
Interviu cu toft ăureI țolescu secretar ăl Comitetului
,>---------------------------------------------------------- -------------------------------

județean P. C. R. Vaslui

JN CONTEXTUL RIDICĂRII GENERALE 
A JUDEȚULUI NOSTRU- 

SPORTUL ÎȘI OCUPĂ LOCUL CUVENIT

Pe meleagurile vasluiene, sportul nu a cunoscut 
niciodată o dezvoltare atît de înfloritoare, ca în 
anii noștri. Politica partidului, de ridicare pe noi 

trepte de civilizație a întregii țări, și-a pus puternic 
amprenta și pe mișcarea sportivă, educația fizică și 
sportul devenind un bun al maselor celor mai largi 

I de oameni ai muncii.
j Tabloul mișcării sportive de masă din această parte 
i a Moldovei — prezente și în perspectivă — ne-a fost, 
| recent, înfățișat" de către tovarășul AUREL ȚOLESCU, 
£ secretar al Comitetului județean. P.C.R. Vaslui, cu o- 
r cazia unui interviu pe care a avut amabilitatea să ni-l 
l acorde. x
f
■ ------------------- -------------------
\ — Ce loc ocupă spor-

, tul în viața socială a lo
cuitorilor judefului ?

/ — Aș dori să răspund la 
această întrebare spunînd, 
mai întîi, cîteva cuvinte des
pre dezvoltarea generală, fă
ră precedent, a tânărului nos

tru județ. Numai în acest 
context poate fi privită miș
carea sportivă în ansamblul 
ei. Cele două fabrici de in
teres republican din orașul 
de reședință — de mobilă și 
de confecții — fabricile de 
rulmenți și de confecții din

Bîrlad, pentru a mă referi 
doar la obiectivele cele mai 
importante, silit cunoscute ca 
mari unități productive. în 
aceste întreprinderi, ca șl în 
numeroase alte școli, institu
ții și în cooperative agricole 
de producție. în întreprinderi 
agricole de stat și în cele 
pentru mecanizarea agricul
turii își desfășoară activita
tea de zi cu zi un număr 
mare de saiariati. în activi
tățile acestora, dar în spe
cial ale tinerilor, sportul nu 
este Pe ultimul plan.

Sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, 
factorii cu obligații în aceas
tă direcție și-au propus ca 
obiectiv — el fiind realizat 
in mare parte — integrarea 
sportului in preocupările co
tidiene ale oamenilor mun
cii. Am pornit de la ideea 
că oamenii care doresc să 
fie perfect echilibrați — ca
pabili să facă față cu succes 
sarcinilor de producție, dar 
și celorlalte multiple obliga
ții impuse de societate — nu 
pot rămîne străini de una 
sau alta dintre formele e- 
ducației fizice și sportului. 
Astfel stînd lucrurile, este 
de la sine înțeles că SPOR
TUL A *--------
SITATE 
activăm

DEVENIT O NECE- 
și. în consecință, 
pentru ca în peri-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Asalt din meciul de spadă Graiova — Oradea t Podeanu 
(st) punctează la Neptelen (dr)

Foto 1' Theo MACARSCHI

ECHIPA EIOREÎISTEIOR DIN ORADEA 
A FURNIZAT PRIMA SURPRIZĂ 

DIN „CUPA SPERANȚELOR -
Intrarea în scenă a echipe

lor de floretă fete și spadă, 
calificate in turui final al „Cu
pei speranțelor", a prilejuit pri
ma „lovitură de teatru" a a- 
cestei competiții. Floretistele 
de la Satu Mare, considerate 
principale favorite, au cedat 
cu 4—5 echipei Oradei. Săt
mărenii s-au revanșat asupra 
orădenilor la... spadă și la a- 
ceeași armă au cedat, la mare 
luptă, primei formații bucu- 
reștene. Iată rezultatele tehni
ce :

FLORETA FETE : București 
A — București B 8—1 (Popescu 
3, Prișcorniță 3, Draga 2 —
Crișu* 1); Oradea — Satu 
Mare 5—4 (Fenyes 3, Racz

2— Lazăr 1; Pallay 2, Lengyel 
1) ; Satu Mare—Timișoara 7—2 
(Garda 3, Lengyel 2, Lazăr 2— 
Bzlahodtka 1, Dorsottszki 1) ; 
Constanți—Oradea 7—2 (A. Hal- 
chin 3, N. Halchin 3. Pricop 1— 
Racz 1, Fenyes 1) ; Bucu
rești A — Timișoara 6—3 (Po
pescu 3, Nlculescu 2, Prlscor- 
niță 1 — Szalhodtka 2, Dorsonskl

1): București B — Oradea 7—2 
(Ostaft 3, Bartoș 2, Crișu 2 — 
Lokos 1, Fenyes 1); Satu Mare 
— București A 5—4 t (Pallay 2, 
Lengyel 2, Lazăr 1 — Prișcorniță
2. Popescu 2); Constanța — Timi
șoara 6—3 (A. Halchin 3, N. Hal
chin 2, Prieop 1 — Dorsonszkl î, 
Lăzăreanu 1).

SPADA : București A—Bucu
rești B 7—2 (Zidaru 3, Manta 3, 
Popa 1—Anghelescu 1, Zanea 1); 
Satu Mare—Oradea 8—1 (Fekete
3, Torok 3, Palotas 2—lonescu 
1) ; Craiova—Timișoara 6—3 (Po
deanu 2, Bunea 2, Cărămidă 2— 
Costan 2, Lott 1) ; București A— 
Satu Mare 5—4 (Manta 3, Popa 
2—Torâk 2, Fekete 1, Palotas 1) ;

București A — Timișoara 8—1 
(Popa 3, Zidaru 3, Manta 2 — 
Costan 1): Oradea — București 
B 6—3 (Magyar! 3, Nevtelen 3, 
lonescu 1 — Angelescu 2, Nico- 
lescu 1).

Craiova — Oradea 8—1 (Isailă 
2, Cărămidă 2, Podeanu 3 — Ma- 
gyari 1); Timișoara — Satu 
Mare 5—4 (Loth 3, Juhasz 1, Cos
tan 1 — Palotas 2. Fekete 2).

Ion F. BACIU

| Întrebări i
(CARE ÎȘI AȘTEAPTĂ!
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PE AGENDA E.R.E. - IN PERSPECTIVA ANULUI 1971
• Problems de metodică, calendar și... editoriale • Reorganizarea colegiului 

al arbitrilor ® Loturi divizionare ale antrenorilor, pe baza unor 
de certă

central
criterii

Singura celulă fotbalistică 
este federația. Ba, mai mult 
cînd jatul campionatului 
să judece la... rece ce-a 
să însemne, intr-adevăr,

mai 
fost, 
un

niciIată de ce reporterul 
n-a fost mirat cînd a des
prins dintr-o discuție cu 
Florea TANASESCU, secre
tar al F-R.F., preocupările 
variate ale acestui for, înce- 
pînd cu probleme de meto
dică a pregătirii echipelor 
și calendar competițional și 
terminînd cu... proiecte edi
toriale. Pe agenda federației, 
proxima acțiune, de deschi
dere a anului 1971, este șe
dința comitetului federal, în 
prima jumătate a lunii ia
nuarie.

PE ORDINEA DE ZI : 
aprobarea regulamentului 
de organizare a competi
țiilor fotbalistice și a modi-

profesionalizate • 50 % din bugetul federației
copiilor și juniorilor

care nu-și poate permite relaxarea, acordarea unei 
chiar, în această perioadă tranzitorie, dintre două 
animă doar post-discuțiiJe, federația este obligată (de 
să gîndească în perspectiva noului an, pentru ca primăvara ’71 

start bine lansat pentru fotbalul

vacanțe, 
sezoane, 

anotimp)

alocat

aduse regulamen- 
transferări; a- 
bugetului F.R.F. 
1971 ; adoptarea

Ocărilor 
tului de 
probarea 
pe anul 
calendarului intern și in
ternațional pe anul 1971 ; 
reorganizarea colegiului 
central al arbitrilor; pro
bleme actuale ale secții
lor

Am 
nun te 
două 
colegiului de arbitri 
ționează o reprezentare mai 
judicioasă a centrelor fotba
listice și în acest organism, 
pe criterii mai largi. Un bi
rou operativ îi va coordona 
activitatea, preconizîndu-se

de fotbal.
solicitat cîteva amă- 
pe marginea ultimelor 
puncte. Reorganizarea 

inten-

DE ASTĂZI, INCEPÎND DE LA ORA 10, 

IN SALA FLOREASCA,

PATRU ZILE DE BASCHET
OFERITE DE RETURUL DIVIZIEI A

mai bune 12 formații ale tării 
reintră în luptă, dîndu-ne 
speranța că vom viziona spec
tacole plăcute, meciuri echili
brate, așa cum au fost cele 
desfășurate în ultimele 
ale turului.

Azi sînt programate 
rile I de la ora 10 i Poli 
Poli Brașov (de mare impor
tanță pentru evitarea locu
rilor ce aduo retrogradarea), 
I.C.H.F.-Dinamo (deținătoarea 
locului trei este capabilă de 
orice surprize); de la ora 16; 
Poli Galați-Rapid (o întrecere 
tradițională), Steaua-I.E.F.S. 
(lipsa de formă a primej e- 
chipe și evoluția excelentă 
din ultima vreme a secundei 
determină un echilibru valo
ric), Farul-„U“ Cluj (studenții 
sînt favoriți indiscutabili) și 
Poli București-„U“ Timișoara 
(derby-ul etapei).

Pentru asigurarea bunei des
fășurări a întrecerilor, Cole
giul central de arbitri a de
legat pe următorii cavaleri ai 
fluierului să conducă întâlni
rile acestui turneu i M. Aldea 
(Ploiești), G. Măhler (Satu 
Mare), D. Crăciun (Brașov), 
D. Chiriac, G. Chiraleu, I. Pe- 
truțiu, P. Marin, C. Negules- 
cu, M. Rizea, N. Iliescu, 
Atanasescu (București).

românesc.
separat o comisie de delegări, 

în . ceea ce privește pro
blematica actuală a secțiilor 
la fotbal, sfera acesteia va 
cuprinde, printre altele, în
tărirea birourilor de secție, 
stabilitatea antrenorilor pe 
baza unor contracte ferme, 
introducerea angajamentelor 
dintre secții și jucători (al 
căror termen este 15.1.1971) 
Contingentul antrenorilor di
vizionari va beneficia 
s-a spus 
riguroase 
activitate, 
recentului 
trenoriloț 
C.N.E.F.S. 
de asemenea, 
unor Ioturi divizionare 
antrenorilor, locul 
dindu-se pe baza 
terii obiective, 
nalitate certă.

Pe agenda de lucru a fe
derației, perspectiva noului 
an se întîlnește, firesc, cu 
cea a noilor generații de 
fotbaliști. în luna februarie 
va avea Ioc la București în
trunirea antrenorilor de Ia 
centrele de copii și juniori 
din întreaga țară, prilej de 
accentuare a orientării ac
tuale a forului de resort 
spre o reală selecție, care să 
faciliteze, realmente, accesul 
spre performanță al celor 
mal dotate elemente. Aces
tora li se va pane la dis
poziție, în 1971, o rețea ex
tinsă de terenuri, amenajat»

ni
— de instrucțiuni 
vizînd întreaga lor 
alcătuite pe baza 
regulament al an- 

elaborat de 
Se intenționează, 

definitivarea 
ale 

dobîn- 
unor cri- 

de profesio-

prin subvențiile federației. 
De altfel, după cum ne-a co
municat secretarul F.R.F., 
50 Ia sută din bugetul fe
derației pe anul ce vine va 
fi alocat pentru vitalizarea 
activității fotbalistice în rin- 
dul copiilor și juniorilor.

Un an s-a încheiat, deci, 
vor urma, cu prioritate, ana
lizele ! a campionatului de 
tineret-rezerve (precedat de 
o discutare detaliată în cadrul 
colegiului divizionar și con
cretizată prin propuneri 
pentru biroul federal), a co
misiilor și colegiilor centrale 
(pînă la sfîrșitul trimestru
lui I). Iar după analize, fe
derația va aborda, după cum

Paul SLAVESCU

{Continuare în pag. a 3-a)
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ațele statistice, anchetele de tot felul, făcute 
la noi și peste tot în lume, au oferit și con
tinuă să. ofere argumente hotărîtoare pen
tru nevoia de educație fizică. Din păcate, 
tocmai unii dintre cei care ar trebui să fină 
seamă de ele, rămîn indiferenți.

Acestora, care în marea majoritate sînt și părinți, le 
reamintim că programul copiilor lor însumează zilnic 
următoarele ore de odihnă și de sedentarism ; 8—9 ore 
somnul de noapte, 4—5 ere pe băncile școlii sau fa
cultății, 2—3 ore pregătirea temelor pentru ziua ur
mătoare, circa o oră pentru cele trei mese zilnice, 2 
ore în fața televizorului. Adunați și dv. și veți ajunge 
la un total de 17—20 ore din cele 24 ale zilei...

Și-atunci, cine vorbește de sănătate ?
Dv., medic, apărător al sănătății generațiilor, care 

preferați să dați medicamente, să administrați injecții 
și să eliberați scutiri în loc să dați rețete de mișcare? 
Oare ați uitat că exercițiul fizic înlocuiește orice me
dicament, dar nici un medicament nu înlocuiește exer
cițiul fizic? Știm de la antici că. practicarea exercițiu
lui fizic exclude nevoia de medicamente. Nu ar fi, 
oare, mai ieftin și, mai ales, mai sănătos ?

Tatăl, care fumează în aceeași încăpere cu fiul, vi
ciind aerul în care locuiesc cu toții, face apoi peda
gogia sănătății spunîndu-i copilului ce are voie și ce 
nu ?

Mama, care își alimentează odrasla, fără nici un con
trol, ca să nu fie slab'sau palid, dar nu uită să-l certe 
dacă stă pe „undeva" la plimbare, turism, joacă, sport, 
tocmai pentru a nu fi slab sau palid ?

Dv, părinți, care doriți să aveți genii intelectuale în- 
«tr-un trup firav, care vreți numai creier, nu și mușchi, 

și care-l îndopați cu ore nenumărate pe un scaun în 
poziții incorecte și apoi îl țineți alte ore în fața tele
vizorului, toate pentru același deziderat s cultura ? Oa
re cultura fizică n-are și ea un rost precis în crește-ea 
copiilor ?

Dv., arhitecti și ingineri, care lucrați zi și noapte a- 
plecati pe planșe la locuințe și programarea spațiului 
viitorului, dar uitați țpînă cînd ?) că viața modernă își 
cere drepturile de joacă și destindere. Și credeți că 
există cineva care vă poate contrazice cînd pe planșe 
plantați mini-ferenuri de joacă și sport ?

Dv., proprietari sau administratori de baze sportive, 
care preferați să le încuiați cu șapte lacăte și să puneți 
paznici cu „mijloace pedagogice", numai ca să nu fie 
activitate ..pe terenuri în afara celei oficiale, să nu se 
murdărească sălile, să nu zburde copilul dv. și al al
tora ?

Și așa mai departe.

I 
I
L

Nicolae MARAȘESCU

jocu- 
Cluj-

etape

Foto i Drago?

ta Trivandrum, •

RALIULUI MONTE-CARLO

IN ALMANAHUL
4

parte s-a 
trecută).

sportul ’71

tru seniori. (Prima 
încheiat duminica 
Deci, doar după cîteva zile de 
pauză, >folosite pentru punerea 
la punct a pregătirilor, cele

in a 40-a edit ie a

De astăzi plnă duminică se 
dispută, în sala Floreasca, 
primele patru etape ale celui 
de al doilea tur al campiona
tului național de baschet pen-

La 22 ianuarie-start

Demian („UH Cluj) și Cîmpeanu, doi dintre cei mai buni 
pivoți pe care-i vom vedea azi în sala Floreasca. 

NEAGU

de turnee inter- . 
din India. Seria

Zilele acestea urinează 
să plece spre continentul 
asiatic jucătorii români 
de tenis Petre Mărmu- 
rcanu, Sever Dron și Io-1 
nel Santeiu, invitați la < 
circuitul 
naționale ,
turneelor începe Ia 28 de- I 
cembrie, 
și continuă pînă în luna 
martie 1971, Ia Bangalore, 
Bombay, Calcutta, New 
Delhi, Madras etc.

în continuarea turnee
lor din India, tenismenii 
români se vor prezenta 
Ia startul concursurilor 
tradiționale de la Cairo 
și Alexandria.

CITIȚI UN AMPLU REPORTAJ
despre această importantă cursă
automobilistica, care a marcat in 1936

victoria echipajului român
Cristea-Zamfirescu

ALE ROMÂNIEI- 
LOCUL II ÎN LUME

Ziarul polonez „Frz 
Sportowy" care apare ” î_ 
Varșovia a inițiat un son
daj în rîndurile celor 
mari specialiști din 
pentru clasificarea 
lor mai bune 
Pe de floretă ale__
lui. Potrivit clasamentelor 
publicate, echipele de flo
retă ale României (femini
nă și masculină) ocupă 
locul II. după selecționa
tele U.R.S.S.

■Przeglad 
> la

mai 
Iunie 

ce- 
echi- 
anu-

Un munte de premii la PARADA VEDETELOR

Superba cupă de cristal înfățișată de fotografia noastră 
va reveni celui mai bun sportiv român al anului. Acesta 
este unul din admirabilele trofee care vor fi decernate in 
cursul festivității de premiere din seara zilei de luni 28 
decembrie.

Cu fiecare zi crește nerăbdarea publicului și curiozitatea 
de a afla cine vor fi laureații diferitelor trofee. Ieri, revista 
„FOTBAL" a anunțat că va desemna pe „cel mai bun fot
balist român al anului" abia luni 28 decembrie, adică exact 
în ziua festivității. Pînă atunci, deci, suspense complet!

Invitațiile pen
tru festivitatea 
care începe Ia o- 
ra 18 sînt re,- 
zervate cluburi
lor Și asociațiilor 
sportive din Ca
pitală. Ele pot fi 
ridicate de Ia 
sediul Consiliului 
municipal pentru 
educație fizică și 
sport București.

Spectatorii 
„PARADA. 
DETELOR" 
beneficia — 
baza numerelor 
de ordine înscri
se Pe invitații — 
DE PREMIILE- 
SURPRIZÂ ofe
rite de Adminis
trația de Stat 
Loto - Pronosport, 
care onorează 
astfel — de da
ta aceasta — nu 
numai pe cei 
mai buni sportivi 
ai țării, ci și pe 
cei mai fideli 
suporteri ai lor. 
Premiile sînt în 
număr de 10 și 
vor fi trase la 
sorți.

la 
VE- 
vor 
pe

ECHIPELE VOINȚA ARAD (B) Șl PROGRESUL BUCUREȘTI (F)
CAMPIOANE

CLUJ, 23 (prin telefdn). „Na
ționalele” pe echipe s-au Încheiat 
miercuri seara In sala sporturi
lor din localitate. DacA tenlsma- 
nii arădeni au repurtat victorii 
și in ultimele partide (9—1 cu 
Politehnica Timișoara și 3—5 cu 
Politehnica București), cucerind 
primul lor titlu, netnvinși de-a 
lungul concursului, In schimb, 
Ia fete, echipa Progresul Bucu
rești a pierdut In mod surprin
zător două meciuri consecutive, 
ciștîgtnd locul I după mari emo
ții. Bucureștencele au fost în-

PE 1970, LA TENIS DE MASĂ
rinse de Voința București cu 
5—4, pierzind cu același «cor șl 
th fața tinerei formații Rapid 
Brașov. Jucătoarele de Ia Pro
gresul aveau nevoi» de o vic
torie cu 5—0 sau 5—1 ppntru a 
Îmbrăca tricourile de campioane, 
succes pe care l-au realizat in 
compania formației S p a r t a c 
București, întrecută cu 5—0. Iată 
clasamentele finale :

MASCULIN : — 1. Voința Arad 
(antrenor E. Procopeț) 36 p, 
Politehnica, București 34 p, 
Progresul București 31 p.

FEMININ : — 1. Progresul
București (prof. N. Angelescu) 
22 p, (punctaveraj : 58—31), 2.
Voința Arad 22 p (57—32), 3. Ra
pid Brașov 21 p.

P. RADVANI-coresp.
jiliiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiu

TINERII

SCHIORI

SE PREGĂTESC
Speranțele schiului româ
nesc, surprinse in obiecti
vul fotoreporterului nos
tru Dragoș iXeagu, înaintea 
unul antrenament la Vir- 
jul cu Dor, vor participa 
simbătă și duminică la 
„CRITERIUL PRIMEI ZĂ

PEZI"
(Amănunte la rubrica 

noastră din pag. a 2-a)

rr.

Lnmea atletismului ve
hiculează cuvinte atît ds 
simple incit totul în a- 
ceastă lume pare natu
ral. A alerga, a sări, 
a arunca — toate a- 
ceste cuvinte nu cer nici 
un efort pentru a fi, 
pronunțate. Există insă 
în vocabularul atletic 
un cuvînt — adevărat, 
ceva mai complicat — 
pe care îndrăznim să 
afirmăm că Federația 
română de atletism l-a 
uitat, deși îl știa foarte 
bine altădată. Acest cu
vînt. pe care mii de 
tineri așteaptă să-l ros- " 
tească se numește cros. “ 
VICTOR BANCIULESCU JJ 

"lllllllilIilHllf IIIKillilII?
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300 DE COPII PE
PlRTIILE MARAMUREȘENE

la prima etapă • Campionate

la tenis de masă si șah

• Patinoare naturale In mal
multe orașe din Județ

apropierea 
acum a-nu 
micii schl- 

lor,

„L* Bala Mare, prima zl 
de inrnft adevărată a coincis 
cu prima zi de vacanță. Pri
lejul cel mal potrivit pentru 
ca, Ia numai citeva ceasuri 
după încheierea trimestrului. 
300 do pionieri să urce pe 
pirtiile do schi". Detaliile 
ne-au fost furnizate <1e pro
fesorul ALEX. BALCO, Șeful 
Comisiei sport-turism de la 
Consiliul județean Maramu
reș ai Organizației pionieri
lor. Răspunzînd întrebării 
noastre referitoare la condi
țiile ce le sint create copiilor 
<Je a practica sportul în acea
stă vacanță, interlocutorul a 
precizat : „Cei trei sute de 
copii de care vă vorbeam 
s-au înscris pentru prima fază 
a competiției „SCHIORUL 
ZBURĂTOR".

Pe pirtiile din 
orașului — pină 
amenajat trei —
ori zboară pe sehlurile 
toți fiind animați de dorința 
firească de a intra în pose
sia trofeului. Care dintre ei 
va ti declarat „Schiorul zbu
rător" numărul unu 1 Răs
punsul U vom afla Ia 17 fe
bruarie. cînd se va desfășura 
etapa jurteieaiifl a frumoasei 
competiții. Pipă atunci, să 
notăm că vacanta a venit în
cărcată cu daruri de un fel 
deosebit pentru școlarii din 
Județul Maramureș : TREI 
PTRTII IN ORAȘUL DE RE
ȘEDINȚA, o PIRTIB LA 
BAIA SPIHE. UNA I.A BOtl- 
ȘA, DOUA LA VIȘEUL DE 
SUS ȘI UNA LA TG. LA- 
PUȘ, Pentru cei care doresc 
să alunece pe luciu! ebetii. 
au fost amenajate patinoare 
naturale la Bala Mare, Sighe- 
tul Marmației, Vlșeitl de Sus. 
Tg. I.ăpuș șl Baia Spile, 
S-au amenajat, dc asemenea, 
cluburi ale pionierilor In 
toate localitățile amintite, TN 
CADRUL CAItORA SE VOR 
ORGANIZA ÎNTRECERI Șl 
CAMPIONATE DE TENIS DE 
MASA Șt DE ȘAH, Pa tonte 
durata vacantei, la Bala 
Mare, Flnt|na-Borșa, Vișcul 
de Sus șl Baia Sprle func
ționează centre do inițiere tn 
schi,

Se poate apune, In conclu
zie. că pionierii maramure
șeni petrec o vacanță spor
tivă plină In manifestări, 
menlțe să atragă spre prac
ticarea exereițiilor fizice we 
toți cel aproape 13 000 de 
copii care nu au plecat în 
taberele din alte localități.

FLORIN GHEORGHIU
PRINTRE ȘAHIȘTII

TIRGOVISTENI
Vacanta elevilor ttroovlș- 

lent poate fi considerată una 
dintre eele mal COMPLETE 
tn ceea ce privește manifes
tările sportive. Din discuția 
l>e care am avut-o eu pro- 
tesnrul metodist BENONE 
POPESCU. rle la C.J.E.F.S. 
Dîmbovița. am retlnut clte- 
t:a acțiuni ; SAU 40 .itln 200 
de elevi șahiști au fost se- 
lacftonatl pentru un simul
tan sustlntit. de cealaltă 
parte a mesei, de marele 
maestru International Florin 
Gheorqhlu. Concomitent, la 
clubul deschis pentru perloaia 
vacantei intr-una din 
perile CJ.E.F.S., se 
șoară zilnic întreceri 
desemnarea CELUI 
BUN ȘAHIST. Acestuia I. se 
va decerna troteul „SAHI3- 
TUL VACANTEI".

HANDBAL. 300 de băieți 
st tete din clasele V-VHI se 
întrec tn cadrul „CUPEI MI
CULUI HANDBALIST". Ul
tima etapă a competiției, fa
za ludeteana — care va avea 
Ioc tu prealma sffrșituiut 
vacanțe! — se va desfășura 
In stila de sport a liceului 
din Bălenl.

tn cinstea aniversării a 50 
de ani de la crearea P.C.fl, 
a fost Instituită o întrecere 
dotată cu ..CUPA SEMICEN
TENARULUI".

TFNIS DE MASA. Ea clU- 
burlle elevilor din comune
le Dobrești și Gîlma unde 
runatlonează si tabere pe 
perioada vacantei. 500 de 
școlari se vor Întrece pentru 
desemnarea celui mal abil 
lucitor.

tneă- 
desfă. 
nenlru 

MAt

u

REPETIȚIE GENERALĂ PE PIRTIILE DE LA POIANA SI SINAIA•»

ITALIA BRAZILIA...

Pentru schiori, Începutul a- 
cestui sezon a fost mai darnic, 
oferindu-le posibilitatea să a- 
lunece pe covorul iernii încă 
de Ia începutul lui decembrie. 
De fapt acest lucru s-a mai 
întîmpiat. 
trecuți — 
— citeva 
pentru un . _
ment specific. Anul acesta ză
pada a coborît însă pină la 
1000 m și — găsind pirtiile 
bine pregătite — le-a dat po
sibilitate' schiorilor alpini, nu 
numai să se acomodeze cu a- 
lunecările dar și să le prelun
gească pe aproape 2 km. Ast
fel in ultima săptămînă. „Su- 
linarul" (prima pîrtle a Postă
varului) fiind în întregime 
practicabil, s-au putut efectua 
cite 8—10 coborîri pe zi. ceea 
ce — trebuie să recunoaștem — 
înseamnă un start bun tn an
trenamentul specific.

Mal puțin favorizați au fost 
schiorii rămași la Vlrful cu 
Dor. ei neputînd folosi decit 
o pistă de cca 250 m. Zăpada 
a fost tn schimb mai abunden
tă și s-a putut exersa mai te
meinic trecerea prin porțile de 
slalom.

Fiindcă de deschiderea ofici
ală și festivă a sezonului nu-1 
mai despart decit 10 zile, schi
orii s-au gindiț la o... repeti
ție generală.

Ea va avea loc la sfîrșitul 
săptămînii la Sinaia si Poiana 
Brașov și va consta din pro
be de siajom uriaș și slalom, 
organizate de C.S, Sinaia si 
respectiv C.S. Politehnica Bra
șov. Sint două concursuri cu 
caracter de antrenament, un 
prilej de a pune în mișcare

el găsind șl în anii 
în aceeași perioadă 
petece de zăpadă 

început de antrena-

CRISTIANII
• IN U.R.S.S, In

tră In curfnd in 
producție o mare 
fabrică de schiuri. 
Anual ea va furni
za peste 2 mtlloano 
de schiuri de fond 
și 400 000 schiuri 
pentru probele al
pine. O parte a 
producției va fi ex
portată In Europa 
occidentală.
• ISABELLE Mirt, 

cunoscuta schtoară

acele cronometrelor cu ctteva 
zile mai devreme; sint niște 
..criterii ale primei zăpezi" 
cum au și nțimit sinălenii în
trecerea lor.

Urmează ca la Poiana Bra
șov să-și compare forțele schi
orii de la Dinamo Brașov, 
A.S.A. Brașov, Steagul roșu, 
Viitorul. S.S. Brașovia și C.S.U. 
Politehnica Brașov, iar la Sina
ia cei ai cluburilor și asocia
țiilor de pe Valea Prahovei 
(C.S. Sinaia șl Caraimanul

BULETINUL

Predeal. cl un an- 
de control — dumi- 
Polana. Probabil pe 
redusă, dar în orice

concurs la 
tren ament 
nică — la 
o distantă 
caz tot sub Impulsul cronome- 
trelor. PMloniștli. primii schi
ori care vor intra în „focul" 
confruntărilor internaționale 
vor avea și ei concursul lor 
de verificare. El este 
mat pentru marți, la 
Brasov și va consta 
probă individuală pe 
de 7,5 km a ștafetei.

ZAPfZ//

progra- 
Poiana 
dintr-o 

distanta 
bineîn-

Institutul meteorologic ne-a informat că ieri la ora 14, 
tn zona de munte stratul de zăpadă avea următoarele 
grosimi: Omul 16 cm, Paring 19 cm, Păltiniș-Sibiu 8 cm, 
Sinaia — Cota 1500 12 cm, Fundata 10 cin. Sernenîo 26 
cm, Cuntu 13 cm, Tarcu 14 cm, Rarăul 21 cm, Ceahlău- 
IToaca 15 cm, Bălșoara 6 cm, Vlărteasa 14 cm, leze^ 10 
cm, șt Predeal 20 cm,

tn, următoarele zile vremea va fi umedă și se va 
mai ales tn jumătatea de nord a tării. Vor cădea 
cipitatii sub formă de ninsoare în V și N lății și 
formă de lapoviță. și ninsoare tn rest. In S.E. se 
semnala și ploi.

răci 
pre- 
sub 
vor

Bușteni). Nu știm Încă unde 
vor concura juniorii lotului 
national aflați pină acum la 
Vîrful cu Dor. dar au gindul 
de S se deplasa la Poiana. în 
orice caz vor fi și ei la star
tul criteriului primei zăpezi-

Fondistil. șl ei Pe zăpadă 
de la începutul acestei luni 
nu vor rămîne mai prejos. Nu 
se va organiza însă — așa cum 
era preconizat Initial — un

teles Incluzînd tragerii» res
pective.

Iată deci că pe pirtiile albe 
febra întrecerilor a revenit. 
Săptămina aceasta este săptă- 
mina repetițiilor generale. în 
vederea marelui start în com
petițiile iernii din primele zile 
ale lui ianuarie.

franceză 
în urma 
cente vizite 
cale, că are 
rinichi. Ceea 
o liniștește 
faptul că și 
sportivi mari 
vi|t rinichi 
mentarl, printre 
numărîndu-se cele
brul rugbyst fran
cez Baștiat.
• IN ULTIMA ȘE

DINȚA a cou.ltetu-

VACANTA ELEVILOR 
SIBIENI

Zlua mult așteptată a vacan
țe! a venit- șl o dată cu ea 
aproape 20 la sută din cel 65 000 
elevi al municipiului Sibiu iau 
drumul excursiilor șl al tabere
lor de schi — cel rămași acasă 
urmtnd a lua cu asalt patinoa
rele naturale sau pirtiile din 
apropierea Sibiului.

înlr-o recenta ședință de lucru, 
care a avut ioc la sediul Co
mitetului județean P.C.R. Sibiu, 
au fost stabilite măsuri menite 
să asigure o bună desfășurare a 
activității sportive de Iarnă la Si
biu. Pe prim plan s-au situat 
elevii. Tn curțile a U școli gene
rale SE VOR AMENAJA PATI
NOARE NATURALE, alături de 
cele ce vor ființa la „Baza 
sportivă școlară", la „Luceafărul" 
șl la sladionul „Voința". Multi 
școlari iși petrec vacanța tn a- 
cesle zile tn diferite tabere ale 
Ministerului 1nvă(ămlnlului, pre
cum și la cabanele Crinț. Prej- 
ba șl Păltiniș, Amatorii de schi ■ 
carp rămîn acasă vor avea la dis
poziție pirtla „Coasta Boarii" din 
Rășinari șj pe cea de pe dealul 
„Guslerița", Consiliul lutlețean 
al pionierilor a jnitiat numeroase 
competiții, unele devenite tra
diționale, Notăm citeva dintre a- 
cestea : „CUPA SCHIORILOR" — 
ediția a nr-a — la suh| Șl să- 
nluș. care va avea loc In ziua 
de io Ianuarie, cu participarea 
micilor schiori din 11 școli ge
nerale din comunele Jina, Poia
na, Tilișca, Săliște ; „ȘTAFETA 
SCHIORILOR" — ediția a TII-a — 
care a început la 20 decembrie 
șl se va încheia la 20 februarie. 
Se vor mai organiza concursuri 
de orientare turistică și nume
roase centre de inițiere Ia sclil 
(Tălmaciu, Rășinari, Orlat, Jina, 
Cristian).

Die IONESCU ■ coresp. 
principal

RECUNOASTEREA 
MERITELOR

Antrenorul Attila Kalit are............ ....... o
Îndelungată și bogată activitate 
In atletism. Dintre sportivii ri
dicați de el, putem aminti pe 
campioni! balcanici Szakacs 
Gaspar șl pe surorile Vltallos.

11 .....................—■>'

și

a 
unei

aflat, 
re- 

medi- 
trel 

ce 
«ste 
alți 

au a- 
supll- 

el

lul eobprtre-slalom 
al F.t.S. s-a botărlt, 
ca urmare a încer
cărilor făcute la Val 
Gardena, ca lărgi
mea porților verti
cale de slalom să 
poată f| mărită de 
cei ce trasează pir
tiile pină la 5 m. 
Hotărirea privește 
acest sezon urmînd 
ca să fie definiti
vată în cadrul adu
nării generale F.T.S. 
de Ia OpatHa (iu
goslavia) din 1971.

CONCURSURILE 
LUNII IANUARIE

Cu ocazia retragerii sale din ac
tivitatea sportivă, Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport j-a acordat diploma pen
tru merite deosebite în activita
tea sportivă, iar Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport Covasna t-a oferit o cupă 
luminarea distincților s-a făcut 
înîr-tin cadru festiv. Cu acest 
prilej, profesorul Carol Balta, vi
cepreședinte al Consiliului jude
țean pentru educație fizică șl 
Fport, a evidențiat meritele deo
sebite ale antrenorului *“•»- 
Kalit. numit pe drept 
părintele atleților din 
nostru.

Gh. BRIOTA —
CARNAVAL PE GHEAȚA

Comisia sportivă din cadrul Co
mitetului județean al sindicate
lor Brașov ș! A. S. Petrolul au 
organizat slmbătă seară primul 
carnaval pe gheață al sezonului. 
Acesta a început printr-o reușită 
domunstrațle prezentată de pa
tinatorii secției de performan
tă a asociației Petrolul. A urmat 
apoi defilarea celor 66 măști, din 
care cele mal frumoase 3 au fost 
premiate : Cristina Radu (gre- 
ieraș), Dănuț Lenciuc (Scufița 
roșie), Erie» Neamțu (clovn). A- 
pof, „patinaj de voie" pentru 
cel peste joș copil Înregistrați 
de gazde cu prilejul împărțirii... 
pungilor cu bomboane. Inițiativa 
organizatorilor merită a fi sub
liniată, înregistrând un succes 
deplin.

C. GRUIA — coresp. 
principal

OLIMPIADA DE IARNA 
A SINDICATELOR 

LA A DOUA EDIȚIE
Nu de mult s-a dat startul 

tn tnlreeerile din cadrul cș'ei 
de a doua ediții a „Olimpiadei de 
Iarnă a sindicatelor", competiție 
organizată In cinstea semicenie- 
narulut Partidului Comunist Ro
mân, de către Consiliul Județean 
al Sindicatelor, în colaborare cu 
Consiliul județean pentru e lu- 
cație fizică sl sport și Comitetul 
județean U.T.C. Argeș.

Competiția cuprinde întreceri 
de schi, săniuțe, patinaj, popice, 
șah. tenis de masă, haltere și 
gimnastică, cu etape pe între
prinderi. instituții, localități șl 
județ, în perioada 13 decembrie 
1970 — 28 februarie 1971, avind 
drept scop antrenarea unul nu
măr cît mal mare de cetățeni 
la practicarea sportului.

Avind la bază experiența pri
mei ediții a Olimpiade! de iar
na a sindicatelor și a altor com
petiții de masă, concursurile din 
actuala ediție pot să se des
fășoare la un nivel superior, 
contîncu-se pe antrenarea a cir
ca 25 000 de tineri șl vtrstnicl 
în practicarea organizată a spor
tului.

Prima zl a întrecerilor a de
monstrat dragostea și entuzias
mul tineretului pentru sport. Ast
fel. peste 4 01)0 de țineri Și tinere 
de la C.E.I.L.. Dacia. Montorul. 
Textillstul (Pitești). Muscalul 
U.M.M., Minerul (C. Lung) s-au 
prezentat la startul Întrecerilor.

Ilie FEȚEANU — coresp. 
principal

Attila 
cuvlnt 

Județul

coresp.

Schiorii vor avea, tn cursul 
lunii ianuarie, concursuri săp- 
tămlnale. Ca de obicei, activi
tatea fruntașilor este concentra
tă lg Poiana Brașov și Predeal. ' 
Tot In această perioadă se vor 
disputa, insă. — In toată tara — 
etapele pe județ ale campiona
telor republicane (popii, ju
niori, seniori), lată prnaramul 
întrecerilor lunii ianuarie:

2. I — PREDEAL (in nocturnă): 
Concurși:] de deschidere (slalom 
ți slalom uriaș);
3. 1 — POIANA: Concursul
de deschidere (probe nordice 
pentru Juniori și seniori, tn- 
ctuslv sărituri);

6—7. I — POIANA : Cupa 
Brașovia (slalom șl slalom u- 
riaș);

5-10. 1 _ POIANA: Cupa
Politehnica (concurs internatio
nal studențesc; slalom sl sla
lom uriaș): Cupa Poiana (fond 
și sărituri):

10—17. I - PREDEAL: Cupa 
scliluiul românesc (slalom, fond);

— B'JȘtTF.Nl : Cupa Caraima
nul (concurs International de 
fond pentru seniori șl juniori);

17. I — POIANA : CUP» D'- 
namo (sdrlturi ssnlorl și ju
niori);

2.1-24. I — POIANA: Cupa Stea
gul roșu (slalom, slalom uriaș);

Cupa orașului Brașov (sări
turi seniori ?i Juniori);

30-31, I - POIANA : 
Poiana (concurs 
blatlon);

Cupa - Postăvarul 
bortre);

Cupa Tractorul 
șl juniori)
- PIATRA NEAMȚ : 

ziarului „ceahlăul" 
eonii);31. I — MIERCUREA 
Cupa Harghita (sărituri 
și juniori).

Rubrică redactată de
Gh. EPURAN

Cupa
international

fsffllom ?! co-
(fond, seniori

Cupa 
(slalom

CfUC: 
seniori

Pentru a-i face o pldcere lui nea Jenicâ 
Barbu (care md citește și mfl citează cu 
o asiduitate sdptâmînalâ cum nu se poate 
mai flatantâ), pentru a-i face o plăcere 
lui Fănuș (care supărat de pauza campio
natului, și-a trecut furia împotriva 
U.T.A.-ei pe Țopescu, tncît crainicul nos
tru nu mai poate rosti cuvîntul „fair-play" 
fără să se trezească cu o piatră-n cap), 
pentru a-i face o plăcere lui Cristian (in
dispus de cotonoagele lui Fane, care însă 
vin toate din imensa timiditate a îngeru
lui...), pentru a-i face o plăcere lui Chi- 
rilă (contrat și el zi și noapte pentru sen
timentalismul lui orădeano-mediteranean), 
pentru a-l. bucura și pe nea Mache^ lo- 
nescu (crainicul nostru exemplar pînă la 
academism, om care în clipa cînd a vă
zut pentru prima oară San-Siro a plîns 
de bucurie), pentru toți eu
ropenii și pentru toți ro
mânii care au trăit dumi
nică prima duminică fără..., 
pentru a ne face tuturor 
plăcere, chiar și celor cu 
care ne ciondănim tot anul 
dar cu care e omenește 
să ne împăcăm la sfîrșit de 
an ca s-o luăm mai aprig 
de la 3 ianuarie, — pentru 
toată lumea vreau să spun 
că duminică, în minutul 2 
al finalei, eu om văzut 
mingea în gol. Riva a tras 
năpraznic — cum ați văzut 
cu toții — Felix n-a deturnat 
în corner, ci a scos-o din plasă. Așa am 
văzut eu, și asta-i vederea mea, deși per
sonal eu țineam cu Brazilia, dar nu pot 
fi atît de egoist îneît să nu vă fac o bucu
rie la sfîrșit de an. in minutul 2, Italia— 
Brazilia 1—0, prin golul lui Riva. 10 oa
meni (Albertosi a sprintat 70 de metri din 
poartă pînă acolo) s-au prăvălit _ peste 
Gigi gata să-l sforîme de bucurie, și-n 
grămada aceea, după cum s-a aflat mai 
tîrziu, el cînta „per che, per che...“, me
lodia Ritei Pavone. Ce a urmat — .dacă 
n-ați văzut, v-o spun tot eu, Italienii, cu 
1—0 din minutul 2, au făcut ce fac ita
lienii cînd au 1—0 în minutul 2. Lecția se 
știe, n-o mai repet. Cert e că italienii n-au 
fost uruguayeni — singurii care-i mai con
duseseră pe brazilieni cu 1—0, dar înfrînți 
de persecuțiile d-lui Rous. Dar nici Bra
zilia n-a fost R.F.G. în fața Italiei. Ca să

egalezi o Italie care conduce cu î—0 din 
minutul 2 e imposibil, dacă n-ai buldozere 
și buldogi ca Seeler și Overath. Dumi
nică, brazilienii n-au avut buldozere și nici 
buldogi. Nu știu ce s-a întîmpiat cu ei, 
dar nu le mergea nimic, cum se întîmplă 
și cu Progresul, la urma urmei. Rivelino 
șuta la 30 de metri peste poartă, un-doi- 
urile celebre nu se vedeau, Pele părea o 
babă — cum zicea nea Jenicâ —, Clodo- 
aldo greșea sistematic, — pînâ la pauză, 
Pele a avut o singură ocazie, cu capul, pe 
vremuri gol sigur, dar Albertosi... singurul 
gol valabil a fost cel din minutul 45, al 
lui Pele, dar arbitrul s-a opus. Gol magi
stral. în repriza a doua, brazilienii s-au 
enervat — ca orice UTĂ —, n-au avut 
sistemă, doar Gerson (min. 66) a prins 
un șut fenomenal — bară I Jairzinho a 

marcat din ofsaid curat 
(min. 71) după aceea In 
careul italian nu s-a mai 
putut intra. Burgnich și 
Facchetti au făcut moarta 
de om, brazilienii nu au 
știut ce înseamnă „a lupta 
cu destinul”, cred că nu
mai nemții știu asta... Țo
pescu era transfigurat de 
fericire, avea o frază scri
să apropo de noi și al 
noștri, a uitat s-o mai ci
tească — mai erau 3 mi
nute cînd Carlos Alberto 
a atras uluitor dar mingea 
a șters bara.

...Italia, duminică, a fost campioană mon
dială, cu 1—0. Riva l-a dus pe umeri pe 
Albertosi, Albertosi ha cărat pe Boninseg- 
na, Boninssgna l-a ridicat pe cap pe Val- 
careggi și toți, în această poziție nefireas
că, l-'au luat _ds la masa presei pe Chi- 
rilă, sub tonajul căruia s-au prăvălit pește 
Guță Băieșu care-l striga pe Fănuș, chiar 
de acolo, de pe stadionul Azteca. Strigat, 
îngerul a sosit și primul său gest a fost 
să-l îmbrățișeze pe Țopescu, pentru trans
misia sa.

Așa a fost în prima duminică fără cam
pionat intern, fără microbi,, fără opium.

Săptqmîna viitoare, în ultima cronică a 
anului, vă voi relata finala Mijnchen 74, 
în care, după cum știți, România, e prac
tic calificată... semifinala de duminică, cu 
Maroc, fiind o simplă formalitate.

I

însd mingea

BELPHEGOR

Tn ultima vreme, pe adresa rubricii au «oslt numeroase scrisori, 
referitoare la multiplelo probleme ale voleiului. Multe dintre acestea 
se referă la indisciplina care se manifestă Încă tn unele partide, abateri 
generate uneori chiar de către... oficiali. In cadrul dialogului de azi. 
răspundem Ia trei astfel de corespondențe :

C. RADUȚ — Bucu- 
scrisoarea 

rezultă
Dll ING. 

rești, Din 
ne-o adresați, . ....
profundă generată de comporta
rea publicului universitar la me
ciurile de volei. Exemplul celui 
ieșean (meciul Politehnica — 
Electra București), pe care 11 
aduceți In discuție, v-a diminuat 
se pare simpatia nutrită pină 
acum pentru echipele studențești. 
De ce admit organizatorii așe
zarea unor spectatori turbulențl 
In imediata apropiere a terenu
lui, fapt care duce, ca în cazul 
meciului amintit, la Incomodarea 
vizibilă a jucătorilor oaspeți, la 
acte huliganice Împotriva arbltri-

pe care 
decepția

lor, la Intimidarea șl Influența
rea deciziilor acestora, la dena
turarea rezultatelor ? Această 
Întrebare le-o adresăm, o dală 
cu dv., șl noi. Mal ales că tn 
ultimul timp, nic! bucureștenll 
nu s-au lăsat mal prejos.

AUGUSTTN — Constanța.
. să constatăm 

deși fervent susținător al

CLASAMENTE DIVIZIA B
MASCULIN 

SERIA I

SOLUȚII PENTRU MIINE
ții corespunzătoare de pregătire 
în tot cursul săptămînii. El n-ar 
mai pierde vremea cu deplasarea 
pină la parcul „Babeș-Bolyai", 
sporindti-și astfel cantitatea de 
timp necesară studiului, iar clu
bul sportiv Universitatea Clu.i, 
proprietarul parcului 
Bolyai". ar fi 
grevat, orele de 
Agronomiei urmind 
losite de alte < 
studențești care,

Cu cilva timp tn urmă, semna
lam condițiile dificile in care ișl 
desfășoară activitatea rugbyștii de 
la Agronomia Cluj, care au ac
ces pentru pregătire abia o dată 
sau de două ori, pe săptămînă 
în parcul sportiv „Babcș-Bol.val” 
al Universității. In rest — antre
namente pe unde se nimerește,..

Tot așa de sumbră sc prezllHă 
și situația lotului de jucători de 
care dispune Agronomia Cluj, 

unde există o instabilitate, poale 
unică in sportul nostru : in ulti
mii trei ani au părăsit clubul — 
rlin motive mai mult sau mai 
puțin obiective — un număr de 
2? de rugbyști. Cttnoscind foarte 
bine ce „dubluri" au avut in 
spate cei plecați, aproape că este 
imposibil de explicat cum o ase
menea echipă s-a putut menține 
în competiție ! 1 1

★
O analiză făcută la... fața lo

cului cu participarea unor factori 
cu responsabilități directe din 
conducerea clubului și a secției 
de rugby și-a propus să caute 
soluții concrete pentru a depăși 
actualele * dificultăți semnalate.

în privința bazei materiale ne
cesară pregătirii, din discuțiile 
purtate am ajuns la concluzia 
că institutul dispune de un spa
țiu corespunzător, care fără in
vestiții prea costisitoare, ar pu
tea deveni un bun teren pentru 
rugbyști. /^menajarea acestuia 
n-ar cere deceit o ușoară opera
ție de nivelare. Nu mai rămîne 
de rezolvat decît o problemă și 
anume : obținerea aprobării con
ducerii institutului pentru reali
zarea terenului, de fapt o supra
față de 130 m x 80 m dintr-un 
spațiu de peste 3 hectare, în pre
zent fără nici o utilizare.

Această soluție ar asigura rug- 
byștilor de la Agronomia condi-

l 1U.1, 
i „Babeș- 
slmțitor de
merit ale 
a fi fo- 

clubitri sportive 
... , după cum se

știe, nu dispun de o bază mate
rială adecvată.

Iată, deci, soluția. In aplicarea 
ei, rugbyștii de la Agronomia 
Cluj iși pun mari nădejdi in 
spiritul de înțelegere al tovarășu
lui prof, universitar Emil Negru- 
țlti, rectorul institutului, recu
noscut de altfel ca un fervent 
animator al sportului.

Cît privește cel de al doilea 
aspect, perspectiva creării unui 
lot ntai larg șl mal stabil de jucă
tori, rezolvarea implică o viziune 
ceva mal largă. Ea se referă la 
nevoia unei pepiniere de rug- 
byști, alcătuită din elevi. Or, o 
asemenea pepinieră nu se poate 
forma decit in cazul unor insti
tuții specializate, cum este școala 
spori>vă. La Cluj ființează o ast
fel de școală, dar ca nu posedă 
șl secție de rugby din lipsa unor 

■ rtre calificate. Tn oraș r 
Insă profesori de educație fizică 
cp specialitatea rugby (Viorel 
(Irligelu, Ioan Negru), oricare 
dintre ei fiind in măsură să for
meze tineri jucători, Agronomiei elementele 
nevoie. Este 
Ministerului 
Inspectoratului școlar 
plnlui Cluj, pentru 
unei secții de rugby 
școlii sportive.

Tiberiu

I.
Ne face plăcere
că. ' . ’ '

echipelor locale, dezaprobați lip
sa de fair-play a unei părți a 
publicului constăntoan șl al unor 
oficiali caro vor ca echipa locală 
să cîștlge cu orice preț. Dind 
exemplul arbitrului de linie (lo
calnic) C. Maoovel, care, în
timpul meciului Voința constan
ța — Universitatea București,
s-a repezit la „principal" și „se- 
eund“ pentru a le cere socoteală 
de ce au întrerupt jocul cînd In 
teren a pătruns o minge stră
ină (II). Inelttnd astfel la 
scanda! mal multi spectatori, vă 
întrebați cînd vor f! Instaurate 
cinstea ---------— ‘ ’
trai ele 
Beate 
va tt 
mal ft 
și cînd 
puterea să 
ritatea echipei oaspete.

șl corectitudinea 
meciurilor de 

atunci arbitrul 
autoritar. cînd 
arbitri de linie 
spectatorii vor 

recunoască

tn arbl- 
volel... 

principal 
nu vor 
localnici 

avea... 
superio-

furnizind 
de care are 

necesar sprijinul 
Invățămlntului, al 

al munici- 
tnfilntarea 

tn cadrul

STAMA

ÎN CONTEXTUL RIDICĂRII GENERALE A JUDEȚULUI NOSTRU-SPORTUL ÎȘI OCUPĂ LOCUL CUVENIT»
(Urmare din pag. I)

că 
în 
și 
în

metrul Iul SA FIE CUPRINȘI 
CÎT MAI MULTI OAMENI, 
DE TOATE VlKSTELE.

— Ce considerați, deci, 
este cel mai important, 
dezvoltarea ci- rezultate 
mai bune, a sportului 
județul Vaslui 2
O precizare este abso

lut necesară : socotesc impor
tantă activitatea sportivă in 
ansamblul ei. Spunînd a- 
ceasta, anj în vedere am
bele laturi pe care Ie în
globează sportul : de masă 
și de performanță. Pentru 
județul Vaslui, însă reali
tatea momentului, condițiile 
de care dispunem, ne o- 
bligă să ne îndreptăm a- 
tenția. îndeosebi, către spor
tul de masă. Acceptind ideea 

la
re- 
nu 
sa- 
!n 
tn

că sportul contribuie 
menținerea sănătății, la 
împrospătarea energiilor, 
putem neglija faptul că 
lariațil. cooperatorii și. 
general, toți cei ocupați 
producție, cei aproape 100 000 
de elevi ai școlilor gene
rale și profesionale, ai liceelor 
de cultură generală și de 
specialitate — resimt nece
sitatea practicării exereițiilor 
fizice la nivel de divertis
ment, de tonifiant. în aceas
tă direcție s-au obținut unt
ie rezultate, pe care noi le 
considerăm ca fiind doar în
ceputul unei mișcări și mai 
Org^ul&ațșș Xoț ftmln.U. ast-

fel. organizarea — de c51re 
C.J.E.F.S. In colaborare cu 
Consiliul județean al sindi
catelor, Inspectoratul școlar 
județean, Comitetul județean 
U.TC., Consiliul județean al 
organizației pionierilor și fi
liala O.N.T. — a unor vizi
te în împrejurimile localilă- 
ților, pe Jos și pe biciclete, 
în sfera activităților sporti
ve de masă intră și campio
natele asociațiilor sportive Ia 
popice, tenis de masă, volei, 
fotbal, șah și altele, ~ 
bine cunoscută 
de care au dat 
această direcție, 
sportive de la
Birlad. I.T.A., S.C.M.I. și Mo
bila Vaslui, precum și cele 
de la Constructorul și Me
talul Birlad.

Firește, exemplele acestea 
nu epuizează tot ceea ce 
s-ar putea spune pozitiv des
pre activitatea sportivă de 
masă. Important acum — du
pă întocmirea si dezbaterea 
planului de măsuri privind 
dezvoltarea mișcării sportive 
pe anii 1971—1975 este tre
cerea Ia îndeplinirea cîtorva 
sarcini calitativ superioare 
cc stau in fața organelor și 
organizațiilor cu atribuțiuni 
in dezvoltarea educației fizi
ce.

Ponderea cea mai mare în 
realizarea planului întocmit 
o au conducerea șl sectoare
le «pacUliuite ala C.J.E.F.S.

Este
preocuparea 
dovadă, î n

asociațiile 
Rulmentul

Acestea urmează să se situe
ze in fruntea tuturor acțiu
nilor, să arate celorlalte or
ganizații ce obligații le re
vin, în mod special, CJEFS 
trebuie să aibă un cuvînt 
hotăritor în diversificarea ac
tivităților sportive, în funcție 
de preferințele tinerilor, ale 
celorlalți oameni ai muncii. 
Observ, de pildă, că există 
interes pentru practicarea a- 
tlctismului și a handbalului- 
Iată două sporturi care pot 
fi extinse în mare măsură, 
în același timp, C.J.E.F.S. și 
Consiliul județean al sindica
telor vor extinde întrecerile 
intre asociațiile sportive, in
tre secții ale fabricilor. _ 
altfel, asemenea acțiuni 
intraț în obișnuința asocia
țiilor sportive. O latură asu
pra căreia vom insista va fi 
antrenarea fetelor în activi
tatea sportivă. Acesta este 
un capitol la care «intern de
ficitari. în îndeplinirea am
plului plan de consolidare a 
educației fizice de masă, 
C.J.E.F.S. trebuie să se si
tueze în frunte, să devină 
un catalizator al mișcării 
sportive în ansamblul ei. Or
ganizațiile UT.C și consilii
le populare comunale și-au 
propus să atragă și mai mult 
tineretul in acțiunea de a- 
menajare a unor baze spor
tive simple și să supraveghe
ze, în același timp, ca NICI 
UN TEREN SA NU FIE 
DB21AFECTAT. dacă va ti

cazul, mai înainte ca altul 
să-i ia locul.

NU VOtW NEGLIJA, fireș
te. SPORTUL DE PERFOR
MANȚA. Sint de părere că 
acesta nu va putea. însă, lua 
avint. nu-și va atrage ele
mentele cele mai dotate de
cit din rînduriie largi ale a- 
celora care s-au încadrat in 
mișcarea sportivă de masă. 
Iată, dar, expuse Pe scurt, 
rațiunile pentru care milităm 
ca sportul să devină o preo
cupare a unui număr 
mai mare de locuitori.

— Se impune, față 
amplul dumneavoastră
pozeu, și o privire succin
tă asupra dezvoltării ba
zei materiale a educației 
fizice și a sportului. Ce 
ne puteți spune in acest 
sens ?

cît

de
ex-

De
au

— Aș fi ajuns, oricum, la 
această problemă, întrucîț 
județul Vaslui nu dispune, 
Iti momentul de față, decit 
de un număr redus de tere
nuri, săli de sport, instalații 
necesare practicării exerci- 
țiilor fizice. în consecință, 
urmează a se construi, la 
Vaslui și Birlad. DOUA 
COMPLEXE DE SPORT ȘI 
AGREMENT formate din 
stadion de fotbal și atletism 
cu 5 000 și, respectiv, 10 000 
locuri — in componența că
rora vor intra terenuri de 
handbal, volei, baschet, te
nis de cimp, bazin de înot 
U VMlui, pupicării, sală

de atletism, sală de lupte, 
box și haltere la Birlad. 
Pentru practicarea .sportului 
de către elevii șj locuitorii 
DE LA SATE, urmează a fi 
amenajate terenuri in aproa
pe toate comunele județului, 
care să permită atragerea ze
cilor de mij de tineri din 
școli și din agricultură în 
perimetrul unor activități 
cit mai bogate. Consiliul Na
țional pentru Educație Fizi
că și Sport ne-a sprijinit în 
această direcție și 
prilejul pentru a-i 
mulțumirile noastre, 
mîndu-ne totodată, convinge
rea că acest sprijin va 
sporit în viitor.

Avem certitudinea că 
viitorul foarte apropiat, 
torită eforturilor comune 
tuturor factorilor răspunză
tori, mișcarea sportivă din 
județul Vaslui va fi organi
zată cît mai rațional. înlr-o 
asemenea manieră tncît ea 
să devină o activitate de si
ne stătătoare, care să Influ
ențeze binefăcător un număr 
cît mai mare de oameni ai 
muncii.

Dorim 
bătorirli 
Partidului 
să se declanșeze, pe 
planurile, în toate asociațiile 
sportive, multiple acțiuni me
nite "ă atragă tineretul, dar 
și alte categorii ale popu- 
inției. Ia practicarea pe sca
ră largă a exereițiilor fizic» 
•1 * aportului.

folosesc 
aduce 
exprl-

fi

tn 
da- 
ale

ca In cinstea săr- 
semicentenarului 

Comunist Român 
toate

C. S. UNIVERSITATEA — 
Craiova. Cele aproape cinei 
pagini ale scrisorii dv. arată 
postura de victime (alo comi
siei de disciplină a F.R.V.) în 
care s-au aflat echipele de vo
lei ale studenților cralovenf. 
Spuneți că susnumita comisie 
lucrează cu patimă și că ar exi
sta o coaliție a arbitrilor progra
mați la Craiova. Nu credem să 
fie vorba de așa ceva. In ce 
privește suspendarea echipei fe
minine după meciul cu C.S.M. 
Sibiu, învinuit! federația că nu a 
făcut cercetări și s-a bazat doar 
pe mărturiile arbitrilor. Nu pu
tem să vă spunem dacă aveți 
sau nu dreptate. T,a meciul ur
mător. cu Medicina București, 
cînd trebuia să se aplice sanc
țiunea, — aceea de a fl eva
cuat publicul — arbitru’ V. 
Arhire a greșit neiăslnd să asiste 
la meci oficialitățile (printre 
care, inițial, și corespondentul 
nostru !), precum șl atunci cînd 
nu a permis ca echipa să fie 
condusă de altă persoană 1n 
afară de antrenorul Mantea Pa- 
raschtv. Pentru a evita astfel de 
situații .
clubului Universitatea trebuie să 
Ia toate măsurile pentru a evita 
orice manifestare nesportivă la 
meciurile de volei. Astfel tncît să 
nu mal existe motive de Inter
venție a comisiei de disciplină.

pierdut

1. Unlv. Timișoara H 10 1 31:10 21
2, Frog. Buo. 11 10 1 31:14 21
3. silvania

Ștmleul S. lt 8 3 25:18 11
4. Alumina Or. 11 7 4 25:17 18
|( A.S.A. Sibiu 11 7 4 25:18 18
6. Voința Arad ii fi 5 28:18 17
7. Voința Buc. 11 5 fi 20:24 18
R. Pollt. Bv. 11 4 7 20:26 15
9. Tnd. slrmel

C. Turzii 11 4 7 15:23 15
10. Corvinul Hd. 11 2 9 15:31 13
11. C.F.R. Cluj 11 2 9 13:30 13
12. C.F.R. Tim. 11 1 10 13:32 13

SERIA A II-A
1. Unlv. Craiova 11 11 0 33:12 21
2. Electra Buc. 11 9 2 30:10 20
3. Relonul Săv. 11 8 3 29:15 19
4. Constr. Sv. 11 7 4 27:18 18
5. Pollt. laș! 11 7 4 24:19 18
fi. Aurora Buc. 11 6 5 22:18 17
7. Medicina Buc. 11 4 7 21:25 15
8. Farul 11 4 7 18:25 15
9. Electroputere

Cv. 11 4 7 18:25 15
10. Vagonul PI. 11 2 9 15:28 18
11. Univ. Buc. 11 2 9 11:28 13
12, Slderuraistul

Gl. 11 2 9 8:31 13
FEMININ

SERIA I
1. Sparfac Buc. 11 9 2 29:12 20
2. Corvinul Hd, 11 0 2 29:17 20
a. Sănătatea Arad 10 9 1 29! 5 19
4. Voința M. C. 11 7 4 23:14 18
5. Voința Bv. 11 7 4 24:16 18
6. Drapelul r.

Sibiu 11 6 5 28:20 17
7. I.T.B.

Informația 11 5 6 21:21 10
8. Med. Tg. M. 11 3 8 14:27 14
0. Viit. Bistrița 11 3 8 14:28 14

10. Voința Oradea 10 3 7 11:23 13
11. Voința Zalău 11 2 9 11:28 13
12. Med. Cluj 11 2 9 10:30 13

SERIA .& II-A
1. Unlv. Buc. 11 10 1 30: 8 21
2. Viitorul Buc. 11 9 2 31:10 20
3. Prog. Buc. 11 8 3 29:10 19
4. Con=tr. Buc. 10 8 2 25:11 18
5. Flacăra r.'Buc. 11 6 5 23:20 17
6. Polit. Galați 11 6 5 21:21 17
7. Voința C-ța. 11 5 6 19:20 18
8. Sănătatea Tgv. 11 5 6 21 ;24 16
9. Unlv. Iași 11 4 7 13:26 14

10. A.S.E. Buc. 11 2 9 19:28 13
11. Sănătatea PI.» 11 2 9 11:29 13
12. Electromotor

Pitești 10 0 10 2:30 10
•) Sănătatea Ploiești a 

un meci prin neprezentare șl, 
prin urmare, are un punct mal 
puțin.

ca

neplăcute, conducerea

ELEGANT
PENTRU

/Z/t

fi

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 10: Politehnica Cluj— 
Politehnica Brașov. ICHF—Di
namo; de la ora 16: Politeh
nica Galați — Rapid, Steaua— 
1EFS, Farul — Universitatea 
Cluj. Politehnica București— 
Universitatea Timișoara, me
ciuri In cadrul diviziei A.

SCRIMA. Sala Floreasca II, 
Cupa speranțelor (floretă 
fete șl spadă) 9—12; 17—20.

$1 CĂLDUROS
SEZONUL RECE

ț

///
[ț

Modele care dau o ținută tinerească

J%25c8%2598tTF.Nl


Nr. 1123 (6557) a S-a
Ci

FOTBALULUI BRAZILIAN

• Pele imi zice Ricardo și spune că

S-ati scris destule șt, desigur, se vor mai scrie multe 
despre acest băiat pe care mulți l-ar vedea intr-un cadru 
firesc la Madison Square Garden, de pildă, tn chip de 
campion printre .greii" cu pumni de fier. S-au scris și 
se vor mai scrie, pentru că Răducanu, alintat de o lume 
cu apelativele RICĂ (în Giulești), TAMANGO (pe toate 
meridianele), sau .eroul de la Lira" (cinematograful cu 
același nume, in vecinătatea căruia locuiește; toată lu
mea recunoscînd in el vedetea nr. 1 a întregii suflări 
din cartier) are — în afara unor date fizice impresio
nanta (1,90 m. 93 kg, numărul 45 la pantofi și un pumn 
cît o... mănușă de box) — un suflet de copil care te de
zarmează și te cucerește. Scurtînd introducerea, care ar 
putea fi oricînd un roman, să ajungemputea fi oricînd un roman.

— ...Bucuros de apropierea 
Anului Nou, Rică ?

— Bucuros, ca toată lumea. 
N-au ieșit ele toate cum le-a 
vrut băiatu’l dar oe, Cardiff- 
ul e de colo ?

— Rică, știi că, nu demult, 
s-a găsit o fată, tocmai din 
județul Neamț, care să ne 
roage să-ți prezentăm o scur
tă „fișă biografică" ? Să 
uit, însoțită de o poză..-

— Drăguță fată 1 După 
am apărat un ,,11 metri" 
Maracana (anul trecut,

a mașinilor,
...Tamango dezlănțuit

m Ia Flacăra roșie, 
am fost golgeter, 

centru înaintaș. Am

de... 1,80 
Trei ani 
că jucam 
crescut, eram bunicel la me
serie, îmi plăcea mecanica 
de întreținere 
mă iubea toată fabrica, dar 
cel mai mult 
patru maiștri 
nea Teodorescu, nea Simion 
și nea Ghencea — unul pe
trolist, doi . rapidiști și unul 
cu Farul, 
fericească 

mine.

mă iubeau
- nea Niță,

care doreau să-și 
echipele favorite 
Cu un singur om

/■ ' Cătălin, băiatul lui tata

ment *m apărat în tenlși, 
că Rapidul n-avea ghete pe 
măsura mea. M-a încercat 
nea Tinel. Mi-a tras vreo 20 
de șuturi. Le-am cules ca 
merele. Și-l văd, ca acum, 
pe nea Tinel că mă cheamă : 
„Ia arată-mi, mă, mina — 
îmi zice — să văd și eu cu 
ce prinzi tu mingile.." I-am 
arătat-o... Și am rămas la 
Rapid...

— Și-ai început ascensiunea 
tn marea societate a fotba
lului

— Așa e. Rapid — titlul 
de campioană — echipa na
țională.-..

— Să nu uit, parcă ziceai 
ceva de Pele la început...

— Pele? E prietenul meu. 
Mi-a scris acasă, mi-a tri
mis fotografii cu familia. îmi 
zice Ricardo! De Ia... Rică, 
nu de la Zamora.,. M-a vă
zut pe Maracana în zi mare... 
Am 
lui...

LA C.F.R. TIMIȘOARA 
REDRESAREA A ÎNCEPUT

• S-a renunțat la serviciile 
antrenorilor BECKER și V0- 
RONCOWSCHI • Manolache, 
Gaboraș ți Botoș au primit 
dezlegare • Avertisment 
pentru Tatar, Pirvu și Cioroparu 
® Se caută un nou antrenor I

La clubul C.F.R. Timișoara a 
avut loo ședința biroului secției 
de fotbal, condusă de noul pre
ședinte, Inginer ADRIAN ȘOLTUZ.

Ca urmare a comportării ne
corespunzătoare pe care echipa 
a avut-o în turul campionatului 
dlviziej A, biroul secției a luat 
următoarele măsuri :

— S-a renunțat la serviciile 
jucătorilor MANOLACHE GA
BORAȘ, pentru repetate acte de 
indisciplină. A mai primit dez
legare, tot cu drept de joc ime
diat M. BOTOS, component al 
lotuluj de tineret-rezerve.

— Au fost sancționați cu ultim 
avertisment TATĂR, PÎRVU și 
CIOROPARU, pentru manifestări 
de indisciplină și slabă parti
cipare la pregătirile echipei.

— S-a renunțat la serviciile 
antrenorilor P. BECKER șl VQ; 
RONCOWSCHI.

— S-a ridicat sancțiunea dată 
antrenorului BODO CAROL de 
la echipa de tineret-rezerve.

— Jucătorii care nu se vor an
gaja să apere cu dîrzenie și ab
negație culorile clubului fero
viar, așa cum se sublinia !n șe
dința de analiză, vor primi dez
legare în 48 de ore.

tn momentul de față, 
cerea clubuluj poartă 
pentru angajarea unui 
trenor pentru prima formație.

Echipa a Intrat în vacanță pînă 
la data de 8 ianuarie. Jucătorii 
se vor întîlni la vizita medicală 
(ÎUțre 8—10 ianuarie) și vor re
lua pregătirile, la Timișoara, in 
ziua de 11 ianuarie. Spre sfîr- 
șltul lunii, echipa va susține, 
probabil, trei Jocuri în Iugosla
via.

Se fac toate eforturile pentru 
ca în sînul formației să se re- 
întroneze acel spirit de luptă și 
disciplină care a lipsit în ultima 
vreme...

Petre ARCAN—coresp. principal

Tnfîl, p» plan tehnic. Ce 
«-ar putea reproșa pleiadei 
de jucători ai echipei „Ca- 
riocas* ? Că realizează lo
virea mingii doar cu mîn- 
gîieri de felină, îndreptînd 
pasa sau chiar șutul deci
siv într-o neîntreruptă cas
cadă de execuții, ce mer
geau de la portar pînă la 
cel mai avansai vîr f de a- 
tac ? Sau faptul că toți a- 
cești mari artiști ai balo
nului rotund au renunțat la 
jongleriile obișnuite lor în 
anii trecufi, pentru a adop
ta driblingul, un-doi-urile, 
pasa scurtă, alternată cu

condu- 
tratative 
nou an-

repre- 
„mari 
Brazi- 

cînd 
ne-a

De multe ori, spectaco
lul artistic nu-și dez
văluie, chiar de la 

premieră, toata fațetele da 
virtuozitate al» interpreji- 
lor, nici forța exemplifica
toare a mesajului. Abia re- 
văzîndu-l, ti poți sesiza 
toate valențele. Spectacolul 
sportiv nu oferă această 
posibilitate, el jucîndu-se o 
singură dată. Dar, cu aju
torul televiziunii, iată 'că și 
meciurile de fotbal se pot... 
rejuca, prilejuindu-ne ace
leași satisfacții, aceleași 
posibilități de a-i descoperi 
toate virtuțile.

Așa s-a înttmplat și cu 
finala „Mundialului 70*, în 
care s-au înfruntat 
zentantele celor două 
puteri" fotbalistice : 
lia și Italia. Atunci 
Televiziunea română
dat „în direct* această me
morabilă partidă, mulți 
specialiști au fost puțin de
cepționați : „o partidă oa
recare*, „n-am văzut ni
mic nou*, „ritm prea lent*, 
„tendințe de temporizare*, 
„tragere de timp , „i ’ ’ 
ca la rugby* etc. Un pi 
și mare dezavantaj ai 
cestui meci îl constituia — 

• s-o recunoaștem deschis — 
faptul că el venea imediat 
după dramatica încleștare 
din semifinala Italia — 
R.F. a Germaniei. Aici, sîn- 
tem cu toții de acord. Dar, 
după aceea ne disociem to
tal de opiniile exprimate 
în. acea „vară fierbinte". 
Dovadă că acum, confe
rința care a adunat la 
Split toate somitățile fot
balului mondial ne dă 
drept un exemplu demn de 
urmat exclusiv jocul brazi
lienilor. Iar „reluările", ofe
rite pe „micul .ecran* ne-au 
descoperit alte și olte ca
rate ale fotbaluui modern, 
puse deopotrivă în lumină 
de așii brazilieni, ca și de 
componenții squadrei az- 
zurra.

șuturi 
rim

„transversalele toate
acestea numai și numai tn 
interesul suprem al jocului 
de echipă ? Am putea, oare, 
să învinovățim pe coechi
pierii lui Pele că nu știu 
să execute loviturile libere, 
pornind chiar de la cea de 
«începere* și trecînd prin „a- 
runcarea de la margine* 
și cornerul scurt, pentru a 
sfîrși cu „directele* sau 
„indirectele” . din preajma 
careului advers, în care tot
deauna trei jucători brazi
lieni realizau scheme, nici
odată aceleași, pentru de- 
rutarea întregii apărări ita
liene ?

Tn ceea ce privește fac
torul tactic, cine ar putea 
contesta că el n-a încoro
nat toate acțiunile de șoc, 
prin arta cu care Pele et 
comp, știau să se demarce 
pentru a acoperi terenul pe 
toată lungimea și lățimea 
lui, fiind gata oricînd să 
„escorteze* pe cel ce Înain
ta cu mingea, spre a-i oferi 
multiple și surprinzătoare 
soluții de finalizare ?

Iar după perioada de «tu- 
diu prudent, cu pase oare-

eum molcom», ou v»nlî e«- 
celerfiril» frenetic» ale rit
mului de joc, cu ccțiuni ful
gerătoare, cărora încercata 
apărare a czzurrilor n-a 
putut «ă le mai rezist».

Ce-am putea «pun» șl 
despr» formația lui Valca- 
reggi ? Că n-a dat „11*-lui 
lui Zagalo o replică pe 
măsura faimei de fostă du
blă campioană mondială și 
de deținătoare a „Cupei 
Europei interțări* 7 Deși 
erau vădit vlăguifi în urma 
eforturilor titanice depuse 
cu tr»i zile înainte în me
ciul cu echipa lui Helmuth 
Schăn, jucătorii conduși de 
Facchetti «-au dovedit a nu 
fi cu nimic mai prejo» de
cît marii lor adversari. Ei 
au atacat cu temeritate 
chiar din primul minut ol 
partidei, vrînd probabil «d 
imite planul tactic realizat 
de „echipa de aur* a Un
gariei, tn 1956, cînd Hideg- 
kuti a înscris un gol în 
poarta reprezentativei An
gliei, pe Wembley, în pri
mele 45 de secund».

Marilor maeștri «ud-am»- 
ricani, italienii le-au opui 
o totală dăruire în luptă, 
un joc eficient la intercep
ție (dintr-o asemenea ac
țiune a readus Boninsegna 
egalitatea pe tabela de 
marcaj), dar și o lucidă 
grupare tn defensivă, In 
care predomina însă mar
cajul om la om, dovedit 
insuficient pentru a asigura 
poarta lui Albertosi. #

Saldanha (la început) și 
Zagalo (în preajma turneu
lui final din Mexico) au a- 
vut grijă să infuzeze ele
vilor lor multe din trăsătu
rile — realiste și adesea 
chiar dure — ale jocului 
european. Șl lată că ar
mele preluate și perfecțio
nate de marile vedete bra
ziliene «-au întori împo
triva fotbalului european.

Virgil ECONOMU

ÎN OBIECTIV: Turul campionatului diviziei A (II)

turneul Iotului, în meciul cu 
Vasco da Gama), de-am spe
riat Brazilia și a venit chiar 
Pele să mă pupe, se mai 
găsește o fată tocmai de la 
noi care să nu-1 știe pe 
Rică! O fi stînd la vreo 
mănăstire, neică, dacă nu a 
auzit de băiatu’...

[ — înțeleg amorul tău pro
priu rănit, dar parcă imi 
vine să-i țin parte fetei, nu
mai de dragul de a te mai 
prezenta o dată — pe puncte 
— publicului.

! — Hal să-l zicem atunci, 
să decupeze frații rîndurile 
din ziar...

— Locul, data nașterii, de
butul in fotbal ?

' — VLădeni-Fetești, 10 mai 
1940. Am debutat ca pitic

pe 
di- 
din
de 
de 
de 

nea

LOTO-PRONOSPORT
Mari clftiguri

la Loz In plic
Zilnic, alțl ți alțl cîștigători 

de autoturisme la seriile spe
ciale Loz In plic, se prezintă 
spre a-șl ridica importantele 
premii obținute.

Printre ultimii cîștigători 
de autoturisme la îoz în plic 
se numără șl participariții I

Cozaduc Ion Alexandru din 
Iași — Moskvici 4Q8 eu 4 fa
ruri șl radio, Grecii Iacob din 
comuna Tălmaciu județul Si
biu — Skoda S.100, Irimescu 
Neculal din Iași Trabant 601 
£ Continuă însă ți înregistră
rile permanente de premii în 
bani i Murat Costache din 
Brăila — 20.000 iei, Șerbu 
Gheorghe din Arad — 20.000 
lei. Radu Marcela din Cîmpi- 
na — 10.000 lei, Arsene Teo
dor din București — 10.000 
lei s.a.

Oriunde vă aflați jucați 
Loz în plic.

PRONOEXPRES 
NUMERELE EXTRASE 

LA CONCURSUL NR. 5« 
DIN 23 DECEMBRIE 1970

Fondul general de premii : 
1 450 663 lei din car» 555 103 lei 
report.

Extragerea I i 39 1 40 35 ÎS «7
Fond de premii t 979 356 lei din 

eare 510 519 lei report la categoria
Extragerea ■ n-a I B tl ■ » 

1SFond de premii l 471 SOT lei din 
eare 44 584 lei report Ia categoria 
A.

Plata premiilor la acest con
curs : In Capitală Incepind de 
Ia 31 decembrie 1970 pini la 8 
februarie 1971, Iar In țară de la 
4 Ianuarie 1971 pînă la 8 februa
rie 1971.

aveam probleme. Nea Sandu 
Frățilă, antrenorul (unchiul 
lui Titi, internaționalul), care 
voia să facă din mine por
tar și mă antrena special, de 
ajunsesem numai răni 
mîini și pe picioare, iar 
mineața cînd mă sculam 
pat se lipea cearceaful 
mine. Am vrut să renunț 
zeci de ori. Dragostea 
minge șl ambiția lui
Sandu (să aibă în viață nu
mai bine !) nu m-au lăsat. 
Așa am devenit portar.

— Cum ai ajuns la Rapid ?
— Vorba aceea, o soartă 

și un destin... Abia debuta
sem, ca junior, la seniorii 
Flăcării roșii și am făcut un 
meci cu Dinamo Victoria. 
Echipă bună, înaintași șme
cheri, dar n-am luat nici un 
gol, apărînd și un 11 metri 
de la Ene Daniel, care avea 
și atunci valoare. Eram 
gata-gata să ajung la Dina
mo Mare, 
puțin, că 
plecat în 
York. Ge i 
am ajuns 
Tinel (n-n. 
nescu). Da primul

dar am ratat de 
echipa tocmai a 

America, la New 
s-o mai lungim, 
pe mîna lui nea 

. — Valentin Stă- 
antrena-

driblat și în fața careu- 
Mi-a zis că-s cam glu- 
dar am valoare și 
și la eî. Să mor 
zis așa! Peste o 

ne revedem precis 
zilia. Vine sigur

— Ce dorințe 
anul, Rică ?

— Calificarea 
natul Europei. La Cardiff — 
ca și la Lausanne — Ricuță 
și-a făcut datoria. E drept 
că și ceilalți băieți au fost 
MARI. Și nu ne lăsăm. Am 
prins gustul turneelor finale.

— Dar campionatul cine-l 
ia. Rică?

— Dacă nu ne răzgîndlm, 
noi, Rapidul. Stăm în plasa 
lui Nunweilier III, Dinu, Lu- 
cică, Mopsu, Radu șl ceilalți 
prieteni aî mei șl sărim 
primii, după cotitură, pe fi
rul de sosire.

— Zici că ți-s prieteni 
băieții de la Dinamo ?

— Prieteni de suflet. înce- 
pînd cu Dinu, procuroru’. bă
iat cu inimă mare, deși-i cel 
mal periculos adversar al 
meu. La națională, uităm și 
de mama și luptăm pe viață 
și pe moarte. Băieți buni, 
dar n-am ce face, trebuie să 
le luăm campionatul.

—Rică- eu zic că am 
cam terminat repriza...

— Am terminat-o și pe 
asta, tot fără gol... Gum spu
neați că o cheamă pe fata 
aceea, din Neamț?

—• Vrei să-i scrii, Rică?
— Se poate? Mă știe toa

tă lumea. Băiat serios și o- 
norabil. Căsătorit — pe ne- 
vastă-mea o cheamă Ani. 
Am și un băiețel pe covertă 
— Cătălin — de un an șl 20 
de zile- Se uită lumea la el 
ca la urs, și toți îl întreabă: 
„cu cine semeni tu, frumo
sule?"

— Și ce le răspunde?
— „Cu tata!“ Mai e vor

bă...

să 
ai

în

la

aș fi 
dacă 
lună, 
Bra

vadă-
în 

mă 
pentru la

camplo-

Marius POPESCU

CU ECHIPE „PESTRIȚE",
JOCURI FĂRĂ CULOARE

Pericol la poarta Rapidului. Apărarea formației feroviare 
(una dintre cele mai omogene din divizia A, prin stabili
tatea formulei) s-a grupat la timp in jurul lui Dudu Geor
gescu, „incomodîndu-l“ in intervenția sa aeriană. (Fază din 
meciul Rapid—Progresul 2—0)

Dintotdeauna, în fotbal, ca, 
de altfel, în toate sporturile de 
echipă. STABILITATEA FOR
MAȚIILOR a constituit un ele
ment de prim ordin, condițio- 
nînd. alături de valoarea indi
viduală a jucătorului și de 
forma sportivă, RANDAMEN
TUL ÎN COMPETIȚIE.

Conștient! de acest adevăr, 
în ldeea realizării unei bune 
omogenizări, antrenorii de la

DUMITRU POPESCU ilie greavu: „Sper sâ mai fac

Foto i N. DRAGOȘ

A PRIMIT DEZLEGAREA citeva sezoane bune!“
DE LA PROGRESUL

LOTO
PREMIILE TRAGERII 

DIN 18 DECEMBRIE 1970
Extragerea I : Categoria 1 : 5,35 

variante a 16 955 lei; 2: 17,30 a 
5 243 lei; 3: 14,70 a 6171 Iei; 4: 
51,03 a 1 777 lei; 5: 175,35 a 51’ 
lei ; 6: 414,ir a 219 Iei.

Extragerea a n-a t Categoria 
A : 1 variantă 25% a 100 000 lei; 
B > 3,45 a 19191 lei; C t 6,35 a 
10 426 leii D : 13,25 a 4 997 lei; El 
29,15 a 2 271 lei; F I 43,05 a 1538 
lei.

Report categ. A : 27 798 lei.
Ambele extrageri 1 .Categoria 

E : 1 344,05 variante a 100 lei.
Cîștlgător la. categoria A Nlcu- 

iiea Marla_ dlq suceava looooe

Ne-am reintllnlt zilele trecuta, 
pe culoarele federației, cu o 
veche cunoștință, fotbalistul 
Dumitru Popescu.

— Colegii sînt la Băile Hercu- 
Ume, iar tu la Bucureștii

— Da. După concluzia la oare 
a ajuns antrenorul Victor St&n- 
culescu...

— Care anume T
— Că sînt prea bătrtn. L» SS 

de ani. după o activitate de a- 
proape 10 ani In „A“, se spune 
că am lmbătrinLf-. Poate că are 
dreptate, dar cînd mă gîiidesc 
că unii jucători au debutat în divi
zia a la 26 sau chiar la 27 de ani 
șl stnt considerați... tineri, orice 
cuvtnt este de pris’os.

— Șl-atuncl, vei «pune adio 
fotbalului ?

— E prea devrem» ea să fa» 
un asemenea pas. Deocamdată, 
am primit dezlegarea de 1* 
Progresul »1 am citeva oferte, 
de la o echipă din București șl 
de la altele din provincie. Mă 
voi decide după ce voi reveni 
de la Pucioasa, unde voi săr
bători Anul Nou Împreună cu 
părinții..

— Deci, anul 
reintllni...

— Chiar In 
atunci vă voi 
nea mea...

Sun acasă la Greavu. Ml se 
răspunde Intr-un tlrzJu. și nu 
disting nimic.

— Ce e la tine, Iliută ?

— Imprim muzică pop, îm
preună cu Angelescu.

— Te-am căutat ți mai de
vreme...

— Am fost Ia plimbare, ca

viitor na vom
primele zile, si 
comunica opțlu-

3
Legătura telefonică eu Crișui 

Oradea am obtlnut-o repede, 
prin amabilitatea operatoarelor 
de lr 09. Bujor Mera. preșe
dintele clubului, șl Torjoc, fos
tul international. In prezent ac
tivist la acest club, ne furni
zează amănunte despre liderul 
seriei a 11-a a diviziei B.
~ Cit va dura vacanta r 
w Pînă la • lanuariț 1971, „ 
nH-l'W- Wtîftt* A-

— Odihni, odihni «1. < odihni. 
Unii Inși sînt nevoit!, la reco
mandarea medicului, să meargă 
la Băile Ffillx, pentru trata
ment. Intr-o asemenea situație 
se găsesc Bule, Sărac. N. A- 
lexandru. Cefan șl Suclu. Nu-1 
vorba de lucruri grave, Insă 
traumatismele pe care la au 
din acest tur. dacă nu slnt 
tratate la timp, .pot avea urț 
♦nari, neplăeuta.

kita flecare dimineață. Clțlva 
iometrl pe Jos.,.

— Spune-mi. ce-țl face 
tija 7

— Mădăllna a împlinit 
tru luni ! Acum distinge 
iorile si cit e ziua de mare 
gîngurește... E tare dulce. Dar 
creează și multe probleme u- 
nui tată... debutant.

— îți mal rămîne timp șl 
pentru altele ?

— Puțin, dar rămîne.' Pen
tru muzică, pentru R 
„Lorelei" a lui Ionel 
reanu. Apoi sînt un 
„televizorist”.

— Antrenamente ?
— Nu. Abia săptămlna 

aaiă.itoar» voi merge la
— Revelionul T
— Ca de obicei, 

cu Lupescu. cu

te-

pa- 
cu-

termina 
Teotlo- 
convins

vl-

Cu Dan,
...____ Codreanu...

După aceea, începem pregăti
rile. Știi, nu vreau să mă 
gindesc prea muit la ce va fi...

— 7 17
— Vorbeam de fotbal. Eu u- 

nul ore? dioar în verdictul tim
pului. Discutăm la primăvară. 
Sper să mai fac citeva sezoa
ne bune ! (G. RAEȚCHI)

— Ce nouțe! ii veți prezenta 
retur f

— Deocamdată, ne-am etablllt 
la două: betea — mijlocaș șl 
BIRTA — Înaintaș, ambii cres
cuți la centrul nostru de ju
niori.

— In rest, aceleași nume t
— Da. O paranteză. Insă: Băt- 

măreanu H a fost «olloitat de 
eSLîAM 81 * tHPLBS

In

noi și de peste hotare, au pă
strat ani în șir aceleași formu
le de compartimente și, im
plicit. de echipă, rămase, apoi, 
prin repetare. înfipte adine în 
memoria generațiilor de supor
teri.

Intr-adevăr, care dintre iubi
torii mai vîrstnici ai fotbalului 
nu-și' amintește și azi atacul 
de aur al Ripensiei anilor ’36— 
’39 : Bindea — Beke — Ciolac
— Schwartz — Dobay ; sau 
halfia Rapidului ți a naționalei 
a aceleiași perioade : Vintilă — 
Rășinarii — Rafinski ?

Mal tîrziu, mai aproape de 
zilele noastre, pînă și copiii 
știau pe de rost ,.U"-le C.C.A.- 
ului. din epoca de gllorie. Nu
mai în poartă. Voinescu schim
ba adesea cu Tonta, ambii fiind 
de forțe sensibil egale, în rest 
echipa curgea ca un... vers, 
rostit în metrica, de atunci, a 
W.M.-ului : .. .Zavoda II, Apol- 
zan, Victor Dumitrescu — Oni- 
sie. Bone — Cacoveanu, Con
stantin. Alexandrescu. Zavoda I. 
Tâtaru. La fel și Rapidul de 
ieri, care a jucat, ani de-a rin- 
dul, cu același cvartet în atac 
(Năstureseu — Dumitriu II — 
Ion Ioncscu — Codreanul, la 
fel și Dinamo, la fel șl Petrolul, 
și Steagul roșu (de pe vremea 
luj Hașoti — Fusulan — Proca
— Mesaros — David), șl U.T.A., 
cîștigătoarea ultimelor două e- 
dițil de campionat.

Extinzînd exemplificările și la 
eșalonul internațional, 
spunem că, de pildă, 
își datorează succesele 
cut careului său de 
linia întîl, Augusto —

PE AGENDA F.R.F

să mai 
Benfica 

din tre- 
așl din 
Eusebio

—Torres — Simoes, susținută 
ȘASE ANI NEÎNTRERUPTI. de 
cuplul mijlocașilor Graca — 
Coluna. că aproape la fel s-au 
desfășurat lucrurile și la Inter- 
nazionale Milano, Manchester 
United, Chelsea. Ferencvaros 
etc. echipe alcătuite, e drept, 
din jucători valoroși, dar con
stituind. înainte de toate, efec
tive bine sudate, mecanisme 
perfecte, prin conlucrarea armo
nioasă a rotițelor componente.

Cînd ,șprofesorul’’ Constantin 
se afla în posesia mingii. Ca- 
coveanu fugea ca din pușcă, 
intuind pasa precisă, la locul 
știut, pe o poziție viitoare, cînd 
Ion Ioncscu sau Emil Dumitriu 
aveau balonul la el, „un-doi”-ul 
era iminent, ca să dăm doar 
exemple din fotbalul nostru.

Nu încape îndoială, stabilita
tea formulelor de compartimen
te sau linii și. implicit, a for
mațiilor, a fost factorul de prim 
ordin, care — in toate timpuri
le și inditerent de sistemul de 
joc — a asigurat echipelor 
COEZIUNEA TEHNICA ȘI SU
FLETEASCĂ. SPIRITUL CO
LECTIV ȘI. ÎN ULTIMA ANA
LIZĂ. EFICACITATEA AN
SAMBLURILOR.

Acestui principiu Ii jură cre
dință și antrenorii noștri divi
zionari, dar — cercetați compo
nența echipelor în cele 15 eta
pe ale turului actualului cam
pionat — putini dintre ei II 
aplică.

O analiză efectuată de noi, 
după primele 6 etape de cam
pionat, ne dezvăluie fapte nu 
tocmai plăcute, întrucît. cu ex
cepțiile oferite de Dinamo 
București. U.T.A., Rapid, Poli
tehnica Iași, Steagul roșu (afla
te toate, nu întîmplător. în 
plutonul întîi al clasamentului), 
celelalte își schimbaseră des 
componenta diferitelor linii. A- 
cordîndu-le. totuși, marii ma
jorități a echipelor circumstan
țe atenuante (ținînd oont de 
perioada rodajului, precum și 
de unele indisponibilități ivite 
în formații) am așteptat, op
timiști. ca restul etapelor, in 
număr de 9. să Însemne șl o 
radicală schimbare de atitu
dine în această direcție.

Simplă iluzie, deoarece. Ia
răși. cu uncie excepții (Dina
mo București. Petrolul, Steagul 
roșu. Jiul, C.F.R. Cluj), divi
zionarele A au prezentat for
mule pestrițe — îndeosebi in 
liniile de atac, UNDE APROA
PE TOATE ECHIPELE, DAR 
CU PRECĂDERE F.C. ARGEȘ, 
UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
SPORT CLUB BACĂU, AU 
EFECTUAT MODIFICĂRI. E- 
TAPĂ DE ETAPA.

Pînă la sfirșit, doar una din
tre formații a reușit să ali
nieze același „11“ timp de trei 
etape la rînd, datele statistice 
oferindu-ne. în plus, un aspect 
la temă, cit se poate de con
cludent. și anume acela că DIN 
CEI 317 JUCĂTORI FOLOSIȚI 
DE CELE 16 ECHIPE. NUMAI 
35 AU „ACOPERIT" TOATE 
CELE 1 350 MINUTE CIT A 
DURAT TURUL.

Chiar ți Politehnica Iași a 
clacat spre finiș, cu, dar și fără, 
motive, ca să nu mai spunem 
prea multe de Steaua, intrată, 
după eșecurile suferite în -Cu
pa cupelor, într-o evidentă de
gringoladă. Dar „campioane" ale 
instabilității In ceea ce privește 
formulele de echipă s-au dove
dit a fi... codașele Progresul 
și C.F.R. Timișoara, ceea ce s-a 
repercutat asupra randamentu
lui lor. reflectat cu fidelitate 
de pozițiile In clasament. Dînd 
și cifre... concrete, ni se pare 
semnificativ pentru ceea ce 
ne-am propus să demonstrăm 
în prezentul articol — faptul 
că doar trei jucători ai Pro
gresului și numai doi ai echi
pei timișorene au rămas in 
teren 90 de minute in toate 
cele 15 partide.

Și. cum cifrele ne apar eloc
vente și în privința altor for
mații. să mai remarcăm solidi
tatea apărării Rapidului (11 go
luri în 15 etape), fragilitatea 
atacului, din cauza deselor mo
dificări la aceeași echipă, cre
ditat cu 17 goluri in tot turul. 
Steagul roșu se prezintă cu cele 
mai puține goluri primite (10), 
pentru 
timp de 
mediată 
evoluind ... ___ ______
re : ADAMACHE — IVĂNCES- 
CU. JENEI. OLTEANU. RUSU. 
Farul este și el un exemplu 
ilustrativ : atacul lui. omogen, 
a Înscris multe flolurl (25) — 
raportînd, firește, la media 
campionatului nostru —. în 
schimb apărarea. încă In cău
tarea. formulei, a fost penetrabi- 
lă. primind doar cu două goluri 
mai puțin decît C.F.R. Timi
șoara. ..

Iată o serie de exemple ex
trase în dorința de a demon
stra. o dată în plus, ineficiența 
formulelor instabile, neomoge
ne. obstacol, de prim ordin, în 
calea realizării de către echi
pele noastre a ideii de joc, a 
concepției, a unui stil propriu.

Cînd vom putea rosti din nou 
cu ochii închiși, ca în trecut, 
echipe sau măcar compartimen
te întregi care să rămînă. prin 
repetare, și generațiilor urmă
toare? Deocamdată la sfîr- 
șitul acestui tur de campio
nat, puține formații ne oferă 
palide... perspective.

G. NICOLAESCU

lăudabilul motiv că, 
15 etape, apărarea i- 

a rămas neschimbată, 
în următoarea alcătui
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Al
CLUBURILOR, 

ÎN 1970

am mal amintit, noul sezon. 
Chiar și sub aspecte mal pu- 
țin spectaculoase, dar abso
lut necesare pentru buna 
desfășurare a competițiilor 
interne, a întregului calen
dar i întocmirea tematicii 
pentru îndrumarea secțiilor 
de fotbal pe perioada pregă
titoare (20.1.—20.11.1971), ast
fel Incit secțiile divizionare 
să cunoască foarte precis ce
rințele organului de speciali
tate în privința instruirii | 
omologarea terenuriler sec
țiilor divizionare; asigurarea 
vizitei medicale în condiții 
optime, la București, a tu- 
țuțofl arfeitrilog diviiJmrl

A țl B; definitivarea țl a- 
probarea planarilor de pre
gătire a loturilor reprezen
tative pe baza propunerilor 
antrenorilor A.
(A), V. Stănescu 
Gh. Ola (tineret), 
leanu (jeniori).

Dar pentru 
mai mult, poate, 
sporturi, trăiește

Niculescu 
(olimpic), 
C. Arde-

că 
ca
Și 

nu numai pe teren, 
final, ctteva preocupări edi
toriale actuale ale federațieli 
apariția regulamentului co-

fotbalul, 
celelalte 

în cărți, 
lată. In

I
I
I
I
I

mentat al jocului de fotbal, 1 
a ghidului universal pentra I 
arbitri, e anuarelor F.R.F. 
pe anii 1989 (care trebuia să I 
apară în vara ce a trecut) > 
li 1279»

RAPID
Valeria Bufanu — atletism 
Nlcolae Lupescu — fotbal 
Cornelia Popescu — atletism 
Mariana Baga — volei 
Vasile Bădescu — haltere 
Pavel Mureșan — polo 
Ruset Pătrașeu — lupte 
Ion Cristian — volei 
Cristian Popescu — baschet 
Gabriela Nicola — baschet

METALUL»)
Lia Manoliu — atletism 
Șerban Ciochină — atletism 
Horst Stumf — box 
Cristian 
clism 
Mariana
Nicolae ___
Petre Cimpcanu — box 
Maria Lincă — atleti m 

fl.Gabriel Sandu — fotbal 
10. Eugen Hupcft — lupte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Dovlds — motoci-
Goth — atletism 

Rotaru — tir

») Ancheta pentru stabilirea pri
milor 10 sportivi al clubului 
METALUL a fost realizată da re. 
4Wti* UaiW *Vl«îi UttaiW.



SCHRANZ
SPORTIVUL Nr. 1

AL AUSTRIEI

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
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tehnice F. I. S.

0 FORȚĂ ÎN SCHIUL NORDIC"

...ne declară VLADIMIR PACL, președintele Comisiei

„ROMÂNIA POATE DEVENI

Am avut plăcerea de a-1 re
vedea pe dl. Vladimir Pacl și 
însoți pe meleagurile Văii 
Prahovei și Brașovului în 
scurtul p6pas făcut la noi. 
Cu acest prilej dînsul a răs
puns cu amabilitate solicită
rilor noastre.

— Am dorit de multe ori 
să revăd România — ne spu
nea dl. Pacl — de care mă 
leagă frumoase amintiri din 
vremea studenției, cînd am 
cunoscut-o la memorabilele 
Campionate mondiale studen
țești găzduite de Poiana Bra
șov, Dar, multiplele proble
me ridicate de dezvoltarea 
probelor de fond pe plan 
mondial și organizarea la noi 
a campionatelor mondiale, e- 
veniment de seamă în viața 
sportivă a Cehoslovaciei, nu 
m^-au permis nici măcar să 
respir. Bucuria mea este cu 
atît mai mare, cu cît reve
derea locurilor pitorești s-a 
asociat prilejului de a fi de
pănat amintiri plăcute în 
compania lui Tică Frățilă, 
Marin Niculescu, Costică Ti- 
ron, Fănlcă Stăiculescu și a 
unui util schimb de opinii a- 
vut cu secretarul dv federal, 
Petre Focșeneanu.

— Cum aprccîați dezvolta
rea probelor nordice Pc plan 
mondial ?

— Ultima ediție a campio
natelor 
noscuț 
probat 
care-1 
de pe _ 
rea fondului și săriturilor, e-

mondiale, care a cu- 
un deosebit succes, a 
din plin interesul pe 
manifestă multe țări 
glob pentru dezvolta-

pentru schi-fond a
forturile materiale depuse șî 
nivelul înalt al performan
țelor. Este îmbucurător faptul 
că țări fără tradiție ca Spa
nia, Turcia, sînt prezente la 
startul marilor competiții, că 
interesul crește în S.U.A., Ca
nada. Japonia ca Și în Eu
ropa Centrală unde Italia, 
Elveția, R.D.G., Cehoslovacia 
au confirmat succesele ante
rioare. Competițiile cu carac
ter regional ca Balcaniadele, 
Cupa Kurikkala și altele, joa
că. de asemenea, un rol im
portant. Lărgirea contactelor 
internaționale, numărul mare 
de competiții pentru toate ca
tegoriile de schiori (discuțiile 
purtate în jurul instituirii 
Cupei mondiale la fond și 
sărituri sînt o dovadă în plus 
a progresului. Curios dar a- 
devărat. fondul cîștigă noi 
adepți chiar în țările în care 
schiul alpin cunoaște o uria- 

. șă dezvoltare. Utilizarea ra
țională a pistelor de la Se
efeld și Autrans — gazdele 
ultimelor două olimpiade — 
ca și a celor de la Vysoke- 
Tatry; unele acțiuni între
prinse în centrele de schi 
din Elveția și R.F.G., consti
tuie o excelentă propagandă 
pentru fond.

— Ce probleme figurează 
pe agenda curentă a Comiți»! 
tehnice de care răspundeți ?

asistenței 
JO. și a 
din sezo- 
grija pre-

—- Asigurarea
tehnice pregătirii 
marilor competiții 
nu! apropiat. Deși 
gătirii cadrelor cade in sarci
na federațiilor naționale,

LA TURNEUL FINAL AL CC.E. LA POLO

Arbitru! Corne! Mărculescu,

remarcat la Belgrad
Turneul final al Cupei 

campionilor europeni la 
po]o de la Belgrad a luat 
sfîrșit. Epilogul este cunos
cut: Partizan a recucerit 
trofeul după trei zile de dis
pute aprige în bazinul „Taș- 
maldan".

Ziarul de specialitate „Sport" 
care apare la Belgrad re
marcă că acest turneu final . 
a avut în persoana arbitru
lui român CORNEL MAR8U- 
LESCU un factor apreciat 
de toți cel prezenți: dele
gatul oficial al LE.N.. antre
norii, echipele și publicul 
Maniera de arbitraj, cinstea, 
curajul românului a.u impre
sionat. Mărculescu fiind feli
citat la sfîrșitul celor trei 
întîlniri șî de învinși șl de 
învingători. Ziarul arată în 
continuare că 
mân nu este 
elus pe lista 
cărora li se 1 
itor strălucit, 
te o bogată 
jucător: peste

tide ale 
convins 
mânului 

. arbitru
mine el este arbitrul 
1 al anului 1970“.

„Și iată cum cei 
privit cu scepticism hotărîrea 
comisiei europene ca alături 
de francezul Angella jocurile 
din turneul final să fie arbi
trate șl de românul Mărcu
lescu au putut în final să 
constate că românul l-a depă
șit pe colegul său, atrăgîn- 
du-și unanim simpatia pu
blicului, care l-a ovaționat 
îndelung pe parcursul în
tregului turneu" — conchide 
redactorul de specialitate al 
ziarului din Belgrad.

turneului final. Sînt 
că în persoana ro- 
polo-ui a cîștigat un 
exceptional.

vom căuta să ajutăm printr-o 
informare largă asupra cer
cetărilor științifice și expe
rienței dobîndite de țările 
înaintate. Dorim să facem un 
schimb de experiență , o dată 
la 2 sau 3 ani cu o partici
pare mai largă. In acest scop 
intenționăm să organizăm în 
Cehoslovacia în această iar
nă, un seminar de 3—4 zile, 
la care sperăm să luațî și dv. 
parte.

— Care este raportul de 
forțe in probele nordice la 
jumătatea drumului spre 
Sapporo ?

— La ora actuală se con
stată o echilibrare a forțelor, 
altă dată net în favoarea 
nordicilor. Reprezentanții 
U.R.S.S. și ai R.D.G. au mar
cat un salt spectaculos anun- 
țîndu-se redutabili în viitor. 
Lor li se adaugă italienii, 
elvețienii la fond, japonezii 
și polonezii la sărituri și bi
neînțeles, compatrioții mei. 
Doi ani înseamnă însă mult, 
așa că este prematur să pro
nosticăm de pe acum.

— Cu ce impresii plecați 
de la noi ?

— Aveți o țară minunată 
care a făcut progrese uimi
toare în anii care s-au scurs 
de la prima mea vizită. Aveți 
condiții naturale unice pen
tru practicarea probelor nor
dice — mă refer la locurile 
pe care le-am vizitat i zona 
de ia poalele Gîrbovei (Cum
pătul — Sinaia, Zamora — 
Bușteni), platoul și plaiurile 
de sub Eucegi, Dihamul, su
perbele împrejurimi aie Pre
dealului, Poienii Brașovului. 
Stațiunile citate sînt bine 
echipate. Am salutat prezen
ța săritorilor români la ulti
mele ediții ale C.M. dar am 
regretat absența fondiștilor. 
Am însă convingerea că 
România poate deveni o forță 
în schiul nordic. Trebuie insă 
să perseverați și rezultatele 
nu se vor lăsa așteptate. Voi 
reveni în acest sezon.

— Vă așteptăm cu plăcere.
Interviu luat de 

prof. Ion MATEI

V1ENA, 23 (Agerpres). — 
Cunoscutul campion de 
schi Karl Schranz, câștigă
torul „Cupei Mondiale", a 
fost desemnat de ziariștii 
austrieci cel mai 
tiv al anului 
Austria. El a 
1419 puncte. Pe 
s-a clasat atleta 
senbauer cu 845

bun spor- 
1970 din 

totalizat 
locul doi 
Ilona Gu- 
puncte.

OREII
Printre obiectivele anului 

1971, celebrul alergător bel
gian Eddy Merckx și-a pro
pus atacarea 
dial al orei, 
foarte bine 
tentativă, pe 
în Italia, Ja Roma sau Mila
no și în nici un caz in Me
xic !“

recordului mon- 
„Mă voi pregăti 
pentru această 
care o voi face

PAMELA KILBORN 13,0
PE 100 m GARDURI
Intr-un concurs atletic des

fășurat la Melbourne, cunos
cuta atletă australiană Pa
mela Kilborn a acoperit dis
tanta de 100 m garduri în 
13,0.

286 de echipaje
la startul raliului

Monte Carlo
Organizatorii celui de 

40-lea raliu Monte Cario 
anunjat că la întrecerile 
vor avea loc între 22 și 
ianuarie s-au înscris pînâ 
prezent 286 de echipaje.

Pentru 
numărul

care au RECORDUL LUI RODRIGUEL
VA FI OMOLOGAT

GENEVA, 23 (Agerpres). — 
. Tn sfîrșit, după serioase ter

giversări, Uniunea internațio
nală de ciclism (U.C.I.) a a- 
nuntat că Va omologa 
totuși recordul mondial al 
erei pentru amatori stabilit 
pe pisfa velodromului olimpic 
din Mexico de ciclistul colum
bian Martin Rodriguez cu

rezultatul de 47,532 km. Pentru 
omologare, forul de specia
litate mai solicitâ încă unele 
documente. Dacă vor fi pre
zentate toate actele necesare, 
recordul mondial va fi înscris 
pe lista oficială în cursul lu
nii februarie, atunci cind vor 
avea loc lucrările comitetului 
executiv al U.C.I.

In turneul internațional de volei de la Leipzig, echipa masculină Rapid a tntîlnit repre
zentativa B a R.D. Germane. In imagine, Eckhardt Busse încearcă să depășească blo
cajul bucureștenilor Ion Cristian și Stelian Penciulescu, dublați de Constantin Chițlyoi.

Foto I ADN — AGERPRES

PROGRAMUL, PE GRUPE,
AL C.M. STUDENfESC DE HANDBAL

Sferturile de finala, semifinala și finala, la Praga

PRAGA, 23 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, 
campionatul mondial studen
țesc de handbal va avea loc 
anul viitor între 3 și 11a- 
prilie în Cehoslovacia.

La competiție și-au anunțat 
oficial participarea 16 echi
pe, care au fost împărțite în 
4 grupe după cum .urmează :

GRUPA A IV-Ae Ceho
slovacia, Norvegia, Spania 
și Olanda.

Din fiecare grupă SE CA-

LIFICA PRIMELE DOUĂ 
ECHIPE.

Sferturile de finală, semi
finalele șt finala vor avea 
loc la Praga.

ll.R.S.S. ANGLIA 4-3
GRUPA I : U.R.S.S.,

R. F. a Germaniei, Polo
nia, Liban ;

GRUPA A II-A : Româ
nia, Danemarca, Austria, 
Iugoslavia,

GRUPA A III-A : Sue
dia, Franța, Belgia, Israel;

LA TENIS DE MASA
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

— La Leningrad, în cadrul 
„Cupei ligii europene" la te
nis de masă s-a disputat în- 
tîlnirea dintre reprezentative
le mixte ale U.R.S.S. și An-

gliei. Gazdele au cîștigat cu 
4—3. în meciul decisiv Go- 
moskov l-a învins cu 17—21, 
21—19, 21—14 pe cunoscutul 
campion englez Bames.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Federația de tenis de masă a 
Rl' a Germaniei a alcătuit cla
samentele celor mal buni ju
cători pe anul 1970. La mascu
lin, primul loc a fost atribuit 
Iul Eberhard Schoeler urmat de 
Manfred Lleck șl Martin Ness. 
Primele trei locuri Ia feminin 
au fost ocupate în ordine de 
Diana Schoeler, Agnes Simon 
șl Edith Bucholtz.

In meci retur pentru CCE.' la 
handbal masculin, echipa SC 
Magdeburg a învins cu scorul 
de 33—21 (16—9) echipa olandeză 
Slttardia. In primul- meci, hand- 
baliștll 
39—21.

vlns cu 2—0 echipa scoțiană 
Hibernians. Primul joc 
cîștigat de Liverpool cu

fuses®
1-0.

germani clștigaseră cu

stabilită data meciului 
titlul mondial la cat. 

:-mlcă dintre deținătorul

fotbalvest-germani de . 
Moenchengladbach și-a 

turneul în Israel jucînd.

Numeroși spectatori au urmă
rit la Helsinki meciul interna
țional masculin de handbal din
tre echipele Finlandei sl Israelu
lui. Gazdele au terminat 
gătoare cu scorul 
(10—8).

de
învin-
18—14

,,arbitrul ro- 
întîmplător in- 
arbitrUor tineri 
prevede ua vi- 
E1 are în sPa* 
experiență de 

„_____ 120 de meciuri
în reprezentativa României. 
Deși debutant în acest an 
ca arbitru, Mărculescu reu
șește să se afirme de la pri
mele partide pe care le con
duce, culminînd cu acest tur
neu final de la Belgrad unde 
s-a impus categoric'*.

Iugoslavul Ante Lambașa, 
președintele comisiei euro
pene de poto a declarați 
„Cornel Mărculescu a condus 
excedent toate cele trei par-

AU FOST FIXATE

Aeade-
loo în- 

„„ „ ,___ ____ _____ în lo
calitatea Olimpia (Grecia). Prin
tre altele, tema principală a 
sesiunii o va constitui subiectul: 
, Perspectivele de dezvoltare o- 
limpice și a sportului tn gene
ral".

Cea de-a 11-a sesiune a 
miel Olimpice va avea 
tre 16 Iulie și 2 august

A fost 
pentru 
mijlocie-. ... ___ .
centurii, italianul Carmelo Bossl, 
șl spaniolul Jose Hernandez.
Inttlnirea se va disputa la 12 
februarie la Madrid. De remarcat 
că boxerul Jose Hernandez este 
surdo-mut.■
La Ankara, s-a disputat Inttl
nirea internațională de lupte 
libere dintre selecționatele Tur
ciei șl Ungariei. Lupătorll turci 
au terminat victorioși cu scorul

- - - grea, turcul
prin tuș de

Echlpa 
Borussia 
încheiat 
la Tel Aviv cu selecționata ă- 
cestui oraș. Oaspeții au termi
nat învingători cu scorul de 
2—0 (0—0). Cele două puncte au 
fost realizate de Netzer și Lau- 
men.

Selecționata de hochei pe gheață 
a Poloniei care se află tn tur
neu în Elveția a șusțlnut la 
Lausanne un meci în compania 
echipei locale HC. Lausanne. 
Hocheiștil polonezi au obținut 
victoria cu 8—1 (3—0, 3—1, 2—0),

de 6-2.
Yilmaz 
Kiss.

La cat. 
a dispus

MECIURILE CANDIDAȚILOR

La Riga. In cadrul campiona
tului unional de sah . au fost 
disputate partidele Întrerupte din 
rundele precedente. Dementiev 
a cîștigat la Holmov Iar Karpov 
l-a Învins pe Vaganin. în c’a- 
sament, după 18 runde, conduce 
Korcinol cu 13,3 puncte urmat 
de Taimanov — 12,5 puncte.

de fotbalEchipas-a calificat 
mător 
Urgurllor,

___ fc Liverpool 
pentru turul ur

al Cupei europene a
...„___ r, In med retur, fot
baliștii de la Liverpool au In-La Roma s-a disputat tradițio

nala competiția internațională de 
lupte clasice pentru juniori 
„Marele Premiu al Italiei". La 
această competiție au partici
pat sportivi din 10 țări. Primul 
loc în clasamentul final a re
venit echipei Italiei, urmată de 
Grecia, R.F. a Germaniei, Fran
ța șl Elveția.■
Tommy Milligan, 
european de box 
ele In anul 1925, 
Glasgow. El era ...
65 de ani. In anul 1927, Milligan 
a atacat fără succes centura 
mondială, pierzînd în fața ame
ricanului Mickey SValker.

-ultimele știri-ultimele rezultate-
LA CAMPIONATUL MONDIAL DE SAH

In primul tur al acestei 
competiții urmează să se 
dispute deci 4 meciuri.

Tragerea la sorți a desem
nat următoarele perechi: PE
TROSIAN — HUBNER, KOR- 
CINOI — GHELLER, FI
SCHER — TAIMANOV și 
LARSEN — UHLMANN.

In turul ai doilea, învingă
torul meciului Petrosian — 
Hiibner se va întilni cu în
vingătorul meciului Korcinol 
— Gheller; la fel în celelalte 
două perechi.

După încheierea turneului 
interzonal de la Palma de 
Mallorca, opinia publică șa- 
histă aștepta cu nerăbdare să 
afle cum se va desfășura 
lupta în etapa următoare a

FOTBALUL FRANCEI LI ORA... HIGOSlffl
< Skoblar—golgeterul nr.
O simplă trecere în revistă 

a formațiilor aliniate în ulti
mele etape in campionatul 
francez poate surprinde Șl pe 
cel mai novice dintre amatorii 
de sport. Dintre cele 20 de e- 
chipe prezente în campionat, 
foarte puține nu posedă jucă- 

. tori iugoslavi ! Rețineți, nu am 
scris de origine străină 1 Pen
tru că. în afara unor vedete 
deja cunoscute — ca suedezul 
Magnusson, guadelupianul Kei- 
ta cehoslovacul Scherer, roma
nii Pircălab și Voinea. sau 
portughezul Coluna — cel care 
constituie majoritatea „impor- 
tatilor". sînt jucători. mal 
mult sau mal putini celebri, 
din Iugoslavia.

Să exemplificăm:Să exemplificăm : Skoblar 
(Olimpique Marseille). Durko- 
vlej și Samardzici (St. Etienne). 
Lazarovid (Nancy). Naumovid 
și Lukicj (Rennes). Milosevic! 
(tied Star). Melici (Sochaux). 
Osim (Strasbourg). Kervareci 
(Nantes). Mihailovici (Lyon), 
Kovacevicl (Angers) Milosakie- 
vic| (Valenciennes). Rakici 
(Bastia). Dakio și Gallci (Re
ims) sînt nume care atestă 
cu certitudine calitatea Indis
cutabilă. de neîncetat producă
tor și „exportator", a fotbalu
lui iugoslav.

Dar. fără îndoială, vedeta 
nr. 1 din această pleiadă — 
și din tot fotbalul francez, la 
ora actuală — este Iosip Skob
lar. Fostul echipier aJ lui 
O.F.K. Beograd (vi-1 mal a- 
mintiti, in duelurile sale cu 
fundașul Popa, la București?) 
a jucat ~ fără prpa mare.suc
ces, se pare — mai întii in 
R.F. a Germaniei, la Hanovra 
9S. de unde a trecut la clubul 
Olympique din Marseille.

în urma eforturilor unul pre
ședinte extrem de energic. Le
clerc. echipa a izbutit 
să promoveze acum doi 
ani din divizia secun
dă și, apoi, să ae adune în

1 european al sezonului
rîndurlle, sale o serie de ju
cători foarte bine cotați, punc
tul ei forte fiind atacul (Mag
nusson, Couecou. Skoblar și 
Loubet. susținuți de interna
ționalul Novi). atac ce. în cele 
19 partide disputate pină a- 
cum. a înscris nu mai puțin de 
44 de goluri 1 Aproape jumă
tate (20) din totalul acestor 
goluri — performantă extrem 
de rară in analele fotbalistice
— au fost însă înscrise de Sko- 
blăr. al Cărui simt al golului 
parcă a renăscut în Franța. 
De altfel, jucătorii iugoslavi 
sint curtat! tocmai pentru a- 
ceaâtă calitate — eficacitatea. 
Clasamentul golgeterilor este 
martoi : pe primul ioc — 
Skoblar 20 de goluri (cel® mai 
multe goluri înscrise intr-un 
tur de campionat. în actualul 
sezon, din întreaga Europă), pe 
locul doi Keîfa (St. Etienne) 
17 goluri, iar pe locul al trei
lea Di Nallo (Lyon) și Kova- 
cevlci (Angers), cu 13 goluri 
marcate.

Despre Olympique Marseille
— lider în acest moment în 
campionat, la încheierea turu
lui — s-ar mal putea spune 
încă multe lucruri. De exem
plu. faptul că a știut să-și fo
losească vedetele pentru atra
gerea publicului pe stadion. Do
vadă : media excelentă a ce
lor nouă meciuri disputate 
acasă, pcsle 20 000 de specta
tori plătitori, si obiectivul pro- 
ous de a fi atins la încheierea 
sezonului 70—71 — 500 000 de 
prezente la meciurile susți
nute acasă in campionat I

In concluzie, s-ar părea că 
fotbaliștii Iugoslavi au izbutit 
să învioreze, cit de cit, fot
balul 
ci ii? li 
abia 
tului.

campionatului mondial — me
ciurile candidaților. După 
cum se știe, conform regula
mentului Federației interna
ționale, cei 6 învingători de 
la Palma, împreună cu ex- 
campionul lumii, Tigran Pe
trosian, șî cu învinsul prece
dentului meci de semifinală a 
candidaților, urmează să ia 
parte la o competiție sistem 
cupă, al cărei învingător va 
juca un meci pentru titlu cu 
Boris Spasski.

fost campion 
la cat. mijlo- 
a decedat la 
In vîrstă de

La Adelaida au continuat cam
pionatele de tenis ale Austra
liei de sud. Tn proba de simplu 
masculin, Fletcher l-a 
cu 1—6. 6—1, 7—5 pe 
Metrevell a cîștigat cu 
în fața Iul Elliot. La 
Morozova s-a calificat 
tinuare, întreeînd-o 
6—4 pe Hogan.

învins 
Bertleto, 

6—0. 6—2 
feminin, 
In con- 
cu 7—6,

MECIUL
IN

LA

FRAZIER—CLAY 

FEBRUARIE 

HOUSTON ?

lebru in ziua de 22 februarie 
1971 și să ofere celor doi 
boxeri cite 3 milioane de do
lari.

francez. Adevăratele con- 
se vor putea ’ trage Insă 
la încheierea campiona- 
sau chiar mai tîrziu...

Dumitru GRAUR

După candidaturile orașelor 
New-York, Washington și 
Philadelphia pentru organiza
rea mult așteptatei întîlnirî 
între Joe Frazier și Cassius 
Clay, o nouă concurență foar
te puternică se ivește Ia o- 
rizont. Organizatorii din Hous
ton au anunțat că sint gala 
să găzduiască acest meci ce-

LILIAN BOARD DIN NOU 
OPERATĂ LA MUNCHEN

atletă engleză Li
căre de citeva săp- 
o adevărată luptă 

și moarte, a fost

Cunoscuta 
Ilan Board, 
tămîni duce 
Intre viață
transferată la clinica dr. Zenker 
din Miinchen, unde a suferit o 
nouă operație. Starea sportivei 
britanice continuă să fie gravă.

JUBHHSe

Sportul, lumea 
atragă pe oamenii de 
toare o constituie și 
vor recunoaște, poate, 
PICASSO. Pictura reprezintă o înotătoare pe plaja 
Biarritz.

lui dinamică, a atras și continuă să 
artă din toată lumea. O dovadă grăi- 
tabloul de mai sus, in care cititorii 
penelul marelui pictor spaniel PABLO 

din

DIN_NE PLACE RILE
CĂLĂTORIILOR
CU AVIONUL

Totul pornește de la măsu
rile luate de autorități pen
tru a depista pe cel ce in
tenționează să deturneze a- 
viQanele. Si asemenea, măsuri 
au fost luate în toate statele. 
Numai că sportivii provoacă 
încurcături organelor care fac 
controale corporale și asupra 
bagajelor călătorilor.
• tn S.U.A., de pildă, au 

fost anchetați multă vreme, 
pină s-au lămurit lucrurile, 
oficialii de atletism care dau 
semnalele de plecare, starterii, 
adică, cei ce folosesc pistoale 
cu gloanțe oarbe. Prezenta a- 
cestora asupra lor a provocat 
arestarea, iar cazurile înregis
trate au determinat federațiile 
să furnizeze pistoale starteri- 
lor. numai pe teren.
• Un caz asemănător s-a 

înregistrat pe aeroportul din 
Manchester iar ..eroul" a fost 
antrenorul echipei de rugby 
in 13 a Franței, Jep Lacoste. 
La plecare, toți jucătorii fran
cezi au fost controlați, vorba 
ceea, pină la piele d vameși,

iar cind i-a venit rîndul an
trenorului Lacoste, asupra lui 
au fost descoperite citeva pe
tarde nefolosite. Lacoste uitase 
de ele, dar pină să se clari
fice lucrurile, plecarea avio
nului a fost aninată cu ci
teva ore...

în 19G3 el a fost vîndut de 
Notts County, clubului Aston 
ViZZa. După doi ani a trecut 
la Birmingham. Un an mâi 
tîrziu. în Î966, și-a făcut ba
gajele și a plecat la Londra, 
la Chelsea. Dar nici aici n-a 
prins rădăcini pentru că. In 
1967 a fost cumpărat de F.C. 
Liverpool. în 1968 Hateley a 
semnat pentru Coventry, iar 
acum a revenit la vechea 
matcă, Notts County, Așadar, 
Hateley a jucat, succesiv, la 
6 cluburi, unde a marcat fa 
total 178 de goluri.

JAPONEZII INOVEAZĂ DE ICI, DE COLO

In Japonia, arbitrii întîlni- 
rilor sportive sînt dotați cu 

. cile un minuscul microfon a- 
găfat de gulerul tricoului și 
au , în buzunare și cîte o ba
terie. Scopul este acela de 
a explica în direct telespec
tatorilor de ce au luat o de
cizie sau alta, de a-și moti
va sancțiunile. Numai că a- 
cest sistem are și un dezavan
taj : transmite telespectatorilor 
și iot ceea ce spun sportivii 
arbitrilor atunci cînd sînt ne
mulțumiți de deciziile lor. Și 
de multe ori sînt expresii de 
nereprodus...

IN 7 ANI, 6 CLUBURI

Știți care este fotbalistul 
cel mai scump cumpărat și, 
în același timp, și cel mai 
plimbăreț ? Atacantul englez 
TONY. HATELEY. ’

DUPĂ cum se știe, cîrmaciyl 
este unul din componența echi
pajului in canotaj. Iată pățania 
„dirijorului" unui echipaj en
glez de 8 -i-1. Membrii acestuia 
au socotit că au pierdut cursa 
exclusiv din cauza cîrniaciului. 
Ei s-au urcat din nou In barcă 
și flecare a transmis comenzi 
cirmaciulut, care a parcurs tot 
traseul trăgind singur la visle 1

RENUMITA schioară suedeză, 
Toini Gustafsson, eroina J.O. 
de la Grenoble, a fost numită 
în funcția de antrenoare prin
cipală a -------------" ’

BOXER 
Federația 
avertizat 
gale că un pugilist din Insu
lele Capului Verde, arhipelag 
situat la vest de Senegal, are 
mai multe... nume decît cali
tăți de boxer și că el se anga
jează sub numele de Contonlo 
Dos Santos, Contonio Tavares, 
Torsantos șl Kaha.

reprezentativei tării. 
CU PATRU NUME! 
olandeză de box a 
Pe organizatorii de

Brfuțla f! admlntelMțlai «ir, Yulh ffonte nr. Ifr telefoanțl ««nțrall ll.llftlS, «aetla wrespendeuU li/fA tatSTOSSft,...y 4 «Ml <elex i «portrom iHJfc jAfiljafewW ^g»r«țU <0369
:


