negative asu
pra dezvoltării ulterioare a capa
cității biologice, a calităților mo
rale- și psihice. Neefectuarea pe
riodică a probelor de control, 
inexistența unei evidențe a nor
melor obținute pe parcursul ani
lor, omlțindu-se astfel principiul 
durabilității selecției, duc atît la 
aprecieri subiective, referitoare la 
evoluția tinerilor fotbaliști, cit șl 
la imposibilitatea dirijării proce
sului de instruire pentru cultiva
rea unor calități superioare.

La grupele de juniori se ob
servă nu o dată neconcordanță 
Intre conținutul antrenamentelor 
și cerințele jocului. Be știe că 
la Juniori apropiem și, adesea, 
confundăm condițiile antrenamen
tului cu cele ale jocului, prin 
structuri de exerciții ce se des
fășoară In viteză și cu adversar, 
individual sau In grup. Or, an
trenamentele urmărite ne arată

o slabă preocupare In transpu
nerea situațiilor de Joc In in
struire, apellndu-se frecvent la 
conduceri prelungite de minge, 
pornite de la centrul terenului 
șl terminate la 16 m. urmate de 
tras la poartă, sau tras la poar
tă după simpla împingere a min
gii la 1—2 m în față. De fapt, 
toate acestea contravin spiritului 
jocului modern, care a căpătat 
un caracter pregnant colectiv 
și in care plnă și marii jucători 
acționează pentru echipă.

întrucît majoritatea echipelor 
se apără supranumerie, este de 
asemenea necesar să perfecțio
năm »un-dol’*-urlle Șl acțiunile 
pe marginea terenului, necesare 
depășirii directe sau prin în
văluire a apărărilor, urmate de 
pasa înapoi sau centrări șutate.

In raport Cu această cerință 
tactică, realizările sînt minime: 
nu se observă la antrenamente

OPINII

nici o preocupare pentru j.un- 
dol“-uri, iar în ioc să se pro
cedeze la lansarea unui jucător 
pe extremă — acțiune în grup, 
cu minimum 3 participant care 
să fie obligați să depășească un 
adversar șl apoi să centreze la 
un coechipier — asistăm la cen
trări ale antrenorului, sau, în 
cel mai fericit caz, ale unul ju
cător, ceilalți (10—12) fiind ma
sați în suprafața de pedeapsă, 
așteptînd ca la intervale mari 
de timp să poată lovi mingea.

In fotbalul modern se vor
bește tot mal mult de faptul : 
„cine stăpînește mijlocul tere
nului. stăpînește jocul". Ar fi 
normal, în această idee, ca In 
urma antrenamentelor să asis
tăm la exersarea pe toată lă
țimea terenului a acțiunilor in 
grup, cu schimbări frecvente ale 
direcției de atac, schimburi de 
locuri, demarcări false, pentru 
crearea zonelor libere șl pă
trunderea Jucătorilor din liniile a 
Il-a și a III-a, manevre care să 
albă drept scop pregătirea pa- 
sel decisive și angajarea atacanțl- 
lor, In vederea obținerii unul a- 
vantaj tactic hotărîtor șl a creă
rii situațiilor de gol. Acest lucru 
se întlmplă foarte rar, și de
seori In meciurile echipelor 
noastre de Juniori cursivitatea 
Jocului este frfntă după numai 
S—3 pase, fie prin aglomerarea 
jucătorilor în jurul mingii, fie 
prin tendința dezvoltării unul joc 
distructiv, de angajament fizic.

chiar cu riscul de a ne re
peta, vom aminti că antrenamen
tul trebuie să reprezinte un e- 
fort fizic de volum mare, cu

grad sporit de complexitate șl 
de intensitate variabilă (predo
minant maximală). efort care 
alternează cu momente de re
lativă relaxare. Realizarea aces
tui deziderat Impune folosirea 
metodică a unor stimuli adecvați 
de intensitate și creșterea trep
tată a volumului de muncă. E- 
lementul de bază pentru ridicarea 
capacității biologice este intensi
tatea, asigurată prin repetarea 
unor acțiuni de joc tn condiții 
de viteză maximă și opoziție.

Pentru ca eforturile să devină 
mai ușoare, îndeosebi la jocurile 
cotate ca... dificile, antrenamen
tul trebuie să se desfășoare la 
o intensitate mult mal ridicată, 
cu un număr sporit de repetări, 
dar să nu omită în nici un mo
ment pauzele necesar* reveni
rii.

Fixitatea pe posturi, limitarea 
zonelor de acțiune și. Implicit, 
neparticiparea în mod constant 
la oele două momente ale jocu
lui — atac șl apărare — se da- 
toresc tocmai capacității biolo
gice reduse șl lipsei de orizont 
tactic. în fotbalul mondial se 
observă deprinderea - fie a ac
ționa pe cit mat 'multe zone, 
puțini fiind jucătorii — și din
tre aceștia numai unii apărători 
centrali — care în cursul jocu
lui au sarcini limitate. Toți cei
lalți acționează alternativ sau 
slmultah. in atac sau apărare, pe 
centru sau margini, pentru re
cuperarea mingii, construirea a- 
taculul șl finalizare.

Cu toate că jocul apărătorilor 
pare mal simplu, datorită nu
mărului relativ mic de elemente 
tehnico-tactice ce trebuie per
fecționate (joc la intercepție, 
presing, dublaj, marcaj și depo
sedare), constatăm frecvente ac
țiuni purtate dincolo de limi
tele regulamentului, care peri
clitează uneori integritatea cor
porală a adversarului. Această 
lacună se datorează, după păre
rea noastră, lipse.1 unui plasa
ment corespunzător, în raport cu 
jucătorul, cu mingea și propria 
poartă, aprecierii greșite a tra
iectoriei mingii, deci a alegerii 
momentului intervenției. Or, 
mijloace pentru perfecționarea 
jocului în apărare sînt multiple 
și ușor de conceput.

O atenție sporită trebuie să 
acordăm, de asemenea, fazelor 
fixe. în această privință se cons
tată o slabă preocupare, modul 
de acționare purtînd amprenta 

Intlmplării. Ne referim In prin
cipal la aruncarea de la margi
ne, la loviturile libere din preaj
ma suprafeței de pedeapsă ad
verse și la loviturile de la poar
tă. în vederea obținerii unul 
avantaj tactic permanent se re
comandă exersarea a 2—3 sche
me, care uneori pot deveni ho- 
tărltoare în desfășurarea jocurilor.

C. ARDELEANU
antrenor federal

REPORTAJ DE VACANTĂ
(Urmară dtn pag. I)

— M-a lovit Ivan II — zice, 
și-mi arată glezna dreaptă, tra
versată de o plagă în curs de 
vindecare.

— Spune-mi, cum ai de
venit fundaș 7

— Nu știu. Intr-o zi, antre
norii m-au trecut pe acest post. 
Eu eram obișnuit la „mijloc", 
era mai simplu, la două pase 
bune, mergea și una greșită. 
Nu se vedea... Ca fundaș, e 
mai greu 1 A trecut extrema 
de tine, e jumătate gol...

De alături se aude o vioară. 
Privim mirați. Este soția, Flo
rența, studentă la Conservator, 
repetă.

Trebuie să plecăm. îmi spu
ne că face revelionul In fa
milie. Nu. nu pleacă de loc 
din București...

— Cane crezi că e cea 
mai prețioasă virtute a u- 

< nui fotbalist 7 — îl întreb 
în ușă.

— Dacă are talent, cea mai 
mare calitate e seriozitatea.

...Cred că Marin Bărbulescu 
avusese dreptate.

★
Constantin Petrea. arbitru 

binecunoscut, reprezintă ai doi
lea „subiect" al reportajului- 
itinerant de astăzi.

— în vacanță ?
— Am fost! Douăzeci și una 

de zile am schiat, la Bran, 
acum mă odihnesc și... mă 
antrenez !

— Vă antrenați ?
— Exact. Returul va fi mal 

greu, nu numai pentru fot
baliști, dar și pentru arbitri... 
Miză mai mare, jocuri cu ten
siune mai înaltă. Orice greșea
lă se va plăti mai scump, 
pentru că toată lumea va fi 
cu ochii pe noi! Eu imi fac 
car iarna...

în tur. a arbitrat 5 meciuri 
ți a „agonisit" 23 de stele. E 
mulțumit, deși ar fi putut fi 
25...

— La ce visezi tn ’71,
Constantin Petrea 7

— La ecusonul F.l.F.A. !
Are in urmă 12 ani de ar

bitraj, de experiență. A de
butat la meciul I.O.R.—Laro- 
met, din campionatul ‘ orașului 
București. Cel mai bun arbi
traj 7 în 1970, în Berlinul oc
cidental, Hertha-Spartak Tma- 
va 0—1.

— Dumneata ești soco
tit un „cavaler al fluieru
lui" cumpătat. Și pe bună 
dreptate. Aș vrea să te în
treb. însă, dacă ai arbitrat 
numai de 5 stele 7 (după 
părerea d-tale I) Poate-mi 
oferi un final... în contrast 
cu succesele de astăzi 7 !

Zîmbește. Stă o clipă.
— Era la Baia Mare. Mine

rul—U.T.A. 2—2, textiliștii au 
egalat dintr-un gol marcat 
cu... mina! N-am văzut, și-am

plecat de la stadion după două 
ore, intr-o mașină a... Sal
vării ! Minerul a retrogradat 
cu acel meci egal...

Amintiri vesele. Amintiri 
triste. Viață de arbitru...*

Pe membrii lotului național 
de juniori i-am găsit la Cen
trul de medicină sportivă, unde 
doctorul Ghimpețeanu îi su
punea la ceea ce se numește, 
în termeni pretențioși, „vi
zită medicală în circuit".

Mateescu apasă pe pedalele 
bicicletei ergometrice, Donose 
răspunde întrebărilor unui test 
psihologic, Bucaru strînge un 
dinamometru. în timp ce toți 
ceilalți își așteaptă cuminți 
rindul. Fiecare cu dosarul lui 
de analize și teste...

Doctorul Ghimpețeanu se de
clară mulțumit de starea ele
vilor săi, cu excepția lui Helvei, 
ușor accidentat la genunchiul 
drept.

Helvei, veșnicul ghinionist, 
cel despre care ne-a ajuns la 
ureche — zvon reprimat de

altfel, cîteva zile mai tîrziu — 
că ar fi avut, spre toamnă, o 
dublă fractură.

— Ce-i cu dubla fractură?
— Ce să fie?! A fost o... fi

sură, care m-a ținut departe 
de teren exact o lună. Asta a 
făcut să nu joc decit. trei me
ciuri.

— Cite goluri ai marcat?
— Tot trei!
îmi spune că se simte re

făcut, că îl „ține" genunchiul 
drept, dar ăsta e un fleac...

— Ce te preocupă acum 7 
— Să trec examenele cla

sei a XI-a și să... slăbesc. 
Trei-patru kilograme. Vreau să 
fac totul pentru a fi in pri
măvară in forma cea mai 
bună.

— Spune-mi, crezi în ca
lificarea echipei pentru tur
neul U.E.F.A. ?

Tace. O tăcere deplină, gra
vă. contrastantă cu ochii lui 
jucăuși, nepotrivită la chipul 
acesta copilăros.

— Ne calificăm sigur I
Helvei a spus-o...

Acești cicliști incăpăținați nu sfnt alții decit... fotbaliștii lo
tului național de juniori, surprinși la 0.M.S., in cursul vizitei 
medicale...

C.F.R. TIMIȘOARA N-A DEPUS ARMELE
S' P. BECKER: „Am intirziat cu 13 sâptâmini"

...Zile de decembrie 
șoara. Ca și în alte 
și asociații sportive cu secții 
de fotbal, la C.F.R., la POLI
TEHNICA și U.M.T., după un 
sezon de activitate, s-a pur
ces la bilanțul realizărilor. 
Desigur, bilanțul nu a avut 
darul să satisfacă. Cu alte 
gînduri, cu alte năzuințe por
niseră la drum în recentul 
sezon cel ce îndrăgesc 
sport In orașul 
rile Begăl...

împreună cu 
competente ale 
fotbal, I. Alexandrescu, se
cretar general, C. Braun- 
Bogdan, antrenor federal, și 
Fl. Dumitrescu. instructor 
principal, am luat parte Ia 
C.F.R., adică „acasă" la divi
zionara A, la o discuție lăr
gită, în care au fost dezbă
tute comportarea echipei, po
sibilitățile ei, cauzele slabe
lor rezultate, situația actuală 
și... șansele de redresare.

Desigur, faptul că după 14 
ani echipa ceferiștilor timi
șoreni a reușit să icvină în 
prima divizie a țării a în
semnat un prilej de satisfac
ție în rîndurile iubitorilor 
fotbalului din oraș. Atunci, 
unii întrezăreau C.F.R.-ului o 
evoluție ascendentă, conside- 
rînd-o capabilă să revină pe 
pozițiile de altădată. O tem- 
pora I

Jucătorii au încercat să re- 
aprindă flacăra speranței, dar, 
pînă la urmă, rezultatul ge
neral este cu totul nefavora
bil, ba, sub nivelul celor mai 
modeste pretenții i 15 Jocuri 
disputate, 3 victorii, 6 puncte 
din 30 posibile, 8 goluri mar
cate, 27 primite 1 înfrîngeri 
după înfrîngeri șl, cu puține 
excepții (meciurile cu Sport 
Club Bacău, Petrolul, Farul 
și Steagul roșu), evoluții si
tuate chiar sub nivelul com
portării în divizia B, cînd 
ambiția, devotamentul, pute
rea de luptă erau atuuri de 
bază.

După promovare, pentru a 
se asigura un climat cores
punzător de muncă, au fost 
luate o serie de măsuri or
ganizatorice. Am aflat că 
s-au Tăcut eforturi considera
bile pentru o încadrare adec
vată în procesul de muncă și 
învățămînt a fiecărui jucă
tor. N-au fost neglijate con
dițiile de viață, familiile, a- 
dică tot ce putea avea o in
fluență pozitivă asupra ran
damentului sportivilor. Dar, o

la Timi- 
cluburi

de pe
acest 

malu-

cadrecîteva 
federației de 

I. Alexandrescu, 
general,

-

nou 
timișoienii iși doresc cit

Fază din meciul Steaua — C.F.R. Timișoara. Un 
Pentru retur,

moment critic la poarta feroviarilor, 
mai puține asemenea faze

Foto i Theo MACARSCHI

serie de aspecte de bază, cu 
implicații directe asupra 
comportării și randamentu
lui, au fost neglijate, consi- 
derîndu-se, probabil, că, rea- 
lizînd promovarea, echipa e 
capabilă să presteze din ofi
ciu uh joc la nivelul compe
tiției în care era acum an
gajată. Eroare! Pe parcurs 
au apărut cu pregnanță lipsa 
unul sistem de joc, o slabă 
orientare în teren, greșeli ele
mentare In apărare, o tehni
că individuală rudimentară. 
Au intervenit, apoi, factorii 
de ordin moral. Jucătorii nou 
promovați (Bojin, Donca, 
Nestorovici) nu au fost inte
grați organic în echipă, în 
anumite momente s-a semna
lat... fenomenul de respin
gere din partea colectivului 
ce se considera, cîndva, o fa
milie, 
dintre 
jin, i 
fiind. 
Apoi, 
sau Pîrvu au făcut rabaturi 
de la programul sportiv și 
extrasportiv. Floareș, Nesto
rovici și Bucșa au socotit

Chiar celui mai bun 
ei, și mai eficace, Bo
se aduceau reproșuri, 
nu o dată, insultat.

Tatar, Corec, Gaboraș

STUDENT!! CLUJENI IM
PETREC CONCEDIUL IN FAMILIE

Studenții clujeni au efec
tuat ultimul antrenament în 
ziua de 19 decembrie, luînd 
vacanță pînă la 5 ianuarie. 
Toți componenții lui „U“ își 
petreo concediul în familie,

Ivan - operat
de hernie

zile de la termi-

ca

Cîmpeanu, Crețu, Moidovan, 
Ștefan, Solomon și Adam — 
la Cluj, Pexa și Anca — la 
Turda, Șoptereanu — la Lu- 
peni, Lică, Frații Mocanu și 
Iordache — la București 
etc.

Clubul clujean preconizea
ză ca întregul lot să se de
plaseze 
nuarie, 
să se 
10 zile.

la sfîrșitul lunii ia- 
la Băile Felix, unde 
pregătească timp de

uneori antrenamentele 
fiind prea multe și obositoa
re, evitîndu-le...

Faptele, la început consi
derate mărunte, au avut efec
tul unui coroziv ce submina 
unitatea morală și de voință 
a formației. Forțele se dez
membrau. De aici instabilita
tea în formație, căutări și 
schimbări de la o etapă la 
alta. Sînt lucruri recunoscu
te, de altfel, și de darea de 
seamă, prezentată de către 
secția de fotbal la ședința de 
analiză care a avut loc.

Dar ce spun antrenorii re
feritor la comportarea echi
pei 7

V. GAIN, antrenor al echi
pei de juniftri: „Evoluția 
primei noastre echipe este 
rezultatul crizei prin care 
trece fotbalul timișorean de 
mai mulți ani. în ultimele 
două-trei sezoane, doar 4 ju
niori au promovat în forma
țiile ce reprezintă Timișoara 
în diviziile A, B sau C. Peste 
tot lipsește calitatea. în ciu
da acestui adevăr recunoscut, 
nici de data aceasta nu s-a 
reușit să se adune sub culo
rile aceleiași echipe tot ce are 
Timișoara mai bun. Forțele 
sînt dispersate Ia C.F.R., Po
litehnica, U.M.T. Nimeni nu 
vrea să înțeleagă că această 
tnorișcă „pieacă C.F.R., vine 
Poli" și invers, poate aduce 

„doar satisfacții de moment, 
dar și atîtea necazuri".

P. BECKER, antrenor prin
cipal la C.F.R.: „Am mai 
spus-o și o repet: aceasta 
este valoarea fotbalului timi
șorean. Și 
ci de 15. 
problema 
Am cerut 
Politehnica, dar nimeni 
m-a auzit. Ce puteam face ? 
Am promovat cu un lot de 
13 fotbaliști, dintre care doar 
Manolache și Răcelescu știau

nu de un an, doi, 
în iunie, am pus 
întăririi echipei, 

trei jucători de la 
nu

cit de aspră este lupta în di
vizia A. Am fnceput să cău
tăm în stingă și-n dreapta. 
L-am găsit pe Bojin, care a 
dat deplină satisfacție, dar 
nici el nu e în stare să ducă 
o întreagă echipă In spate. 
Are talent, însă e prea tînăr 
și nerodat. Nestorovici nu s-a 
dovedit mai bun decit înain
tașii pe care i-am avut în B, 
Iar Donca, cu nimic superior 
noilor colegi din apărare. Ba, 
mai mult, am pierdut și din 
calitățile demonstrate in cam
pionatul diviziei secunde i 
dăruire, disciplină, un moral 
excelent, care, atunci, ne-au 
permis să ridicăm nivelul pre
gătirii peste cerințele cam
pionatului la care luam parte. 
Ștacheta exigenței a scăzut. 
Dacă anul trecut, față de 
Covaci, Guțuli, Mureșan, Po- 
panică, noi, antrenorii, ca și 
conducerea clubului am dove
dit exigență, în fața lui Ga
boraș, și a altora, am închis 
ochii. Abia după întrerupe
rea campionatului am pus*' 
piciorul în prag, dar întirzia- 
sem cu 13 săptămîni!"

Desigur, sînt atîtea lucrări 
de spus pe marginea compor
tării echipei situată acum pe 
locul 16 în clasamentul divi
ziei A. Interlocutorii ne-an 
prezentat numeroase fapte, 
argumente. S-a dezbătut pro
blema fotbalului timișorean 
în ansamblu, iar comportare»' 
echipei C.F.R. ca rezultat al 
carențelor generale. Dar, 
toate acestea pot constitui su
biectul unei tratări mult mai 
largi. Revenind Ia C.F.R., tre
buie să arătăm că nimeni n-a 
dezarmat! După vacanță se 
vor relua pregătirile cu în
crederea în posibilitățile de 
salvare a echipei, 
sporite și cu dorința unanimă 
de a-i îmbunătăți valoarea.

C. ALEXE
I*. ARCAN — coresp.

cu forțe

La două 
narea turului, jucătorii de la 
Universitatea Craiova au in
trat în vacanță, care va ține 
pînă la 12 ianuarie. în pro
gramul întocmit de antreno
rul Șt. Coidum este prevă
zut ca în ziua de 15 ianua
rie craiovenii să se deplaseze 
la Sinaia, 
proape 
prezent, 
lor sînt 
excepții
Constanța, Niculescu la To- 
poloveni, iar Ivan, care a 
fost operat săptămîna trecu
tă de hernie, se află încă la 
București,

în prezent, conducerea clu
bului Universitatea duce tra
tative pentru contractarea u- 
nui turneu în Turcia tn luna 
februarie.

A.S. ARMATA
Tg. MUREȘ

A LUAT VACANTA
LA 20 DECEMBRIE

LOTO-PRONOSPORT
MARI PREMIA?! LA I0T0

unde vor sta a- 
două săptămîni, în 
majoritatea jucători- 
în Craiova, cu cîteva 

i Pilcă a plecat la

i
M. VLADOIANU, coresp.

Liderul seriei I a diviziei 
B, A.S. Armata Tg. Mureș, 
și-a încheiat activitatea de 
abia în ziua de 20 decem
brie. în luna decembrie, după 
terminară turului campiona
tului diviziei secunde, A.S. 
Armata a participat (în afara 
clasamentului) la competiția 
fotbalistică dotată cu „Cupa 
30 Decembrie". în perioada 
de odihnă au plecat din lo
calitate doar 3 jucători i 
Ispir și Nistor la București 
și Trăznea la Giurigu.

Antrenorul Tiberiu Bone a 
prevăzut ca în luna ianuarie 
antrenamentele — In aer li
ber și în sală — să se des
fășoare la Tg. Mureș.

Săptămînă de săptămină se 
adaugă noi nume pe listele 
marilor cîștigători la LOTO.

Dintre miile de cîștigători, 
cităm numele familiei Ion 
Moldovan din comuna Sărata, 
județul Cluj, care la tragerea 
Loto din 11 decembrie 1970, 
■a jucat 8 variante simple, a- 
chitate 25%„

Dintre cele 8 variante, două 
au ieșit cîștigătoare la cate
goria 1 a primei extrageri, 
fiecăreia revenindu-i cîte 
85.230 lei.

Deci un mare succhs al în
tregii familii Moldovan, care, 
optînd pentru un autoturism 
FI AT 850, urmează să pri
mească restul cîștigurilor în 
numerar.

Telespectatorii vor avea pri
lejul să urmărească înmina- 
rea acestor mari premii astă- 
seară în jurul orei 19,10 
intea tragerii concursului 
noexpres.

Nu lipsiți nici dv. de la

gerile și concursurile organiza
te ' 
Și. 
la
25 decembrie a.c. pentru 
putea imita și dv. performan
ța familiei Moldovan.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 
Nr. 51 DIN 20 DECEMBRIE 

1970
CATEGORIA I : 

tate) 14,3 variante 
a

de LOTO-PRONOSPORT 
mai ales, participați 

tragerea LOTO de vineri 
a

: (13 rezul- 
! a 5.513 lei 

Il-a: 
variante

(12
a

CATEGORIA
rezultate) 245,1 
386 lei

CATEGORIA
rezultate) 2.072,7 variante a 
68 lei

a IlI-a: di

îna- 
Pro-

JOI ULTIMA ZI

LA LOTO
tra-

ANALIZA SPORTELII BUCUREȘTEAN
(Urmare din pag. I)

menea corabie, a-1 profila 
destinele, nu este o treabă 
nici simplă și nici - ușoară. 
Cu atît mai mult trebuie să 
remarcăm faptul reieșit din 
informarea prezentată, că
din datele preliminare re
zultă faptul că organizațiile 
sportive din municipiul Bucu
rești au îndeplinit și depășit la 
principalii indici cifrele pro
puse în planul de 2 ani, care 
expiră peste cîteva zile. A- 
ceasta permite ca noul plan, 
pe 5 ani, să fie abordat cu 
încredere și optimism, avînJ 
asigurată și experiența unei 
munci desfășurate cu simț de 
răspundere, cu pricepere și 
stăruință.

SĂ ÎNVĂȚĂM DIN SUCCESE I
Este bine să învățăm și din 

izbînzi, nu numai, cum în
cearcă să ne convingă scep
ticii și maeștrii falsei mo
destii, din lipsuri și eșecuri.

Printre reușitele, cele mai

însemnate ale organizației 
sportive a Bucureștiului tre
buie notată acțiunea amplă 
de relansare a sportului șco
lar, atenția sporită care s-a 
dat acestei activități cu re
zonanțe de „problemă națio
nală".

Din informare, dar — mai 
ales — din cuvîntul profesoa
rei Eugenia Țicaliuc, a reie
șit faptul că sportul școlar 
bucureștean a beneficiat, în 
primul rînd, de un sistem 
competițional judicios, dife
rențiat, eliberat de șabloane 
și formalism. Ideea de bază 
a fost aceea a CONTINUI
TĂȚII, adică exact ceea ce 
a lipsit vreme îndelungată și 
mai lipsește pe alocuri și a- 
cum. Elevilor li s-a asigurat 
un program continuu, pe par
cursul a 14—15 săptămîni din 
cele ,28 cîte numără anul șco
lar. Lucrul acesta s-a dato
rat calendarului dar și mă
surii de a se deschide t>ate 
bazele sportive ale Capitalei 
populației școlare.

Asociațiile din întreprinderi

și-au adus contribuția de 
preț la angrenarea masei 
salariaților bucureșteni în 
activitățile de sport, de miș
care. Peste 2 000 de acțiuni 
turistice cu aproape 90 000 de 
participant reprezintă o ci
fră I Tovarășul I. Carnac, pre
ședintele asociației sportive 
„Autobuzul", împărtășea Ple
narei din experiența acestei 
unități-model, arătînd că „oa
menii devin foarte receptivi 
Ia ideea de a practica spor
tul dacă li se oferă condiții 
și un program atrăgător, in
teresant”. Ceea ce s-a făcut la 
„Autobuzul".

ÎNTRE „MASĂ"
Șl „PERFORMANȚĂ", 
O PUNTE TRAINICĂ

în privința legăturii ca’e 
există sau ar trebui să exiști 
între sportul de masă și ce! 
de performanță, părerile sînl 
împărțite. Sînt voci care, 
cu argumente destul de trai

nice, despart sferele acestor 
activități; unii socotesc că 
ele se întretaie ; alții — mai 
mult — Ie văd confundîn- 
du-se. Un verdict ar fi nu 
numai greu, dar și riscant.

Noi ne menținem la păre
rea că activitatea de masă 
(care urmărește să dea ro
bustețe biologică populației) 
chiar dacă nu determină in 
mod absolut, oricum, 
favorizează apariția acelor 
valori care pot deveni lideri 
ai stadionului.

Exemplul Bucureștiului este
— din acest punct de vedere
— elocvent. Peste 60 la sută 
din sportivii nominalizați pen
tru Jocurile Olimpice provin 
din cluburile Capitalei. Se va 
spune, poate, că mulți dintre 
ei și-au început ucenicia in 
alte orașe ale țării. Spre ști
ință generală vom arăta că 
procentul acestora reprezintă 
doar șase la sută !

La temelia unui asemenea 
bilanț au stat: selecția mai ri
guroasă decit în alți ani, au
diența mai mare a tineretu

lui față de activitățile spor
tive, formele de atragere mal 
bine alcătuite. Bucureștiul, 
prin Dinamo și Steaua, mai 
ales, își ia și acum pe umeri 
cel mai mult din povara 
olimpică a anului 1972. Și 
o face pentru că are un su
port de masă mult mai larg 
decît alte orașe ale țării. 
Ceea ce era de demonstrat!

„NON MULTA SED MULTUM"
Raportul dintre cantitate 

și calitate continuă să pre
ocupe. în intervenția sa, tov. 
Marin Bîrjega era de pă
rere că punctul din planul de 
perspectivă (1971—1975) pri
vind mărirea cu 10 la sută 
a secțiilor pe ramură de 
■“'Ort trebuie revizuit. „De- 
■ «. mai multe și mai slabe, 
este preferabil mai puține și 
mai puternice”, spunea, cu de
plină dreptate, domnia sa.

BĂTĂLIA PENTRU CALITATE,
EFORTURI PENTRU 

EXIGENȚĂ
Din dezbaterile Plenîuei 

au ieșit . la iveală și multe

puncte deficitare ale activi
tății sportive bucureștene.

în domeniul sportului de 
masă a fost criticat, pe bună 
dreptate, accentul exagerat 
care se pune pe activitățile 
competiționale, neglijîndu-se 
acelea individuale, care apar
țin în mod intim cetățeanu
lui. Este absolut adevărat! 
Cu totul necorespunzătoare 
a fost apreciată activitatea 
de agrement care se desfă
șoară în parcurile, cartiere
le și zonele verzi ale ora
șului. Marin Bîrjega con
semna, în alocuțiunea sa, 
eforturile insuficiente care se 
fac pentru atragerea spre 
sport a tineretului universi
tar, iar profesorul Marin Ră- 
doi completa ideea arătînd 
că „25 de candidați olim
pici la 40 000 de studenți 
bucureșteni reprezintă o ci
fră care nici nu poate fi mă
car luată în seamă!

Adrian Buzea, președintele 
clubului Dinamo, s-a pro
nunțat împotriva mentali
tății multor antrenori care 
își pun drept obiectiv cîști- 
garea unui campionat de va
loare tehnică mediocră și nu 
caută să-și pregătească ele

vii la nivelul imperativelor, 
deosebit, de înalte, ale spor
tului internațional.

Omologul său de la Steaua, 
Maximilian Pândele, abor
da tema spinoasă și delicată 
a muncii de educație cu spor
tivii fruntași, relatînd cazuri 
grave de delăsare ori indis
ciplină și făcînd cunoscut că 
plenara clubului său din ia
nuarie 1971 își propune să 
dezbată pe larg acest su
biect.

La Plenară s-a vădit ac
centul pregnant care se 
pune pe exigență și pe 

calitate, dorința fermă a par- 
ticipanților ca din experiența 
acumulată, din învățămintele 
succeselor și ale lipsurilor, 
activitatea de educație fi
zică și sport din municipiul 
București să se rP e la noi 
cote de calitate,

1971, anul aniversării glo
riosului semicentenar al Par
tidului, primul din nou) cin
cinal și ultimul înaintea 
Olimpiadei, să reprezinte un 
bloc-start care să lanseze 
sportul bucureștean și pe cel 
românesc spree noi succese 
și victorii.



Cea mai frumoasă performanță

a înotătorilor ploieșteni

LOCUL I IN „CUPA SPERANȚELOR"

PLOIEȘTI 22 (prin telefon de la trimisul nostru). înotătorii 
petroliști au sprintat în forță spre finalul marii competiții a 
speranțelor, dobîndind o victorie de prestigiu. Ei au totalizat 
457 p, fiind urmați în clasamentul general de : Șc. sp. Reșița 
372 p, Șc. sp. 2 177 p, Șc. sp. Timișoara 104_p, Dinamo 87 p, 
Dunărea Galați 57 p, Șc. sp. Sibiu 47 p și Rapid 30 p.

Este cea mai frumoasă per
formanță a elevilor antreno
rilor Anca și Mihai Mitrofan 
(ajutați substanțial de Ovidiu 
Ionescu), care răsplătește am
bițiile și sacrificiile unui grup 
de entuziaști ce sprijină ne
contenit această activitate în 
orașul Ploiești.

Performerii (individuali) ai 
ultimelor reuniuni t Lavinia 
Donia (13 ani) cu 2:47,8 la 
200 m spate și V. Molico cu 
2:51, la 200 m bras.

REZULTATE TEHNICE. COPII 
A — 400 m liber (b): D. WET
TERNECK (RES.) 4:52,0, A. Hor
vath .. . . “ ~ ~ '
clun (Șc. Sp. 1) 
liber (f): ~ ~~
5:38,0, L. Seidl (Timiș.) 5:41,6, R. 
Stăneseu (Din.) 5:42,2; 200 m del
fin (b): 
2:57,7; 200 m delfin (f): D. HLU- 
ZIN (RES.) 2:59,2, I. Sporea 
(Reș.) 3:04,9; 200 m bras (f): R. 
PETRUICA (REȘ.) 3:05,4, L. Ban- 
cu (C.S.Ș.) 3:16,5, A. Hutzu (Șc. 
Sp. 1) 3:17,3; 200 m bras (b): V. 
MOLICO (STEAUA) 2:51,0, G. Po-

(Șc. Sp. 1) 5:02,6, S. Cră- 
'■ 5:06,9; 400 m

STANCIU (DUN.)G.

L. VLAD (Șc. Sp. 2)

I.

Petrescu 
m liber ; 

___  __ ”, Cră- 
Roth (Sib.j 21:11.9; 

„w —--- (f): B. SEIDL
(TIMIȘ.) 12:01,1; 200 m spate (b): 
A. HORVATH 2:35,3. C. Mandache 
(Petr.) 2:43,3, M. Chibrit (Dun.) 
2-43 3- 200 m spate (f): L. DONIA 
(REȘ.) 2:47,8. I. Sporea 2:5°,9, L 
Ratușni 2:56.3: 4x100 m liber (b) • 
REȘIȚA 4:26,5, Petrolul 4:29.5, i?C.

4-33 9- 4x100 m liber (f). 
Timișoara 5:03,5;

200 m liber (b) : 
2:28,2, 

200 m 
(RES.)

D. Georgescu (Din.) 2:49,o; 100 
m bras (b): D. ALDEA (PETR.) 
1:23.8. C. Constantinescu (Petr.) 
1:26,5; 100 m bras (f): M. WIN
KLER (REȘ.) 1:30.8, D. Dumitru 
(Prali) 1:31,0, J. Mirosu t 1-31,5; 
200 m spate (f): K. PARUTSCH 
(TIMIȘ.) 2:51,2. M. Giurcă (Reș.) 
3:02,9; 200 m spate (b): I. SVETZ 
2:45,3, Gropșan (Reș.) 2:46,6, Ml- 
llm (Reș.) 2:51,5; 4x100 m mixt 
(f): REȘIȚA 5:51,5,
6:02,5; 4x100 m mixt (b):
TROLUL 5:09,5 — rec., Șc. Sp. 2 
5:22,5; 400 m liber (b): I. ȘVETZ 
5:16,0, A. Popovici 5:23,8, Draga

povicl (Din.) 2:52,6, A.
(Șc. Sp. 2) 2:57.6; 1500 
D. WETTERNECK 20:21,7, 
ciun 20:38.4,
800 m liber

Sp. 1 
reșița 4:58,7,

COPII B —A. POPOVICI (PETR.) 
Șvetz (Șc. Sp. 2) 2:30,1; 
liber (f): J. MIROSU 
2:41,3. C. Pănulescu (Petr.) 2:42,3.

Georgescu (Din.) 2:49,0; 1—

Petrolul
PE-

(Șc. Sp. 2) 5:25,0; 400 ni liber ff): 
MIROSU 5:39,6, Pănulescu 5:41 3, 
Georgescu 6:01,5; lOo m delfin 
(b): URSU 1:14,5, Gropșan 1:15.9; 
100 m delfin (f): M. VASILIADE 
(RAPID) 1:24,4:

COPII C — 100 m spate (b): H. 
HABETLER (TIMIȘ.) 1:22,5, A. 
Alexandru (Petre 1:24,3. M. Man- 
dache (Petr.) 1:26.4; 100 m spate 
(I); J. HUNYADI (REȘ.) 1:33,5. 
M. Georgescu (Petr.) 1:34,3, C. 
Călin (Petr.) 1:34,8: 4x50 m mixt 
(b): PETROLUL 2:45.9, Reșița 
2:49,1, Dunărea 2:50,2; 4x50 m 
mixt (f): PETROLUL 2:52,1, Re
șița 2:54,2, Sibiu 2:58,1; 50 m del
fin (f): M. GEORGESCU'40.9, D. 
Roșea (Timiș.) 41,6, I. Hellebrandt 
(Reș.) 42,8; 50 m delfin (b): S. 
MITU (DUN.) 36,2 — rec., F. 
Stieger (Reș.) 38,9. Zugravu 
(Petr.) 40.9: 100 m liber (b): M. 
MANDACHE 1:16.3, Habetler 
1:16,6, Zugravu 1:17,9; 100 m li
ber (f): D. ROȘCA 1:19,0, M. 
Georgescu 1:20,4. C. Călin 1:26,5;

COPII D — 50 m delfin (b): 
A. MAGLAȘU (DIN.) 51,6, A. 
Toth (Timiș.) 51.6, R. Marschalik 
(Reș.) 52,3: 50 m delfin (f): M. 
MARIN (REȘ.) 49,5, L. Voicu (Șc. 
Sp. 2) 50,0, A. Schuster (Reș.) 
51,2; 4x50 m liber (f): REȘIȚA 
3:04,2, Petrolul 3:23,4, Șe, Sp. 2 
3:37,1; 4x50 m liber (b): TIMI
ȘOARA 3:02,9, Reșița 3:03,1, Cluj 
3:17,1; 4x50 m mixt /'>): REȘIȚA 
3:24,2, Timișoara 3:27,4, Sibiu 
3:32,7; 4x50 m mixt (f): REȘIȚA 
3:21,3, Petrolul 3:40,5, Șc. Sp. 2

Adrian VASILIU

FLORETIȘTII Șl SABRERII DIN BUCUREȘTI AU CÎȘTIGAT
PRIMELE PROBE DIN „CUPA SPERANȚELOR5»

H

re-Competiția cu caracter 
publican deschisă scrimerilor 
sub 19 ani și dotată cu „Cu
pa speranțelor11 își desfășoară 
în aceste zile, la sala Floreas- 
ca II, turul final la țoale ar
mele. începutul a fost făcut 
cu probele de floretă băieți și 
sabie în care reprezentativele 
Bucureștiului au cules cele 
mai multe victorii deși în cî- 
teva -întîlniri nu au fost scu
tiți de emoții. Sabrerii bucu- > 
reșteni au primit replici foar
te ferme din partea formații- 
îor Brașov B și Satu Mare 
în timp ce fioretiștii din Ca
pitală au avut cel mai inco
mod adversar în echipa Ora- 
dei.

REZULTATE TEHNICE. — 
FLORETA BĂIEȚI! București 
A — București B 6—3 (Urso- 
vici 3, Dinu 2, Al. Ionescu 1.
— Logan 2, Constantinescu 1); 
‘Timișoara — Ploiești 8—1 
(Heim 3, Perdea 3, Kriszan 2
— Ștefănică 1); Satu Mare — 
Oradea 5—4 (Kuki 2, Moise 2, 
Aniculăiesei 1 — Hetz 3. Ruff 
T); Timișoara — București B 
8-1 (Heim 3. Pordea 3. Kri
szan 2 — Buricea 1): Satu 
Mare — Ploiești 9—0 (Anicu
lăiesei 3, Moise 3, Kuki 3); 
Oradea — Timișoara 7—2 
(Ruff 3, Bereczky 2, Hetz 2
— Heim 1. Pordea 1)1 Bucu
rești A — Satu Mare 7—2 (Ur 
sovici 3, Meleca 2, Dinu 2 — 
Moise 1, Kuki 1): București B
— Ploiești 5—4 (Buricea 3, 
Logan 1, Constantinescu 1 — 
Ștefănică 2, Cursaru 1, Ghi- 
nea 1); București A — Ora
dea 5—4 (Ursovici 2, Dinu 2,

1,

3,
Moise

- Plo-

Meleca 1 — Hetz 2, Ruff 
Bereczky 1); Timișoara 
Satu Mare 6—3 (Pordea 
Heim 2, Kriszan 1 ■
2. Kuki 1); Oradea
iești 9—0 (Ruff 3, Bereczky
3, Hetz 3); Satu Mare—Bucu
rești B 6—3 (Kuki 3, Moise
2, Csipler 1 — Logan 2, Bu
ricea 1); București A—Timi
șoara 8—1 (Dinu 3, Ursovici
3, Meleca 2 — Pordea 1).
CLASAMENT : 1. București
A 10 p : 2. Oradea 6 p, 3. 
Satu-Mare 6 p.

SABIE :
București 1 
Oancea I 
Petrică
Iași 6—3 
halovits 2,

A —
1 (Mocanu 3,

2 —

București
B 8
3, * Marin
1) ; Oradea 

i (Varga 3, 
Bereczky

Mi-
1 —

Grosu 2, Neagu 1); Brașov B
— Satu . Mare 8—1 (Creițâru
3. Popovici 3, Iliescu 2 —
Suta 1); Oradea — București 
B 5—4 (Bereczky 3, Mihalo- 
vits 1, Varga 1 — Petrică 2, 
Costache 2); București A — 
Iași 8—1 (Marin 3, Crișu 3, 
Mocanu 2 — Michere 1); 
București B — Satu Mare 
5—4 (Mustață 2, Pantelimo- 
nescu 2, Petrică 1 — Ilojvai 
3, Șuta 1): Brașov B — Iași 
8—1 (Creițâru 3, Iliescu 3,
Popovici 2 — Michere 1);
Satu Mare — Oradea 6—3
Ulojvai 3, Șuta 2. Kakassy 1
— Varga 2, Bereczky 1);
București A — Brașov B 5—4 
(Marin 3, Mocanu 1, Oancea 
1 — Creițâru 2, Iliescu 2); 
București B — Iași 6—3 (Pe
trică 3. Mustață 2, Costache 
1 —Neagu 2, Grosu 1); Bucu
rești A — Satu Mare 5—4

(Marin 3, Mocanu 1, Oancea
1 — Șuta 2, Ilojvai 2); Bra
șov B — Oradea 7—2 (Iliescu 
3, Creițâru 3, Duția 1 — Mi-

' halovits 1, Varga 1). Iași — 
Satu Mare
2, Neagu
2 — Șuta 
B — București 
țaru 3, Iliescu 2 — Costache
2, Petrică 1. Mustață 1) ; 
București A — Oradea 6—3 
(Oancea 3, Marin 2, Crișu 
1, — Mihalovits 1. Bereczky 1, 
Varga 1). CLASAMENT : 1. 
București A 10 p ; 2. Brașov

4 
loc 

care 
lotu-

6—3
2,
3);
B 5-4 (Crei-

AZI SE DECID, LA CLUJ, CAMPIOANELE
PE ECHIPE LA TENIS DE MASA

(Grosu
Michere
Brașov

B 8 p ; 3. București B
Ieri dimineață a avut 

consfătuirea antrenorilor 
se ocupă de pregătirea 
î-ilor de scrimă în vederea
campionatelor mondiale din 
1971 și a J.O. din 1972. Au 
participat la discuții: preșe
dintele F.R.S., V. Ionescu. se
cretarul general al F.R.S., D. 
Tepșan, antrenorul federal V. 
Chelaru, prof. A. Ciortea și 
antrenorii loturilor: A Vîl- 
cea, I. Zilahi, Gh. Matei, D, 
Mustață, L. Glișcă, C. Stelian 
și P. Ghinju.

PRIORITATE CONSTANȚEI
Randy Matson, Ricky Bruck, Nadejda Cijova și Heide Rosendahl

campionii regularității

HANDY MATTSON

<-

în dreptul a NOUA din cele 
mai 
luate 
ca rea 
Ricki 
m). realizator 
mai bune 10 
aruncarea discului.

Ceilalți campioni ai 
stanței : Carlos (S.U.A.) 
200 m, J. Smith și 
(ambii S.U.A.) la 400 m, Swen
son (S.U.A) și Arzanov 
(U.R.S.S.) la 800 m, Wadoux 
(Franța) și Keino (Kenya) la 

m, Hill (S.U.A.) la 110 
Mann (S.U.A.) la 400 
O’Brien (Australia) la 
m obstacole, Ni Chih- 

(R. P. Chineză) și Șapka 
Nord-

bune 10 performanțe 
în considerare la arun- 
greutății

Bruch
„si
(medie 

a 8 din 
rezultate

suedezul
66,33 
cele 

la

con- 
la 

Collett

CEI MAI BUNI
10 SPORTIVI DIN LUME
VÂZUȚI DE ZIARIȘTI

SPORTIVI
DIN ROMÂNIA

cronome- 
electrice) 
sînt ele- 
în apre-

CLUJ. 22 (prin telefon). — 
Echipele participante la returul 
campionatelor naționale de tenis 
de masă pe echipe au avut marți 
din nou o zi plină. Doua partide 
feminine care se anunțau „liniș
tite" au fost foarte aproape să 
ne furnizeze surprize. Astfel, 
principala candidată la locul I, 
Progresul București — fără Ma
ria Alexandru, care a evoluat la 
băieți — a primit o replică ne
așteptat de dîrză din partea for
mației Progresul Craiova, care 
după Un început slab (a pierdut 
primele trei meciuri) a revenit 
și a egalat. Pină la urmă Jucă
toarele din Capitală' au cîștigat 
cu scorul de 5—3.

Mai pasionantă a fost confrun
tarea dintre echipele Voința Arad 
și Rapid Brașov, cîștigată de pri
ma formație cu 5—4. In Jocul 
decisiv: Judith Crejec — HaJ- 
nal Korodi 2—1 (21—11, 11—13,
23—21 — după ce brașoveanca a 
condus cu 21—20). La masculin 
echipele Voința Arad și Politeh
nica București, înregistrînd noi 
succese, au totalizat pînă în pre-

zent 15 șj respectiv 14 victorii, 
pregătindu-se pentru întâlnirea 
lor decisivă programată pentru 
miercuri dimineața la ora 9- Si 
acum iată citeva rezultate : 
MASCULIN : Voința Arad — Vo
ința Cluj 9—5. Politehnica Timi
șoara — Voința București 9—3, 
C.S.M. Cluj — ’Voința Braș ,v 
9—5, Politehnica București — 
A.S.A.M. București 9—1, C.S.M. 
Cluj — Voința Cluj 9—7, Voința 
Cluj — Comerțul Tg. Mureș 9—6. 
Progresul București — Politehnica 
Timisoara 9—1. Voința Arad — 
C.S.M. Cluj 9—0. FEMININ : 
Spartac București — Voința Bucu
rești 5—1, Rapid Brașov — Voin
ța București 5—2, Spartac Bucu
rești — Progresul Craiova 5—4, 
Voința Arad — Locomotiva Bucu
rești 5—3, Voința Arad — Voința 
București 5—1, Progresul Bucu
rești — Locomotiva București 
5—2, Rapid Brașov — Progresul 
Craiova 
Încheie 
noscuțl

5—1. Campionatele se 
miercuri, cînd vor fi cu- 
noli campioni ai țării.
Paul RADVANI-coresp.

MARILENA PECULESCU-COMPORT ARE BUNA LA PRAG A

.Cadru'
Marilena Pegulescu a ocupat

djn exercițiul cu ceru, tn care 
primul too

•După cum am anuntat. e- 
chipa de gimnastică modernă 
Politehnica București (antre- 
noare prof. Gineta Stoenescu) 
a evoluat la Praga, în compa
nia formației similare a clu
bului Zarahdny Mesto Zabe- 
lice, pregătită deCveta Cer
na, antrenoare a lotului ceho
slovac $1 membră a Comisiei 
de gimnastică modernă a 
F.I.G.

Beneficiind de concursul a

patru gimnaste 
din lotul repre
zentativ, gazdele 
s-au impus în în
trecerea pe echi
pe. în schimb, o 
surpriză plăcută 
pentru toți a fost 
Marilena Pegu
lescu, care s-a 
clasat pe locul al 
doilea la indivi
dual compus, cîș- 
tigînd și două 
locuri I pe apa- 

(cerc, coar-

Pa primul loo 
Individual 

compua — Jana 
Vonaskova, com
ponentă a echi
pei Cehoslovaciei 
la campionatele 
mondiale da la 
Vama, dar pre
miul I ar fi pu- 
Marilenei Pegu- 
ea n-ar fi avut 
la exercițiul cu

tut reveni 
lescu dacă 
trei greșeli 
mingea.

Iată rezultatele i pe echipe 
— Zarahdny Mesto Zabelice 

Politehnica 
individual

Praga 113,20,
București 110,55; 
compus: I. Jana Vonaskova 
28,70, 2. Marilena Pegulescu 
28,50, 3. Irena Stankova 28,35.

In atletism acele 
trelor 
ruleta 
mente 
cierea 
cizarea de moment a posibi
lităților oricărui sportiv. Dar 
factorii la care apelăm ade
sea pentru separarea valorică 
a marilor campioni sînt con
stanta și regularitatea obți
nerii unor performante înal
te. Pentru că — și experiența 
marilor competiții (Jocuri O- 
limpice sau campionate euro
pene) ne-a dovedit-o în nenu
mărate rînduri — numeroși 
recordmani mondiali care por
neau în concurs cu șansa nr. 
1 au capotat fără drept de/ 
apel în fața unor autsideri, 
care beneficiau de avantajul 
experienței și al regularității.

Ca la finele oricărui sezon, 
specialiștii ordonează cifrele 
în ordine ierarhică, oferindu- 
ne clasamente mai mult sau 
mai puțin precise. Mult mai 
interesantă (și parcă mai lo
gică) ni se pare însă clasifi
carea celor mai buni atleți ai 
lumii pe baza unei medii a 
celor mai bune rezultate în
registrate la flecare probă. Să 
luăm de exemplu, chiar cursa 
de 100 m, unde ideea se poa
te aplica în modul cel mai 
sugestiv. Cifrele 
niate în ordinea 
realizării lor și 
mentul inițial :

(manuale sau 
de măsurat 
determinante 
performanțelor în pre

10,0 Metz (R.F.G.), 
Chihota (Tanganika), Vaughan 
(S.U.A.), 
Schenke 
(S.U.A.),

(S.U.A.),
Greene

Greene 
(R.D.G.),

Hofmeister (R.F.G.), 
Knickenberg (R.F.G.), Greene 
(S.U.A.), Ehl (R.F.G.) și Mon
tez (Cuba). în mod logic, va
loarea lui Charlie Greene es
te mai mare în acest sezon 
(de 3 ori 10,1) decît cea a 
lui Metz, care a înregistrat un 
singur 10,0 izolat. Pornind de 
la aceste premise vom putea 
sublinia că cei mai constanți 
atleți ai acestui an au fost 
Randy Matson (medie 20,94 
m), al cărui nume figurează

3 000 
chin 
(U.R.S.S.) la înălțime, 
wig (R.D.G.) și Papanicolau 
(Grecia) la prăjină, Saneev 
(U.R.S.S.) și Drehmel (R.D.G.) 
la triplusalt, Bondarciuk 
(U.R.S.S.) la ciocan și Nevala 
(Finlanda), de 52 de ori 
acest sezon peste 80 m 
suliță.

în domeniul atletismului 
minin se detașează net_două 
sportive : Nadejda 
(U.R.S.S.), neînvinsă în 
zonul, care figurează 
ori în cele mai bune 
zultate (cu o medie excepțio
nală : 19,15 m) la greutate, și 
Heide Rosendahl 
7 ori la săritura 
(medie 6,75 m !), 
la diferite probe :

Marylin Neufville (Jamaica) 
la 400 m, Karin Burneleit 
(R.D.G.) la 800 m și 1500 m, 
Teresa Sukniewicz (Polonia) 
'la 100 mg Antonina Laza
reva (U.R.S.S.) la înălțime, 
Karin Illgen (R.D.G.) la arun
carea discului și Danuta Ja- 
worska (Polonia) la suliță.

fot-

în 
la

fe-

Cijova 
tot se- 
de 9

10 re-

(R.F.G.) de 
în lungime 
Alte lidere

— a. v.—

Există o criză a fotbalului

au fost ali- 
(ca dată) a 
iată clasa-

ȘAPKA ESTE CAPABIL SA SARA 2,30 m”1

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— Cu prilejul unui concurs 
atletic de sală, desfășurat la 
Vilnius, sportivul sovietic Kes
tutis Șapka a realizat în pro
ba de săritură în înălțime re
zultatul de 2,18 m — cea mai 
bună performanță a sezonu
lui de iarnă. Ca și în aer li
ber, Șapka a folosit stilul 
„Fosbury Flop". Recordmanul 
mondial oficial al probei, Va
leri Brumei, care urmărește 
cu atenție evoluția tînăruiui

0
A

DE

<4

atlet, a declarat că Șapka este 
capabil să ridice recordul lu
mii la 2,30 m.

De cîtva timp în coloanele 
ziarelor argentiniene se des
fășoară o vie dezbatere în le
gătură cu o așa numită criză 
a fotbalului din această țară. 
Trebuie precizat că discuțiile 
se axează, în principal, pe ide
ea unei crize financiare. Dar 
cauzele ei sînt văzute în com
portarea tot mai dezamăgitoa
re a echipelor de dub, ceea 
ce are drept urmare înscrierea 
unui număr tot mai redus de 
goluri și. implicit, reducerea 
cifrei spectatorilor din tribune, 
în consecință, principalele clu
buri argentiniene sînt înglodate 
pină peste cap în datorii și 
solicită tot mai des credite 
din partea statului. Unele zi
are argentiniene merg pină a- 
colo incit vorbesc despre „un 
dezastru financiar” în lu
mea sportului cu balonul ro
tund. Nu este lipsit de interes 
de menționat faptul că. în fața 
acestei situații, '
cluburilor
NIȘTE AU

CHIAR CU DECLANȘAREA 
UNEI GREVE, intrucit nu-și 
mai primesc salariile la timp.

Recent, revista „SEMĂNA 
GRAFICA- a publicat, sub ti
tlul „Transformare sau moar
te”, părerile exprimate de con
ducătorii a patru din princi
palele cluburi argentiniene de 
fotbal in legătură cu întreba
rea : De ce s-a ajuns Ia a-

Scrisoare
din
Buenos Aires

NOUĂ VICTORIE
REPREZENTATIVEI

HOCHEI A U.R.S.S.
Disputat la Helsinki, al 

doilea meci dintre selecționa
tele de hochei pe gheată ale 
U.R.S.S. și Finlandei s-a sol
dat cu scorul de 10—5 (4—3, 
3-2, 3—0) în favoarea sporti
vilor sovietici. în prima parti
dă echipa U.R.S.S. cîștigase 
cu scorul de 6—4.

în celebra competiție auto
mobilistică „Raliul Monte Car
lo" aflată la cea de-a 40-a e- 
diție, se va da startul la 22 
ianuarie 1971 din 10 puncte ale 
Europei. întrecerea va reuni 
peste două sute de concurenți, 
specialiști ai acestui gen de 
curse. Unul din cele 10 trasee 
Va porni din București, ast
fel că după mulți ani este po
sibil că și Capitala țării noas
tre să găzduiască pe unii din 
participanții acestei importan
te competiții sportive (in cazul 
in care cel puțin 10 echipaje 
vor opta pentru acest punct de 
plecare). La „Raliul Monte 
Carlo" urmează să ia parte și 
un echipaj românesc, format 
din campionul nostru de vi
teză în coastă Pe anul 1969, în
cercatul automobilist Florin 
Haină Roșie, avîndu-1 coechi
pier pe jucătorul de tenis. Ion

JUCĂTORII 
PROFESIO- 

AMENINȚAT

Țiriac. Automobiliștii români 
vor concura pe o mașină Alfa 
Romeo G.T.V. care le-a fost 
pusă la dispoziție de cunoscuta 
firmă italiană.

★
în palmaresul Raliului Mon

te Carlo figurează și automo
biliștii români Petre Cristea 
și I. Zamfirescu. învingători în 
anul 1936 (Agerpres).

★
Automobilistul francez Henri 

Pescarolo, consacrat anul trecut 
între marii ași al volanului, va 
continua în 1971 să reprezinte 
culorile „Alfa-Romeo" în toate 
probele, contând pentru campio
natul Internațional al mărcilor 
de automobile. In ceea ce pri
vește cursele de formula I, Pes
carolo a semnat un contract cu 
echipa engleză condusă de Frank 
Williams, urmînd ca pilotul fran
cez să concureze pe o mașină 
„March".

ceastă criză 1 Răspunsurile au 
fost următoarele :

Alberto Jacinto Armando, 
președintele clubului Boca Ju
niors, a afirmat că nu crede 
în existenta unei crize în fot
balul argentinian, ci mai 
rînd 
cere 
țară.
iile 
este 
țara 
va .

Președintele lui Racing Club, 
Santiago Saccol, fără să nege 
răspunderea 
pentru actuala 
ră a fotbalului, 
.., „toată lumea

cu- 
a unei crize de condu- 
a fotbalului din această 
„Oricare ar fi dificullă- 

— a spus el — fotbalul 
un sentiment national in 
noastră și de aceea nu 
dispare niciodată".

conducătorilor 
criză financia- 
a declarat că 
poartă o parte 

a responsabilității pentru a- 
ceastă situație". El a subliniat 
că clubul pe care-1 conduce 
are un bilanț pasiv de citeva 
sute de milioane de pesos, sumă 
irecuperabilă. exprimîndu-și 
părerea că o ieșire din actua
la situație poate fi întrevăzută 
numai prin autofinanțarea 
fotbalului, în locul subvențio
nării sale de către diferitele 
societăți. Saccol a precizat că 
în cursul verii trecute — de 
pildă — partea din încasări ce 
a revenit clubului său a fost 
mult mai mică decît suma ne-

de p.
A.E.K. ți Panlonlos, au d« 

asemenea, cîte 31 ‘CAMPIONATE... CAMPIONATE
• Amtnat din cauza cețll, me

ciul din campionatul Italian în
tre echipele Internazionale și 
Varese a fost cîștigat de prima 
formație cu 3—2. Au marcat 
pentru învingători Bonlnsegna (2) 
și Facchetti, iar pentru învinși 
carelll (2).

• Rezultate mal importante în
registrate în campionatul bel
gian : Standard — St. Trond 2—1; 
F. C. Bruges Antwerp — F. C. 
Bruges 0—2 ; B. Beveren — 
Anderlecht 2—1 ; Racing White — 
L14ge 1—0. tn clasament conduce 
Standard cu 24 de puncte, urma
tă de F. C. Bruges — 23 puncte 
șl Anderlecht — 21 de puncte.

• Panathlnalkos continuă să 
conducă In campionatul Greciei, 
totallztnd 31 de puncte. Alte două 
echipe care se află pe locurile

GOLGETERII EUROPENI
europeni în 

dlfe-Iată golgeterll 
campionatele naționale ale 
ritelor țări :

ANGLIA : Brown 
wlch) 15 goluri.

SCOȚIA : Harper
15 g.

SPANIA : Garate , . 
drid) șl Relxach (F. C. Barcelo
na) 7 g.

PORTUGALIA : Baptista (Vito
ria Setubal) 16 g.

OLANDA : Groenedyk (Utrecht) 
11 g.BELGIA i Kostedde (Standard 
Llege) 13 g.

IUGOSLAVIA jțtur încheiat) : 
Santrac (O.F.K. Beograd) 17 g.

R. D. GERMANA (tur încheiat): 
Krelsche (Dynamo Dresda) 11 g.

AUSTRIA (tur încheiat) t 
Kreui (Admira Vlena) 14 g.

(West Brom-
(Aberdeen)

(Atletico Ma

GRECIA : Papaioanou (A.E.K.) 
g.CEHOSLOVACIA (tur încheiat): 

Martincovld — ~
8 g.

POLONIA 
man (Ruch)

UNGARIA 
(Ujpest Dozsa) 16 g !

R.F. A GERMANIEI î 
(R.W. Essen) 12 g.

SUEDIA (campionat încheiat): 
Larsson (Malmoe) 16 g.

U.R.S.S. (campionat încheiat): 
Nodia (Dinamo Tbilisi) 17 g.

FRANȚA : Skoblar (Ollmplque 
Marseille) 20 g.

• Echipa vest-germană Bo
russia Mdnchengladbach, aflată 
în turneu în Israel, a Jucat la 
Halta cu o selecționată locală. 
5 000 de spectatori au urmărit a- 
cest med, încheiat cu un scor 
alb : 0-0.

(Spartak Trnava)
(tur încheiat) i Her- 
9 g.
(tur încheiat) : Bene

Lip pena

TELEX • TELEX • TELEX
La Budapeeta, in «emlflnalole 
Cupei campionilor europei' la 

tenta de masă (feminin), echipa 
maghiară ^Statistlka" a învins 
cu 5—1 formația Aussennandel 
(R. D. Germană). Din echipa 
gazdelor s-a remarcat Klshazl, 
care a cîștigat cu 2—0 la Noves- 
tadt șl cu același scor la May.

Noul președinte al Comitetului 
olimpic spaniol este Juan Glch, 
delegat național al educației 
zice șl sportului. J. Gich 11 
locuiește pe Jose Antonio 
maranch, demisionat la 11 
cembrle.

ft- 
ln- 
Sa- 
de-

deCu patru runde înainte 
terminarea campionatului unional 
masculin de șah, în clasament 
conduce Vlktor Korclnoi cu 12'/«

p, urmat de Tukmakov — 11 
Steln — 11 p, Podgaeț — 10*/i p. 

p.

deCampionatul unional feminin 
șah s-a încheiat, dar campioana 
va fi cunoscută după meciul de 
baraj (6 partide) dintre maestrele 
Alia Kușnlr și Maia Ranniku, si
tuate pe primul loc cu cîte 14 
puncte fiecare. Medalia de bronz 
a revenit Nataliei Konopleva, cla
sată pe locul trei cu ll’/i puncte.■
Federația peruvlană de șah a în
cheiat un contract pe doi ani cu 
marele maestru maghiar Laszlo 
Szabo, care se va ocupa în acest 
timp de pregătirea șahiștilor pe- 
ruvlenl, va ține conferințe 
va da simultane în cluburi 
școli.

Asociația presei sportiv* 
din România a inițiat _ o 
anchetă în rîndurile zia^ 
ristilor sportivi Tmcureșteni 
pentru desemnarea listei 
celor mai buni 10 sportivi 
din lume în anul 1970. Ce
le mai multe voturi le-au 
primit în ordine, următo
rii :
1. Eddy Merckx (Belgia)

— ciclism
2. Pele (Brazilia) 

bal
3. Ni Chih-chln (R.P. China- 

zâ) — atletism
4. Christos Papanikolau 

Grecia) — atletism
Vasili Alexeev (U.R.SS.)
— haltere
Margaret Court (Aus
tralia) — tenis
Cassius Clay (S.U.A.) — 
box
GHEORGHE GRUIA 
(ROMÂNIA) — handbal 
Heidi Rosendahl (R. F. 
a Germaniei) — atle
tism
Jochen Rindt (Austria)
— automobilism

Această listă a fost co
municată A.I.P.S. care va 
oferi un trofeu celui mai 
bun sportiv a! lumii în se
zonul competițional al a- 
nului 1970.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

argentinian?
cesară pentru plata salariilor 
jucătorilor.

Dr. Jose Cortes, președintele 
clubului Independiente, a fost 
de părere că fotbalul argen
tinian cunoaște cu adevărat o 
criză economică. De pildă, nu
mai Independiente are o dato
rie de 600 milioane pesos, (si
tuație care nu se poate ști da
că va putea fi rezolvată prin 
mijloace proprii.

în sfirșit. Armando Ramos 
Ruiz, fost președinte al clu
bului Racing 
al federației 
fotbal în anii 
dLarat că este__ _ _ ____
în actuala situație nu este 
vorba despre o criză de ve
nituri, ci de o proastă împăr
țire a veniturilor. „Sistemul 
nostru profesionist — a spus 
el — nu oferă îndeajuns pen
tru a asigura supraviețuirea a 
22 de cluburi din prima divi
zie. Există o singură soluție : 
reducerea numărului acestora, 
potrivit capacităților și poten
țialului lor, Ja 12, 14 sau 16 
echipe divizionare A. în lu
mea întreagă media echipelor 
participante la campionatul pri
mei categorii este de 16—18.

Ultimele luări de poziție au 
avut un ecou favorabil în ca
drul federației argentiniene de 
fotbal care, prin intermediul 
președintelui ei. Juan Oneto 
Gaona, a promis că va lua toa
te măsurile necesare pentru so
luționarea actualelor dificultăți, 
în acest scop, toate cluburile 
profesioniste argentiniene au 
fost solicitate să remită fede
rației liste privind datoriile pe 
care le au. Ținind seama de 
aceasta, jucătorii profesioniști 
au revenit asupra atitudinii lor 
intransigente și au anunțat că 
renunță să mai declare grevă.

și fost consilier 
argentiniene de 
1968—1969, a de- 
ferm convins, .că

J. P. SARTO
Buenos Aires, decembrie

F

Gol din penalty marcat de faimosul argentinian Albrecht 
tn poarta peruvianului Rubinos. Dar meciul dintre Argentina 
fi Peru s-a încheiat la egalitate (2—2) ți argentinienii nu s-au 
calificat în turneul final al C.M. Acest eșec a constituit în
ceputul crizei tn care a intrat fotbalul din Argentina...

Știri* ultimele știri «ultimele știri* ultimele
RECORD MONDIAL 

LA HALTERE
tn cadrul fcCupel U.R.S.S.’ 

haltere, care ae desfășoară 
Dnepropetrovsk", sportivul Adam 
Gnatov (Lvov) a corectat recor
dul mondial la „împins" : el a 
ridicat 114 kg. Vechiul record 
aparținea compatriotului său Kri- 
șișdn, cu 113,5 kg.

CAMPIONATUL 
MONDIAL UNIVERSITAR 

DE HANDBAL 
ÎN CEHOSLOVACIA

ni

la 
la

sa va desfigura anul 
Cehoslovacia. Dohlp* 
a fost repartisat* in 
alături de reprezantati-

maaauhne 
viitor tn
Rom iniei 
grupa B,
vele Danemarcei. Austriei fi iugo
slaviei.

KAREN MUIR 
TȘI CONFIRMA 

RETRAGEREA

Campionatul mondial studențesc 
de handbal rezervat echipelor

Cunoscuta înotătoare rud-afrl- 
cană Karen Mulr, deținătoarea 
recordului mondial la 100 m spate, 
și-a confirmat hotărîrea de a •• 
retrage din activitatea competl- 
țlonală spre a se 
Karen Mulr este 
ani șl a stabilit 
cord mondial la

dedica studiilor. 
In vlrstă da II 
primul său re- 
14 ani.

CONCURSUL DE SCHI 
DE LA LBS CONTAMINES

Proba d« Slalom uriaș (femei) 
din cadrul concursului Interna
tional da schi disputat tn stațiu
nea Les Contaminai (Savoia), a 
fost ctștlgată de Michele Jacot 
(Franța) cu timpul de 1:27,75/100. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat americancele Barbara Cochran 
șl Sandra Poulsen. Slalomul spe
cial a revenit sportivei franceze 
Brltt Laforque, care * parcurs 
cel 400 de metri In 72,90, urmată 
de compatrioata d Florence 
Steurer tn 73,06. In combinata 
alpină conduce Barbara Cochran 
(S.U.A.). ..... ................
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