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La Istanbul, in prima zi a întrecerilor „CUPA 
PIONIERULUI^

PREMII Șl PROTAGUMȘTI LA PARADA VfDETtlOR
Mircea Munteanu — cîștigâtorul „Cupei ziarului Sportul0

atribuită celui mai temerar sportiv

ION HORTOPAN Șl MARIAN GRIGORAȘ 
CAMPIONI BALCANICI LA HALTERE

Frumoasa comportare a halterofililor români la toate categoriile
ISTANBUL, 24 (prin tele

fon). — Tn localitate au în
ceput întrecerile balcanice 
la haltere, la care participă 
echipele Bulgariei, Greciei, 
României și Turciei. în pri
ma zi a concursului, tinerii 
halterofili români au obți
nut suocese remarcabile. Ion 
Hortopan, la categoria muscă 
și Marian Grigoraș, la cate
goria cocoș, s-au clasat pe 
primul loc, cucerind titlul 
de campion balcanic. Și cei
lalți reprezentanți ai țării 
noastre s-au clasat printre 
fruntași. V. Bădescu — locul 
'II la categoria pană, iar M. 
Mihuț, tot locul II la catego
ria ușoară.

I. HORTOPAN M. GRIGORAȘ

LA JUDO
Zilele trecute, în sala O- 

limpia din Timișoara, s-a 
desfășurat prima ediție a 
„Cupei Pionierului" rezerva
tă copiilor. Au participat 34 
de băieți și 8 fete de la Ca
sele Pionierilor din Lugoj și 
Timișoara și de la clubul 
Politehnica Timișoara.

Competiția s-a bucurat de 
un frumos succes. Primele 
locuri au revenit pionierilor 
timișoreni.’ Iată-i. de altfel, 
pe învingători : FETE : cat. 
45 kg Maria Iuhasz, cat. 50 
kg Ana Palatin ; BĂIEȚI : 
cat. 35 kg Robert Eyzîmco- 
vici, cat. 40 kg Mircea Io
nian, cat. 45 kg Adrian Șur- 
ghe, cat. 50 kg Adrian Ță
ranii, cat. 55 kg Ion Lippay.

Ștefan MARTON, coresp.

Harul ^SPORTUL" a Instituit un trofeu 
destinat realizatorului unul act sportiv de 
mare curaj. Colectivul redacțional a de
semnat drept ciștlgător al primei ediții a 
„Cupei ziarului Sportul" pe temerarul bă
nățean Mircea Munteanu.

In prezent, în lumea sportului se mani
festă un interes crescînd pentru reluarea 
zborurilor cu aerostatul. Șl la noi, această 
pasiune începe să cucerească.

La 6 martie 1970, Mlrcea Munteanu s-a 
Înălțat cu un aerostat deasupra orașului 
Timișoara. La 14 iunie 1970, el a încercat 
să traverseze cu balonul munții Semenlcu- 
lui, dar tentativa a eșuat.

In prezent, Mircea Munteanu se pregă
tește pentru încercări mal dificile. Cînd 
va fi gata noul său aerostat, cu o capaci
tate de 3 000 de metri cubi, el va efectua 
un zbor de încercare peste munții Făgăraș, 
iar apoi, la sfirșitul primăverii, va face o 
tentativă de traversare a Mării Negre. în 
caz de reușită, zborul acesta va reprezenta 
un record mondial.

Iată rezultatele întrecerilor 
care s-au încheiat în prima 
zi.

CATEGORIA MUSCA î 1. 
ION HORTOPAN (România) 
297,5 kg. 2. Mustafov (Bulga
ria) 277,5 kg. 3. Ahmed Gu- 
len (Turcia) 240 kg.

CATEGORIA COCOȘi 1. 
MARIAN GRIGORAȘ (Ro
mânia) 305 kg. 2. Mustafa 
Gull (Turcia) 230 kg.

CATEGORIA PANAi 1. Mla- 
den Kucev (Bulgaria) 385 kg. 
2. Vasile Bădescu (România) 
345 kg. 3. Emeric Kovaci 
(România) 335 kg.

CATEGORIA UȘOARA : 1. 
Mohamed Suvar (Turcia) 385 
kg. 2. Aurel Mihuț (Româ
nia) 352,5 kg.

CATEGORIA SEMIMIJLO- 
CIE: 1. V. Bîkov (Bulgaria) 
435 kg. 2. V. Frolov (Bulga
ria) 420 kg. 3. Tudor Petri- 
șor (România) 365 kg.
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Știri recente ne anun- ~ 
tă că sistemul de compu- — 
tere „Jamco“ va trans- » 
forma in curind cursele " 
de canotaj dintr-un spec- S 
tacol panoramic intr-o ” 
monotonă urmărire de “ 
cifre pe tabela electro- S 
nică: stroc, viteză, po- ” 
ziții, rezultat final. Și-a- “ 
tunel, ne întrebăm in- j 
dreptățlt: nu cumva, în- 
tr-o zi, computerul va £ 
elimina spectacolul spor, ” 
tiv cu totul ? Nu cum- • 
va, proba de 2 + 1 va n 
putea avea loc într-un « 
hangar acvatic, fără in- ■“ 
fluența viatului, fără a- ” 
vantaje de culoar, în <• 
timp ce pe stadion ta- “ 
bela electronică ne va 2 
ține la curent cu mersul J 
cursei ?
VICTOR BANCIULESCU -
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IN MARATONUL" BASCHETBALISTE DIN SALA FLOREASCA,

IERI, PRIMA SURPRIZĂ:
POLITEHNICA GALAȚI
După numai trei zile de 

pauză (turul s-a încheiat du
minică), cele 12 echipe parti
cipante la divizia masculină 
A de baschet și-au reluat în
trecerea, în cadrul celui de-al

doilea tui'. De astă-dată, frun
tașii acestui joc au o misiu
ne mai dificilă, deoarece in 
numai patru zile vor trebui 
să susțină tot atiiea partide, 
ceea ce solicită un efort deo-

>• i

s'

...

a®; ■

RAPID
seamă că intre 

nici n-a existat
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Roman (Poli Cluj) a trecut de adversari și aruncă la 'ccfș, in 
ciuda efortului vădit făcut de Dikay (POli Brașov)

ÎN DEZBATERE:

Sportul sindical din județul Timiș
/n continuarea unei lăudabile acțiuni, Consiliul județean 

al sindicatelor din Timișoara a analizat, recent, bilanțul 
activității sportive de. masă și de performanță. Dezbate

rile au evidențiat realizările, ca și neajunsurile constatate în 
i sindical din acest județ cu vechiacest an pe târîmul sportului 

și puternice tradiții sportive.

Cum era de așteptat, mulți 
dintre cei care au luat par
te la discuții au făcut refe
riri la situația sportului de 
performanță bănățean, dar 
despre această activitate zia
rul nostru a relatat pe larg 
în repetate rînduri, așa îneît 
ne propunem să insistăm — 
de data aceasta — îndeosebi 
asupra sportului de masă, 
încercînd să vedem felul în 
care sînt Îndeplinite sarcinile 
cuprinse în Hotărîrea Comi
tetului Executiv al Consiliu
lui Central al U.G.S.R. pri
vind dezvoltarea tot 
largă a educației fizice 
rîndul oamenilor muncii.

Ocupă, oare, sportul 
loc important în activitatea 
comitetelor sindicale bănățe
ne ? Bilanțul unui an de 
muncă arată că sportul de 
masă a cunoscut o frumoasă 
dezvoltare în multe între
prinderi. La Tehnometal, In
dustria linii, U. M. Timișoa
ra, C.F.R., Ceramica și În
călțămintea (Jimbolia). Cio
canul Nădrag — ca să. nu 
ne referim decît la cîteva 
unități economice importan
te — afluxul oamenilor mun
cii spre terenurile de sport 
a fost evident, aproximativ 
10 000 de salariați parlici- 
pind la campionatele asocia
țiilor. Un aspect pozitiv este 
șf faptul că majoritatea în
trecerilor începute la nive
lul grupelor sindicale, al sec
țiilor, sectoarelor, atelierelor, 
aii asigurat o continuitate 
de cîteva luni, pînă la eta
pele finale, ’ cînd disputelor 
sportive li s-au alăturat ser-

bările culturale, cum a fost 
cazul la Combinatul de 
industria Unii, I.R.E.T., Teh
nometal, Ceramica Jimbolia 
ș.a. O mai mare atenție a 
fost acordată, anul acesta, a- 
trageriî copiilor. îndeosebi 
în vacanțe, spre bazele Spor
tive. Pentru ei s-au organi
zat cercuri și centre de ini
țiere la gimnastică, înot, fot
bal, handbal, volei, tenis de 
masă și de cîmp, lupte, box. 
Astfel, la cele patru centre

de înot ale sindicatelor, au 
învățat peste 1 000 de copii.

S-a subliniat necesitatea 
funcționării cursurilor de 
înot pentru copii și în pe
rioada de iarnă, la Industria 
linii, asociație care dispune 
acum de bazin acoperit.

Sprijinirea acțiunilor tu
ristice, cu multiplele lor for
me. de către organele 
ganizațiile sindicale 
ne, s-a făcut mai 
decît în ceilalți ani. 
tetele sindicatelor au
rat mai strîns cu cercurile 
de turism U.T.C. din între-

Romeo CĂLÂRĂȘANU

și or- 
județe- 
simțită
Corni- 

colabo-

mai
în

un

sebii, mal cu 
tur și retur 
o perioadă de odihnă. Desi
gur, antrenorii și jucătorii nu 
vor cruța însă nici un efort 
pentru a-și apăra șansele (ma
joritatea meciurilor de ieri au 
demonstrat acest fapt), dar nu 
este mai puțin adevărat că 
întrecerea constituie, în aceste 
condiții, un veritabil și im
portant test al capacității de 
rezistență a baschetbaliștîlor 
noștri.

politehnica cluj — 
POLITEHNICA BRAȘOV 
68—67 (41—34). Partida inau
gurală a constituit o luptă 
aprigă între două echi
pe angrenate în evitarea re
trogradării. Finalul, in spe
cial, a fost extrem de dispu
tat. în ultimul minut, Poli

PROGRAMUL DE AZI

Sala Floreaica, de la 
ora 10: Steaua — Farul, 
Dinamo — Politehnica Ga
lați ; de .la ora 16: „U" 
Cluj — Politehnica Cluj, 
I.E.F.S. — Rapid, „U" Ti
mișoara — I.C.H.F., Politeh
nica Brașov — Politehnica 
București.

Cluj avea un avans de pa
tru puncte, dar o minge pa
sată adversarilor și apoi un 
fault au redus diferența la 
un punct. în ultimele 15 se
cunde, mingea aparținea tot

'Continuare' in paa. a 4-a)

4 Cupa revistei „Fotbal" 

Iși așteaptă clștigătorul
Fotografia reprezintă cupa de cristal care 

va răsplăti pe cel mai bun fotbalist român 
al anului. Fericitul ales (anunțarea rezul
tatului ' la 28 decembrie) va fi și el prezent 
la PARADA VEDETELOR din sala Flo- 
reasca.

ultimii ciștigători în „Cupa Speranțelor
Cu victoria obținută in 

fața primei formații a Bucu- 
reștiului — la limită, dar pe 
deplin meritată — echipa flo- 
retistelor din Constanța și-a 
netezit, încă din cursul di
mineții, calea spre „Cupa 
Speranțelor" Ia proba respec
tivă. Câștigătoarea trofeului 
urma să fie decisă. însă, în 
ultimul meci, dintre trăgă
toarele de pe litoral și cele 
din Satu Mare care, după e- 
șecul suferit 
Oradei, au 
ferm.

La spadă, 
țărilor, lupta 
te s-a dat, în ultimă instan
ță, între bucureștenl și 
veni, lată rezultatele 
ce.

FLORETA FETE. — 
stanța — București B 
(A. Halchin 3. N. Halchin 2, 
Pricop 2.— Crișu 1, Bartoș 
1) ; Oradea — Timișoara 6— 
3 (Fenyes 3, Lokos 2, Racz 
1 — Slahodtka 2. Dorson
szki 1) ; Constanța — Bucu
rești A 5—4 (A. Halchin,3, 
N. Halchin 2 — Popescu ' 2, 
Niculescu 1, Priscorniță l)j. 
Satu Mare — București 
8—1 (Pallay 3. Lazăr 
Lengyel 3 — Crișul
București A — Oradea 5—4 
(Draga 2, Popescu 2. Priscor
niță 1 — Racz 2, Lokos 1.

in fața echipei 
acționat mai

conform aștep- 
pe-ntru întiieta-

craio- 
tehni-

Con-
7—2-

B
2 
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„Noul val floretei feminine
Neagră: echipa reprezentativă a Constanței (de la stingă la 

dreapta): Nina Halchin, Elena Pricop și Ana Halchin 
Foto: Theo MACARSCH!

-
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Fenyes 1) ; București B — 
Timișoara' ‘ 7—2 (Bartoș 3, 
Crișu 2, Ostaf i' 2 — Lăzărea- 
nu 1. Dorsonszki 1) ; Con
stanța — Satu Mare 8—1 (A. 
Halchin 3, N. Halchin 3. Pri- 
cop 2 — Pallay 1). CLASA
MENT : .1, Constanța 10 b; 
2. București A 6 p ; 3. Satu 
Mare 6 p ; 4. Oradea 4 p.

SPADA. — Craiova—Bucu
rești B 7—2 (BUnea 3, Po-

„TURNEUL IN AMERICA DE SUD 
E O JOACĂINU

— declară M.
Toată lumea știe că un 

turneu in America de Sud, 
„peste mări și țări" nu e 
floare la ureche. Mii de ki
lometri străbătuți în ceasuri 
nesfirșite de călătorie cu 
avionul, pe parcursul cărora 
fusul orar face din noapte zi 
și din zi noapte, schimbare 
de climă, de anotimp. Iată 
de ce, cînd te încumeți la 
o asemenea „expediție", to
tul trebpie pregătit cu grijă, 
in cele mai mici detalii.

După cum se știe, pentru 
o asemenea călătorie se pre
gătesc două dintre formațiile 
noastre de fotbal: Dinamo si 
Rapid.

Pînă la ora decolării, zilele 
sînt numărate. Jucătorii se 
află în vacanță, în mijlocul 
familiilor lipsiți de grija 
jocului de mîine, scutiți de 
emoțiile partidei cu miză. 
Dar, antrenorii celor două

Bărbulescu, antrenorul Rapidului —
echipe (ajutați de medici, 
cărora li se cere o eficientă 
contribuție la depășirea 
obstacolelor legate de aclima
tizare) pregătesc în aceste 
zile planul de bătaie, îșl 
stabilesc obiectivele ce se cer 
realizate pentru ca asemenea 
deplasări să-și arate roadele 
în sezonul de primăvară.

Pe Marin Bărbulescu, an
trenorul rapidiștilor, l-am 
găsit într-una din zile la 
club, într-un moment cînd 
încerca să selectez^, dintr-un 
noian de însemnări, datele

de care are nevoie: Am 
filat de situație, șl.-.

— S-au definitivat 
tele plecării. și : ruta ?

— Deocamdată nu. In

p ro

da-

— Deocamdată nu. In 2—3 
zile, prin intermediul telexu
lui, impresarul Zacour ne va 
faae cunoscute ultimele amă
nunte-

— Ce așteptați de Ia 
acest turneu, sau, mai. 
bine zis, ce cv-ați propus

C. ALEXE

(dontinuare in pap. a 3-a)
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Modernul hotel de la Clăbucct-sosire, gazdă primitoare a turiștilor și schiorilor
Foto ; Dragoș NEAGU

deanu 2, Cărămidă 2 — An- 
gelescu 2) : București A — 
Oradea 7—2 (Zidaru 3. Gai- 
daruc 2, Manta 2 — Ionescu 
1, Magyari 1) ; Craiova — 
Satu Mare 7—2 (Podeanu 3, 
Isailă 2, Cărămidă 2 — Torbk 
1, Fekete 1) ; București B — 
Timișoara 6—3 (Stoica 3, An- 
gelescu 2, Zanea 1 — Lath 2, 
Magyari 1); Timișoara — O- 
radea 5—1 (Lath 2, Varga 2, 
Costan I .— Magyari 2, Io
nescu 1, Nevtelen 1) ; Bucu
rești B — Satu Marjt 5—4 
(Nicolescu 2, Zanea 2, Ange- 
lescu 1 — Palotaș 3, Fekete 
i) ; București A — Craiova 
5—4 (Popa 2, Zidaru 2, 
Manta 1 — Cărămidă 3, Po
deanu 1). CLASAMENT : 1. 
București A 10 p ; 2. Craio
va 8 p ; 3. București B 4 p ;
4. Timișoara 4 p.

începînd de azi și pînă du
minică. sala F.loreasca II găz
duiește campionatul național 
al juniorilor mari.

Echipa feminină de volei 
Penicilina: Iași a plecat în 
Italia, unde va efectua un 
turneu.' Campioanele noastre 
vor evolua in mai multe lo
calități din nordul peninsu
lei, printre care Reggio, Emi
lia. Modena etc.

I

POVESTE DE DRAGOSTE
. imeni n-ar putea să explice 

cum se naște dragostea omu
lui anonim din tribună pentru 
o echipă sau alta. Din acest 
punct de vedere, ea nu. se 
deosebește cu nimic de DRA

GOSTEA pe care obișnuim s-o scriem cu 
litere mari, furișată în sufletele noastre, 
venita, cum se spune într-un cîntec, nu 
se știe CIND și nu se știe CUM. Dar, în 
timp ce „njarile iubiri" au, totuși, un 
sfîrșit {uneori, foarte rapid), dragostea 
pentru o echipă nu se stinge niciodată. 
Sportul nu cunoaște transferuri a'e senti
mente. Un rapidist nu va deveni nicioda
tă dinamovist. Și nici viceversa...

Stadioanele și sălile de sport ne oferă 
nenumărate exemple privind legăturile su
fletești dintre suporteri și echipa lor fa
vorită. Dacă exceptam (ce bine ar fi să nu 
figureze nici măcar ca excepții I) mani
festările violente, prezența suporterului în 
tribune constituie pentru fiecare echipă 
un ajutor de neprețuit, un aliat puternic 
în lupta pentru victorie.

Dor, această mare și înflăcărată arma
tă de simpatizant! își poate manifesta și 
îți alt chip dragostea pentru un club, 
pentru o echipă. Din rîndurile ei pot fi 
recrutați multi, foarte mulți MEMBRI SUS
ȚINĂTORI, gata să le încurajeze, cu vor

ba, și cu fapta, căpătînd de dala aceasta 
o identitate precisă, legindu-se și mai 
mult ,de echipa lor dragă. Din păcate, 
majoritatea cluburilor au făcut prea pu
țin pentru a strings în jurul lor cît mai 
njdlji membri susținători și, moi ales, 
pentru A-F PĂSTRA. Chiar dacă începutu
rile s-au consumat la flacăra vie a entu
ziasmului, în scurt timp totul s-a irosit 
din cauza .indiferenței, a comodității, a 
unei atitudini lipsite de dragoste și de 
căldură față de membrii susținători.

Am apreciat, de aceea, cu atît moi 
mult preocuparea pe care o arată Uni
versitatea Craiova membrilor ei susțină- ' 
tori. Aceștia își pot procura — bineînțe
les, contra cost — fanioanele clubului, de 
format mare și mic, insigne, fotografii 
ale echipei și jucătorilor, șepci alb-albas- 
tre cu inscripția ,U" Craiova etc. In a- 
celași timp, miile de suporteri ai acestui 
club, de pe întreg cuprinsul țării, primesc 
RĂSPUNSURI PROMPTE la scrisorile cu 
cereri de fotografii, de autografe. Cîie 
cluburi procedează la fel ? Dar ar pufea-o 
face. în interesul lor. Și în acest fel, ele 
ar oferi dovada că sentimentele suporte
rilor nu găsesc inimi împietrite, că dragos- j 
tea lor este împărtășită. I

Jack BERARIU I
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A venit iarna
■v <

MĂRFURILE DE SEZON INTRE VITRINELE SI RAFTURILE
5

IN RING, ELEVII ȘCOLILOR PROFESIONALE

MAGAZINELOR DE SPECIALITATE
Iarna s-a înscăunat de-a binelea. Firește, în aceste zile 

magazinele de echipament și materiale sportive își etalează 
la dispoziția amatorilor schiuri, pa

și toate
obiectele de sezon, pun 
tine, hanorace, bocanci 
sporturilor de iarnă.

Găsesc însă sportivii, 
le este necesar pentru 
timpului rece ? Iată ce ne transmit din țară. în această 
privință, corespondenții ziarului:

cele necesare practicării

LA VATRA DORNEI 
ÎNCĂ NU E IARNA 
...TN MAGAZINE !

asociațiile 
practicarea

și cluburile tot ceea ce 
sporturilor specifice ano-

Se pare că la magazinul

LA SINAIA Șl BUȘTENI 
ABUNDENȚA...

Față de anii trecuțl magazi
nele „Turistul" tn ambele sta
țiuni de pe Valea Prahovei, sint 
bine aprovizionate. I.C.R.M. Plo
iești a asigurat celor două uni
tăți de desfacere material șl echi
pament sportiv de iarnă care sa
tisfac șt cele mai rafinate gusturi. 
La Sinaia și Bușteni amatorii găsesc 
schiuri — nu mai puțin de șase 
tipuri — la preturi variind între 
60 și 1200 de Iei, la fel și legă
turi de schi de mal multe fe
luri, bețe ș.a. Iubitorii alunețu- 
șuiul pe derdeluș au aoum po
sibilitatea de a-i imita pe bo- 
beri : s-au pus în vtnzare noi 
tipuri de săniuțe, dintre care 
cea mai apreciată, aici In Valea 
Prahovei, este cea de d'ouă 
persoane, echipată cu volan șt 
frînă. Aceste săniuțe sînt pe 
cale de a fi epuizate la ambele 
centre de desfacere. Trebuie să 
subliniem și sortimentul bogai 
de echipament, ca pulovere, 
hanorace, pantaloni de schi (cu 
excepția celor supraelastici) 
altele.

cele două magazine, sportivii gă
sesc aproape tot ce le este ne
cesar pentru practicarea sportu
rilor ghețll și a zăpezii. De pildă, 
la magazinul sportiv central 
(unde se pot aproviziona șl aso

ciațiile. pe bază de virament) se 
află 120 de perechi de schiuri 
pentru copii, 400 de perechi 
pentru adulțl, atît din cele de 
tip popular, cît șl din cele de 
performanță. La fel, se găsesc

Se pare că la magazinul de 
materiale sportive din cunoscuta 
stațiune din nordul Moldovei se 
vînd mărfurile rămase încă din 
vară. Altfel nu »e explică de ce 
hanoracele șl schiurile se gâsese 
într-un sortiment foarte sărac, 
pantaloni de schi numai pentru 
adulțl, săniuțe doar din cele 
de 210 lei bucata șl bocanci, de 
schi de la 234 lei în sus ! ‘ 
ti nevoie, în primul rînd, 
schiuri de fond, întrucît în 
giunea noastră se practică, 
predilecție, această ramură 
schiului. Iar cel miei ar

Ar 
de 
re
de

... __ ___  ... avea
nevoie de schiuri de tip popu
lar, legături, bețe; mănuși, și alt» 
materiale și echipament adecvai

chlmlce loca]. Intr-adevăr, ama
torii găsesc aici tot ce doresc. 
ScWrfle, de exemplu, sînt de 
o mare varietate, începînd de 
Ia cel» simple pentru copil (Ia 
prețul de W de lei perechea) 
pînă Ia cele mal moderne, care 
se fabrică la noi' în țară sau 
peste hotare. Șl nu numai pen
tru Coborîtori, sau slalomiști, ci 
și pentru fondiștl. S-au pus în 
vinzare noi tipuri de schiuri, eum 
sînt „Combi" și „Combi R". 
schiuri armate cu fibră de sticlă. 
Iar spre bucuria celor mici, ma
gazinul are în rafturi săniuțe 
de mal multe feluri, printre care 
șl cea care imită bobul de două 
persoane.

I. IONESCU

LA PRIMA VEDERE...

118 tineri pugiliștidin Cluj, 
Reșița, Bocșa, Cîmpulung 
Muscel, Craiova, Timișoara, 
Iași, Tr. Severin, Medgidia, 
Ploiești, Sibiu, București și 
Brăila, elevi ai școlilor pro
fesionale ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini și-au dat fntîlnire Ia 
Brăila, pe ringul din. Sala 
sporturilor, pentru cîștigarea 
centurilor de campioni. Nu
mărul mare de participanți 
a făcut ca galele să consti
tuie un. veritabil maraton 
pugilistic, destul de greu de 
altfel pentru participanți.

Orașele Cluj, București, 
Iași și Reșița au prezentat 
sportivii cel mai bine pregă
tiți ?i cele mai redutabile 
selecționate.

în meciurile finale s-au 
obținut următoarele rezul
tate : D. Podgoreanu (Brăila) 
b.p. D. Păun (Tr. Severin), 
Al. Turei (Cluj) b.p. D. Ne
gru (Sibiu), M. Livezeanu 
(Craiova) b.p. I. Tudor (Boc
șa), I. Sănciuc (Iași) b.p. I. 
Truță (Buc.), I. Temelie (Buc) 
b.p. I. Stepan (Cluj), D. Am- 
za (Buc.) b.p. Gh. Berki 
(Cluj), E. Iordache (C-lung 
Muscel) b. neprez. Gh. Stoi- 
cescu (C-lung Muscel). G. 
Blaj (Reșița) b.ab.2 N. Po
pescul (Craiova), D. Staicu 
(Brăila) b.p. M. Imre (Buc.), 
A. Papuc (Brăila) b. ab.2 Al. 
Bulzan (Cugir), Gh. Oprea 
(Brăila) b. ab.l D. Fusulea 
(Ploiești), Al. Mureșan (Cluj)

b.ab.l M. Ardeleanu (Bocșa); 
Reprezentativa grupului șco
lar Progresul Brăila a Rri- 
mit, din partea federației, o 
cupă pentru cea mai bună 
comportare (4 sportivi clasați 
pe looul I).

O mențiune pentru compe
tența corpului de arbitri-ju- 
decători, format din; Marin 
Stănescu, Ion Firu și Gheor- 
ghe Grosu (toți din Bucu
rești), Alexandru Mihăilescuj 
Dumitru Bocirma și Gheor- 
ghe Albu (toți din Brăila).'

N. COSTIN șl GH. RIZU
coresp. *

O REPRIZA CU...

și

V. ZBARCEA

NECAZUL COPIILOR 
DIN PIATRA NEAMȚ

Magazinul de specialitate din 
orașul de sub Pietricica nu s-a 
aprovizionat ca lumea pentru 
sezonul de iarnă. Copiii în ''spe
cial — șl el sînt cei mal multi 
care la Piatra Neamț practică 
schiul șl patinajul — au fost 
uitați aproape complet. Nu se 
găsesc pentru el nici schiuri 
populare șl nici patine. Șl e 
păcat, deoarece în apropierea 
orașului sînt pirtll bune de schi 
pentru începători, !ar pe bazele 
sportive și în curțile școlilor se 
amenajează cel puțin trel-patru 
patinoare. Responsabila maga
zinului. Veronica Apostoalei, ne-a 
spus că ' ‘
terialelor 
nulul....

este în așteptarea ma- 
sportive necesare sezo-

C. NEMȚEAM'

MĂRFURI SÎNT, 
DAR APROVIZIONAREA 

ESTE GREOAIE
La Baia Mare, în acest centra 

Important al sporturilor de 
iarnă, s-a înregistrat un salt 
calitativ privind aprovizionarea 
față de iarna trecută. Acum, în

Raid —anchetă
tn rafturile șl magazia unități! 
peste 700 de perechi de patine 
(dintre care 150 fixe), un stoc 
mare de pulovere (toate mări
mile. modelele și culorile) șl 301 
de săniuțe. Deci, ptnă aici toate 
bune. Copil! însă, ce( care vor 
să schieze șl n-au bocanci, 
tîmplnă greutăți. Părinții nu 
de unde cumpăra bocanci 
schi, de tip popular; care se 
folosi șl la patine cu cheie.

în- 
au 
de 

pot
____________ ____________ La 

ambele magazine se găsesc mă
suri mari, de la nr. 26,5 în sus. 
O altă deficiență : în prag de 
sezon competițional, în tot ora
șul Baia Mare s-au pus în 
vînzare doar 8 perechi de bo
canci de schi de performanță. 
Or. după cum am aflat de la 
antrenorii de schi, ar £1 nevoie 
de cel puțin 50—60 de perechi, 
cantitate pe care ar achizițlona-o 
numai asociațiile șl clubul spor
tiv orășenesc, nemaivorbind 
de amatorii de schi, care, dacă 
le-ar vedea în vitrine, ar cum
păra poate șl el. Anul acesta s-a 
întîmplat o ciudățenie greu de 
explicat cu hanoracele ș! scur
tele, deosebit de solicltatj. La 
magazinul central „Sport" exi
stau asemenea produse în canti
tăți mari (peste 1500 buc.), dar 
cu cîtva timp în urmă direcția 
comercială județeană a dispus 
repartizarea lor la alte magazine. 
Rezultatul ? Sportivii nu le mai 
găsesc nicăieri în oraș ! O altă 
deficiență este și aceea a apro
vizionării magazinelor cu rră- 
nuși de schi, în special pentru 
adulți. Comandă s-a făcut, dar...

După cum ne spunea tov. Fr. 
Hodicec, responsabilul unității 
„Sport", în urma reorganizării 
sistemului de aprovizionare a 
magazinelor de către I.C.R.T.l, 
(care repartizează mărfuri pentru 
trei Județe) s-a complicat pro
curarea de mărfuri. Acum tre
buie să colinzi 6—7 depozite 
pentru a comanda materiale șl 
echipament sportiv.

T. TOIIATAN

lor. Ca să nu mal vorbim de să
niuțe mai ieftine.

P. SPAC

CA INTR-O CABANA, 
TN MIEZ DE IARNA

Intrfnd în magazinul „Sport" 
din Sibiu ai impresia că te afli 
la o cabană în miez de iarnă, 
încăperea este plină de schiuri, 
bete, hanorace; căciulite de lînă, 
pulovere etc., aranjate cu mult 
gust în toată încăperea. După 
cum ne-a declarat gestionarul uni
tății Raltner Melnt, aprovizionarea 
cu materiale și echipament pen
tru sezon merge strună de cînd 
unitatea nu mal depinde de 
organele comerciale d!n Brașov; 
d de O.C.L. textile șl metato-

Dacă din punctul de vedere a! 
bazei materiale, sportivii de 
performanță ca și începătorii 
din Județul Harghita intră în 

‘ noul sezon bine dotați, în ceea 
ce privește echipamentul sportiv, 
situația este încă nesatlsfăcJ- 
toare.

In principalele localități 
județ : Odorheiul Secuiesc,
Miercurea Clue, Gheorghienl, 
magazinele cu articole sportive 
par la prima vedere bine apro» 
vizionate, dar Iș o cercetare 
mai atentă se observă că lipsesc 
multe articole necesare sporti
vilor de performanță. Rețeaua 
comercială locală nu poate oferi 
hocheiștllor, căști de protecție, 
umerare, apărătoare pentru pi
cioare, cochilii, deșt unele din 
acestea se fac din mase plastice 
și ar putea fi asimilate de una 
din fabricile noastre din acea
stă ramură industrială.

Lipsesc, de asemenea, din ma
gazinele județului: ghete și pa
tine de hochei, schlurile de fond 
(ramură practicată de un mare 
număr de tineri).

B. SEBOK

datele campionatului euro
pean de la Madrid: 13-22 
iunie 1971.

ȘTEFAN

• După ce, la Le Mans, a 
terminat Ia egalitate (10—10) 
cu echipa R.F.G., reprezenta
tiva Franței a fost învinsă 
cu 6—5, la Blois, de echipa 
Spaniei. Bilanțul francez 
mai cuprinde, în acest se
zon, două tnfrîngeri în me
ciurile cu Ungaria ți Iugo
slavia. Doar bunele perfor
manțe ale „cocoșului" Aldo 
Cosentino nu pot salva bo
xul amator francez.

• Comitetul executiv 
A.E.B.A. a hotărtt definitiv

• Pentru a stăvilii trece
rea necugetată șl timpuria a 
boxerilor amatori la profe
sionism, federația franceză a 
stabilit o categorie interme
diară care impune o caran
tină obligatorie de un an, 
după care candidatul se va 
decide, pe baza performanțe
lor, dacă rămîne amator sau 
semnează contractul de pro
fesionist.

IORDACHE

ANTRENORUL

CORESPONDENȚELE ZILEI
ACTIVITĂȚI

§1
• 1000 de elevi - înscriși

pe foile de concurs
Elevii municipiului Rm. Vil- 

cea se bucură, în această va
cantă, de condiții deosebit de 
bune pentru practicarea spor
tului. Multi dintre ei au ple
cat în diferite tabere unde fie 
că se inițiază, fie că își desă-

„CUPA DINAMO- A DESCHIS SEZONUL

tei 
ra 
Și

..Cupa Dinamo" a inaugu
rat sezonul competițional de 
patinaj viteză. întrecerile, 
desfășurate pe pista lacului 
Ciucaș din Tușnad, au reu
nit alergători din București, 
Cluj, Brașov și Sibiu. Rezul
tatele obținute sînt mai mult 
decît mulțumitoare pentru 
actualul stadiu de pregătire, 
timpii cîștigătorilor repre- 
zentînd recorduri ale pistei.

CLASAMENTELE: seniori 
— 500 m: 1. Victor Sotires
cu (Dinamo Buc). 45,4, 2.

(Agronomia 
Komjatsze- 

Cluj) 46,1, 
(Dinamo 

m: 1

Romulus Roșea 
Cluj) 45,4, 3. C. 
ghi (Agronomia 
4. Viorel Ionescu
Buc.) 46,8, 1 500 m: 1. V. 
Sotirescu 2 :25,7, 2. R. Roșea 
2 :26,4, 3. Alex. Boier (Dina
mo Brașov) 2 :28,6 ; senioa
re — 500 m: 1. Crista Tra- 
cher (Dinamo Brașov) 51,3, 
2. Maria Tașnadi (Dinamo 
Buc.) 52,0, 3. Ileana Antal (Di
namo Brașov) 54,6 ; 1 000 m : 
1. Maria Tașnadi 1 :47,5, 2. 
Crista Tracher 1 :48,4, 3.

Ileana Antal 1 : 55,0 ; 1 500
m : 1. Maria Tașnadi 2 :47,7, 
2. Crista Tracher 2 :49,6, 
Ileana. Antal 2 : 59,4.

Clasamentul pe echipe 1. 
Dinamo București 95 p, 
Dinamo Brașov 46 
gronomia Cluj 43 p.

în cadrul unei 
dinamovista Maria 
a corectat recordul 
la 5 000 m : 
10 :57,2).

vîrșesc cunoștințele în materie 
de schi, săniuș. sau patinaj. 
Dar cei mai multi au rămas în 
oraș. „Ca urmare a unei cola
borări eficiente dintre Consiliul 
județean pentru educație fizică 
și sport. U.T.C. și Consiliul or
ganizației pionierilor —• ne-a 
spus tovarășul Nicolae. Pop, 
metodist la C.J.E.F.S. Vîlcea — 
au Nost amenajate pîrtii de 
schi pe dealul Capela și dealul 
Pelrișor din vecinătatea orașu
lui, precum și un patinoar natu
ral in parcul Zăvoi. Aici pot 
fi văzuti. de dimineață și. pînă 
se înnoptează, sute de elevi care 
au îndrăgit sporturile de iarnă".

Sălile de clasă au fost în
cuiate. dar nu și acelea de 
sport. Sălile liceelor N. Bal- 
cescit șl V. Roaită au devenit, 
temporar, cluburi ale elevilor. 
Sînt. în curs de desfășurare, 
întreceri de baschet, volei și 
handbal, pe foile de concurs 
fiind înscriși peste 1006 de 
elevi.

p, 3.

10:25,6

3.

2.
A-

tentative, 
Tașnadi 
national 

(v.r.:

ÎNTRECERILE
„ARTIȘTILOR GHETII"

COMPORTARE BUNA A DINAMOVISTELOR LA BERLIN
Echipa feminină de volei Di

namo București s-a întors de la 
Berlin unde a participat, re
cent. Ia un turneu tradițional 
alături de formații valoroase 
din RJj.G. (S.C. Leipzig, cam- 
pioana Tării, Dynamo Berlin I 
și II, T.S.C. Berlin) și Ceho
slovacia (Ruda Hvezda Praga). 
Turneul, găzduit de sala Dy
namo. a avut o notă de inedit 
prin faptul că fiecare echipă 
a susținut cite două meciuri pe 
zi. dinamovistele bucureștence 
trebuind să joace un meci la 
ora 12 și altul la ora 16.30. în 
acest fel. echipa a făcut față 
unei solicitări extreme, avînd în 
vedere valoarea ridicată a ad
versarelor. dintre caro mențio
năm echipa campioană S.C. 
Leipzig. Dynamo Berlin I. în 
rîndul căreia activează mai 
multe componente de bază ale 
reprezentativei R.D.G., și Ruda 
Hvezda, clasată pe locul III în 
campionatul Cehoslovaciei.

în această companie și în 
condițiile dificile descrise. Di
namo București a obținut rezul
tate bune, clasîndu-se pe locul 
II. Bucureștencde au realizat 
următoarele scoruri: 3—0 cu 
T.S.C. Berlin. 3—1 cu Ruda 
Hvezda Praga și 2—3 cu Dyna
mo Berlin I. în finală.

Despre meciul final, antreno
rul emerit Gh. Coristantinescu 
ne-a spus, la înapoiere, că a 
fost deosebit de disputat în

fiecare din cede 5 seturi : 15—13, 
12—15. 9—15, 15—10. 11—15.'

Prin urinare, un singur set 
le-a frustrat pe dinamoviste de 
victoria în turneu. De altfel. 
Dinamo a susținut apoi un joc 
amical cu cîștigătoarea turneu
lui (Dynamo Berlin 1). învin- 
gind-o, de data aceasta, cu 
3-1 !

Analizînd comportarea echi
pe, sale, antrenorul dinamovist 
s-a declarat mulțumit atît de 
evoluția de ansamblu a forma
ției. cit și de cea individuală 
a jucătoarelor. El ne-a preci
zat că acest turneu a fost deo
sebit de util pentru echipa Di
namo și că a elucidat o serie 
de semne de întrebare puse de 
campionatul intern.

Tradiționala competiție de pa
tinaj artistic găzduită de • pati
noarul „23 August" din Capitală 
și dotată cu „Cupa 30 Decembrie", 
a avut în prima zi următorii în
vingători : Roxana Lieu șl Florin 
Gafencu (ambii de la A.S.C.P.M.B.), 
la începători de categoria a doua; 
Carmen Gancev (Constructorul) 
șl Tiberlu Suciu (Constructorul), 
la începători de categoria întîi : 
Irina Nlrliifor (I.E.F.S.) șl Vasile 
Deac (Constructorul) la proba 
de copii, categoria a doua!

ANTRENOR SANCȚIONAT
Antrenorul de patinaj artistic

Victor Neagu (Dinamo Buc.) a
T..j biroul 

cu avertisment public,
abateri disciplinare.

★
Și în localitățile județului 

Rm. Vîlcea s-au luat măsuri 
pentru ca vacanta să devină, 
pentru elevi, un prilej de a 
practica cele mai diverse spor
turi. La Horezu, pe o porțiune 
mare a lacului din parc, a fost 
amenajat un patinoar natural. 
După ce gheata a devenit sufi
cient de groasă, au și început 
întrecerile pentru „Cupa vacan
tei" la patinaj viteză. Tot la 
Horezu, sub directa îndrumare 
a profesorilor de educație fi
zică de la liceu, a fost înfiin- 

- țat un centru de inițiere in 
‘schi. Acesta va funcționa oe 
toată durata vacantei.

în comuna Voineasa. 200 dc 
copii se vor iniția în tainele 
schiului la centrul special ame
najat. Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport a dotat 
acest centru cu 70 de perechi 
do schiuri. La Drăgășani, Că- 
limănești. Brezoi și Horezu au 
fost deschise cluburile elevilor.

vacanță, numeroase competiții, 
toate menite să-l apropie de 
sportul preferat. Pe patinoa
rele naturale din Imensele 
parcuri ale orașului de pe 
Bega se desfășoară, în aceste 
zile. întrecerea de patinaj ar
tistic și patinaj viteză dotată 
cu „Cupa Cutezătorul". Peste 
500 de copii sînt înscriși pe 
foile de concurs, cei mai buni 
urmînd a primi numeroase 
premii oferite de organizatori, 
în domeniul șahului sport care 
captează din ce în ce mai 
multi adepți — 1000 de elevi 
participă la Întrecerea „CĂ
LUȚUL DE FILDEȘ".

Și în localitățile județului 
Timiș s-au luat măsuri pen
tru ca zilele vacanței să fie 
pe placul tuturor iubitorilor 
sportului. La Herculane 300 de 
copii vor schia, dar vor par
ticipa și la concursuri de tenis 
de masă; la Jimbolia. Lugoj, 
Sinnicolau și Buziaș elevii șco
lilor generale și ai liceelor 
participă la concursuri de 
orientare turistică șl la Fes
tivalul tinerelor speranțe 
disciplinele volei, handbal 
baschet.

• Calendarul echipei Fran- 
prevede pentru primăva- 
1971 meciuri cu Grecia 

cu U.R.S.S. în noua sală 
la Saint-Ouen.

— C« preocupări ud fră- 
mtntă In această perioa
dă de vacanță ?

— Chiar și acum, trea
bă. este destulă. Elevii mei 
sînt pentru aproximativ 
15 zile tn program liber. 
Eu mă abat să obțin » 
sală de antrenament co
respunzătoare. De fapt, 
avem o așa zisă sală, dar 
să pregătești aproape 25 
de boxeri pe 20 de metri 
patrațl este și nerecoman
dabil ți neigienic. Dar 
asta este, deocamdată, si
tuația. Sper ca factorii 
răspunzători din condu
cerea clubului Olimpia 
să mă ajute tn rezolvarea 
acestei probleme și atunci 
altele vor fi rezultatele 
înregistrate de elevii mei 
(P. Iv.)

CIFRELE NU SINT

FESTIVALUL TINERELOR SPERANȚE
LA 6 DISCIPLINE

ÎNTOTDEAUNA ELOCVENTE.

la 
Și

„SĂNIUȚA OE ARGINT- 
Șl „SĂNIUȚA DE ZĂPADA**

* Excursii zilnice la Băile

fost sancționat de către 
federal 
pentru

• tn 
țațelor ______ __
international de patinaj 
de la Zagreb, relesă câ 
toril români au ocupat următoa
rele locuri : Elena Moiș — 4, 
Gheorghe Fazeltaș — 5. ' Letitia 
Păcurarii — Dan Săveanu — * '

urma comunicării rezul- 
oficiale ale concursului 

artistic 
patina-

6.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI (F) A CIȘTIGAT „CUPA PROGRESUL1’

Președintele Consiliului ju
dețean Timiș pentru educație 
fizică și sport, prof. Cornel 
Baliță. ne-a relatat despre mă
surile luate. în colaborare cu 
Comitetul județean U.T.C. și 
Organizația județeană a pio
nierilor. pentru ca elevii și 
studenții să-și petreacă va
canța într-un mod cit mai plă
cut. Elevii gimnaști ai școlilor 
generale și ai liceelor au ple
cat la pregătire și odihnă la 
cabanele din Munții Retezat.

Pentru pionieri au fost de 
asemenea organizate. în această

Siriului și In Valea Vulturului
Pe Valea Slănlculul. în jude

țul Buzău, se constată, în aceste 
zile, o activitate febrilă. Echi
paje de cîte doi elevi se antre
nează asiduu pentru două mari 
competiții : ^Săniuța de argint“ 
și „Săniuța de zăpadă". Dacă 
prima manifestare se află la a 
doua ediție și va reuni la startul 
final, de la Poiana Brașov, pe 
ce} mai buni piloți din țară, „Să
niuța de zăpadă'* își va desem
na finaliștil în penultima zi a 
vacanței. „Este o competiție or
ganizată de Comitetul județean 
IT.T.C. — ne-a spus tov. Constan
tin Răducă, șeful sectorului 
turism — pentru toți elevii care 
în această vacanță nu au putut 
pleca din localitate. Așa că e- 
chinajele coboară — pe cele două 
pîrtii — la concurență. Evident, 
cei care se vor dovedi suficient 
de îndemânatici și abili Ia com
petiția noastră, s-o numesc in
ternă, vor putea concura și la 
„SĂNIUȚĂ DE ARGINT**.

La cluburile elevilor din Buzău 
ș: Rm. Sărat au fost amenajate 
ringuri de box șl sectoare pentru 
trîntă. Aici se vor iniția elevii 
care vor dori să practice aceste 
sporturi și, de asemenea. vor 
evolua demonstrativ sportivi de 
performanță. Elevii din Beceni, 
Pătîriagele si Lopătari — consti
tuit! în cluburi ale vacanței — 
și-au propus ca obiectiv excursii 
zilnice la Băile Siriul și Valea 
Vulturului.

Cu întrecerile speranțelor, 
găzduite timp de trei zile de 
piscina ploieșteană s-a pus 
punct final sezonului compe
tițional 1970 al înotătorilor 
din tara noastră. Ne despăr
țim, așadar, de o nouă promo
ție a grupelor de vîrstă ai 
cărei fruntași — D. Wetternec, 
Rodica Petruică, V. Moltco, La- 
vinia Donia, G. Popovici — vă
desc talent și multă ambiție. 
Este grupa celor care pășesc 
în categoria juniori și vor a- 
vea dreptul să concureze în 
1971 la „europene". Ea va 
constitui obiectul unor discu
ții viitoare, astfel că pentru 
rîndurile de fată ne-am pro
pus doar o incursiune în po
sibilitățile manifestate de cel 
mai tineri (7—12 ani) înotă
tori.

O primă concluzie — baza 
de masă se lărgește continuu, 
ca urmare a spectaculoasei ac
țiuni „DELFIN 70“. organiza
tă de Consiliul National al 
Organizației Pionierilor și a 
unei mai concrete preocupări 
în cadrul secțiilor de înot pen
tru activitatea grupelor pe 
vîrste. Și mergînd pe această 
linie, există toate premisele ca, 
în 2—3 ani. acea bază a pira
midei absolut necesară crește
rii și desprinderii marilor cam
pioni să devină o realitate. 
Deocamdată însă ne aflăm in 
faza incipientă a unei activi
tăți cu rezonante deosebite, 
și primele rezultate sînt în ge
neral mulțumitoare. într-un 
singur concurs au urcat pe 
blocstarturi 400 de copii re- 
prezentînd 17 secții din 8 o- 
rașe și, nota bene, au lipsit în 
mod cu totul supărător spor
tivii din Oradea (unde există 
secții puternice, afirmate la 
campionatele naționale din 
vară). Arad, Tg. Mureș și Tur
da.

Departe de noi însă gîndul 
de a fetișiza cifrele inițiale. 
Pentru că, în spatele lor, e- 
xistă cîteva realități pe care 
nu le putem ignora. Este vor
ba în primul rînd de lipsa dc 
responsabilitate a unor tineri 
antrenori din Galați sau Timi
șoara. Ei au înscris în concurs 
copii cu cunoștințe extrem de 
sumare, care 
uriașe pentru 
bine distanta 
ziarul nostru

făceau eforturi 
a termina cu 

de 50 m. Deși 
a pus în mai

multe rînduri Ia dispoziție co
loanele sale specialiștilor pen
tru precizarea unor probleme- 
cheie în instruirea și pregă
tirea copiilor de vîrste frage
de (a existat și o anchetă spe
cială în toamna anului 1969, 
cu concluzii foarte precise), iar 
instrucțiunile federației sînt 
cît se poate de clare, conti
nuăm să constatăm că sînt 
prezentați și aduși în concurs 
copii care abia reușesc să se 
mențină la suprafața apei !

Cit despre cei cu state mai 
vechi de serviciu 
țiile cu caracter 
vorba de grupele 
12 ani) am cerut . 
torizată a prof. Mihai .Mitro
fan, care a avut ocazia de 
a urmări recent, la Rostock 
(R.D.G.) un concurs interna
tional de amploare cu „actori11 
între 10 și 13 ani.

„Din punct de vedere fizic, 
diferentele nu sînt izbitoare. 
Tinerii - - ~
TlMWlci. 
priză). 
gabarit 
lor prezentați de noi la acest 
concurs. Mai mult, nici in ceea 
ce privește tehnica nil am se
sizat deosebiri esențiale. Dar 
in timp ce un înotător ca Csa- 
ba Soos “* — - •
termina 
ber in . _ ...
imediat la startul unei probe 
de 200 m bras, pe care o în
cheia in 2:40,0, Eugenia Cristes- 
cu son Adrian Popovici, ele
mentele cele mai reprezenta
tive ale lotului nostru, abia 
puteau face fată, cît de cit 
onorabil, intr-o singură cursă. 
Mi s-a părut de-a dreptul iz
bitoare lipsa pregătirii fizice 
specifice, care se exprimă con
cret in forța insuficientă a 
brațelor. De aici, lipsa de re
zistență fi ritmul slab (fată de 
cel pe care-l posedă micii cam
pioni din alte țări) în cursă, 
fie că este vorba de o între
cere pe 100 sau 400 m. Cred 
— și concursul de la Ploiești 
ne-o demonstrează tuturor — 
că Va trebui să revizuim ur
gent unele metode în pregăti
rea copiilor și să înțelegem, 
o dată pentru totdeauna, că 
marii campioni nu se pregă
tesc decît... in apă“.

în compcti- 
întem (este 
de la 9 la 
părerea au-

inotători din 
Ungaria (o 
Suedia sau 
asemănător

R. D. Ger- 
mare sur- 
Olanda au 
cu al cc-

(13 ani) din Budapesta 
o cursă de 400 m li- 
4:32,0 și se prezenta

Pusă în Joc la Începutul lunii 
decembrie, „Cupa Progresul" a 
reunit la start 8 echipe feminine 
de handbal din Capitală. Dispuse 
pe două serii : Universitatea.
Constructorul, Progresul și Vo
ința (seria I). I.E.F.S.; Confecția, 
Rapid și I.S.E.M. (seria a II-a), 
cele 3 team-uri au oferit spec
tatorilor, duminică de duminică, 
întîlnlrl spectaculoase care re
prezentau, în același timp, șj un

a
a-

excelent prilej de continuare 
activității cornpetlționale, mal .. 
Ies pentru cele trei formații din 
divizia A.

Ciștlgâtoarele celor două serii, 
Universitatea șl I.E.F.S., s-au 
întîlnit duminică în finală, vic
toria revenind primei echipe 
(de altfel șl lideră a diviziei A), 
cu scorul de 13—5 (3—5).

Pe locurile 2 și 3 s-au clasat, 
în ordine, I.E.F.S. și Progresul.

Ad. VASILIU

O CARACTERISTICĂ A TURULUI: ANTI JOCUL

SPORTUL SINDICAL DIN JUDEȚUL TIMIȘ
> ă

Iată, într-adevăr, un lucru 
demn de consemnat. „în sa
tele județului aproape că nu 
există asociație care să nu 
posede terenuri de sport, 
sublinia tovarășul loan Za- 
hiu, secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., 
dar tinerii vor trebui acti
vizați, determinați să înțelea
gă necesitatea formelor sti
mulatoare de practicare a 
exercițiilor fizice". „Dacă cu 
ani tn urmă, remarca tov. 
G. Doru, la Lugoj existau 
13 terenuri de tenis, pe care 
jucau numeroși tineri, In 
prezent sînt doar două! A- 
tletismul are mulți simpati- 
zanți tn orașul nostru, dar 
nu dispunem de nici 
tă“.

(Wrmare din pag. 1J
prinderile și instituțiile ti
mișorene, iar rezultatele pot 
fi apreciate ca mulțumitoa
re. Au avut loo numeroase 
acțiuni de cicloturism în îm
prejurimile orașelor, la Șag- 
Timișeni, Albina, Pădurea 
Bazcșului. Insula cu plopi- 
ILugoj, prilej cu care s-au 
organizat diferite jocuri spor
tive și programe artistice. 
Peste 3 000 de salariați. cu 
familiile, au participat Ia 
excursii de sfîrșit de săptă- 
mînă la Buziaș, Băile Her
culane, Lipova, Porțile 
Fier, Muntele Mic.

Activitatea sportivă de ma
să. în ascendență față de a- 
•nii trecuți, pătrunde, totuși, 
destul de greu în preocupă
rile oamenilor muncii din 
județ. Acest lucru s-a subli
niat nu o dată. în discuțiile 
purtate la Consiliul sindical 
județean. Numărul salariați- 
Jor, mai cu seamă al femei
lor, care practică diferite ra
muri sportive este. însă, re
strîns. Se pot da numeroase 
exemple, remarca tov. Cor
nel Balița, președintele 
C.J.E.F.S., oare atestă faptul 
vă după încheierea etapei 
pe asociație a unor competi
ții de masă, activitatea înce- 

să lîncezească. Deși relie-

de

ful județului permite orga
nizarea fără prea mari e- 
forturî a unor competiții ac
cesibile sezonului de iarna, 
totuși consiliile unor aso
ciații sportive, cum sînt ce
le de la întreprinderile Mo
dern. Electromotor, Fabrica 
de ciorapi, Furnirul Deta, 
I.T. Lugoj ș.a., se preocupă 
foarte puțin de acest lucru. 
Ar fi fost de dorit ca activi
tatea asociațiilor sportive să 
fie analizată măcar o dată, 
de-a lungul unui an, de că
tre consiliile sindicale mu
nicipale sau orășenești din 
județ, dar aceasta nu s-a în- 
tîmpiat, din păcate, decît la 
Lugoj, unde a avut Ioc o 
plenară consacrată analizei 
sportului.

Amenajarea terenurilor 
sportive, utilizarea lor judi
cioasă, intensivă, au consti
tuit. de asemenea, subiecte 
amplu dezbătute cu prilejul 
acestei analize. Pentru relan
sarea sportului din oraș și 
județul Timiș, s-a hotărît să 
se asigure accesul organizat 
al elevilor, al sportivilor din 
asociafii, la toate terenurile 
și sălile existente, cu obliga
ția asociației sau a școlii'res
pective de a contribui la 
păstrarea și întreținerea ma
terialelor și bazelor sportive.

Prima parte a campionatului 
diviziei A s-a încheiat, rugbyștii 
intrfnd într-o perioadă de refa
cere Și pregătire a partidelor pe 
care le vor avea de susținut în 
retur.

Calendarul competițional a fost 
astfel întocmit incit să permită 
desfășurarea in bune condiții a 
jocurilor, facilitînd totodată posi
bilitatea pregătirii jucătorilor se
lecționați în loturile reprezentati
ve, cît șl participarea unor echi
pe la turnee internaționale. Cu 
acest prilej s-a observat, însă, că 
în perioada de întrerupere a cam
pionatului, ca urmare a jocurilor 
pe care le susține naționala, for
mațiile de club sînt în inactivi
tate competitională. Credem — 
pentru a asigura o continuitate 
— că ar fi necesar »ă se inițieze 
o competiție, ale cărei partide

REVISTA

o pis-
ultimul număr 1970

In linii generale, se poate 
aprecia că............................. '
s-au depus 
pentru ca 
sportul de 
obișnuința 
însă, nevoie ca aceste eforturi 
să cuprindă o zonă mai ma
re a sportului sindical bă
nățean pentru ca astfel re
zultatele viitoare să ducă la 
creșterea în măsură cores
punzătoare a contribuției la 
dezvoltarea generală a spor
tului de masă din țara noas
tră.

o mare surpriză
Timișîn județul 

evidente strădanii 
educația fizică și 
masă să intre în 
oamenilor. Este,
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să se desfășoare în perioadele de 
întrerupere amintite. (Mărind in 
felul acesta și numărul jocurilor).

In ceea ce privește organiza
rea. putem aprecia că ea a fost, 
în general, bună. în Capitală pro
gramarea partidelor în cuplaj a 
dat posibilitatea măririi număru
lui de spectatori. Tn acest sens 
menționăm echipele Grlvița Ro
șie, Steaua. Constructorul, Rapid 
care au acceptat să pună la dis
poziție terenurile de care dispun 
pentru desfășurarea cuplajelor. Nu 
același lucru l-a făcut Dinamo. 
Tn provincie, cluburile sportive 
din Constanța, Bîrlad, Iași și Si
biu au putut să-si îndeplinească 
bine rolul de gazdă, datorită fap
tului că dispun de terenuri, aceas
ta și ca urmare a sprijinului de 
care se bucură din partea orga
nelor locale. .Spre exemplu. Farul 
beneficiază de un teren construit 
special pentru rugby. Din păcate 
— și nu o spunem pentru primă 
dată — la Petroșani șl Cluj, e- 
chipele locale au serioase dificul
tăți privind organizarea meciuri
lor pe terenuri corespunzătoare.

O problemă de mare Importan
ță este aceea legată de modul 
cum au abordat echipele cam
pionatul. de ceea ce au arătat 
ele la capitolul pregătim tehnice 
șl tactice.

Sub obsesia rezultatului, cu pu
ține excepții, maniera de Joc .a 
formațiilor divizionare a fost în 
așa fel orientată, îneît s-a pre
ferat apărarea, atacul efectuln- 
dii-se rar șl timid, de preferință 
din terenul adversarului. 
De aceea; tn majoritatea cazuri
lor. rezultatul a fost hotărît de 
loviturile de picior, numărul în
cercărilor fiind redus.

în fruntea elitei rugbysti.ee se 
situează cele trei echipe bucu- 
reștene: Steaua, Grlvița Roșie, 
și Dinamo, care prin jocul pres
tat se detașează de restul com
batantelor. Componenții lor prac
tică un rugby modem, bazat pe 
tm joc complet, cu acțiuni atît 
pe înaintare, ctî șl cu participa
rea liniilor dinapoi, orientați în 
mare măsură pe atac, fapt care 
determină, de altfel, valoarea ri
dicată și rezultatele bune obținu
te. Totuși, în partidele cu miză 
șî aceste echipe preferă jocul 
prudent, artlonînd tn atac, In

general, din terenul advers. La 
și ale 

v.
posibilitățile Jucătorilor 
antrenorilor (P. Comănescu, 
Moraru, D. Ionescu), desigur că 
s-ar putea realiza un Joc supe
rior, cu atît mai mult cu cît be
neficiază și de contacte interna
ționale. în special cu formații 
franceze, avînd în componentă 
numeroși jucători din loturile re
prezentative.

Promovarea elementelor tinere 
șj talentate ar trebui să stea mal 
mult în atenția antrenorilor, pro
blema creșterii de Jucători fiind 
foarte importantă.

O prezență activă în campionat 
o au echipele studențești (Uni
versitatea Timișoara, Știința Pe
troșani, Politehnica Iași, Agro
nomia Cluj). Timișorenii, în rîn
dul cărora se numără doi inter
naționali A (Rășcanu șl Suciu), 
constituie o echipă atletică, cu 
o bună mișcare în teren, care 
pune în valoare calitățile jucă
torilor. Jocul simplu, fără com
plicații inutile, le-a dat posibili
tatea să obțină rezultate bune. 
Rugbyștii de pe Valea Jiului care 
beneficiază de aportul lui Dinu șl 
Marinescu, deși nu dispun de 
condiții satisfăcătoare de pre
gătire, au abordat, totuși, aceas
tă ediție a campionatului cu un 
joc îmbunătățit. „Poli" Iași dis
pune de un lot omogen, dar e- 
voluția eț a fost nesatisfăcătoa
re. Agronomia Cluj, cu jucători 
tineri, s-a prezentat destul de 
bine, reușind unele performanțe 
de calitate.

Credem că antren crfl (M. An
tonescu. Th. Rădulescu, Gh. Drc- 
botă. Al. Paloșanu) gr trebui 
să îmbunătățească concepția da 
joc orientîndu-se mal mult pe 
atac.

Centru de tradiție rugbystică, 
Bîrtadul dispune de o echipă 
(Rulmentul) cu un lot restrîns. 
XV-le bîrlădean acționează mal 
puțin organizat, datorită, se pare, 
și fluctuației de jucători de la 
r.n la an. Farul Constanța a 
;.mers“ mai slab datorită infuziei 
de tineret, aceasta însă în avan
tajul stilului de joc. De la a- 
ceastă echipă se așteaptă un re
tur mai bun. C.S.M. Sibiu este 
o formație de elan; insuficient 
rodată în confruntări țari, cu

un sărac bagaj de cunoștințe teh- ’ 
nico-taetlce. Constructorul, club 
cu tradiție în rugby (și cu o pe
pinieră adevărată) a evoluat inegal, 
bazîndu-se pe jocul de apărare, 
ceea ce i-a situat în partea in-

Eapi- 
, nu 
obți-

ferioară a clasamentului. 1 
ciul, lipsit de forță în atac, 
a reușit decît sporadic să 
nă rezultate bune.

Așa cum am remarcat, 
pele divizionare, în goana 
punctele necesare ciștigărli ___
Iul sau evitării retrogradării, s-au 
limitat la acțiuni de atac 
gure și puține la număr, 
ploatînd calitățile unor jucători 
pentru a înscrie fio prin lovituri 
de picior, fie prin acțiuni in
dividuale, făcînd astfel ca jocul 
să fie. în general, sărac.

Drept urmare, antijocul ... _ 
pus amprenta pe mai toate tn- 
tîlnirlle scăzlnd eficacitatea și 
frumusețea jocului.

Alex. TEOFILOVICI 
antrenor federal 

Emanuel FÂNTANEANU

■»

ecîii- 
după 
titlu-

sl- 
ex-

in-

șj-a

mergem
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BASCHET. — Sala 
Floreasca, de la ora 10 : 
Steaua — Farul, Dinamo 
— Poli. Galați; de la ora 
16 1 „U“ Cluj — Poli. 
Cluj, I.E.FJS. — Rapid, 
„U“ Timișoara — I.C.H.F., 
Poli. Brașov — Poli. Bucu
rești, meciuri în divizia A.

SCRIMA. — Sala Flo
reasca II. de la ora 8 î 
Campionatele republicane 
de juniori.

rugbysti.ee


ÎN OBIECTIV: turul campionatului diviziei A (III)

...„îl iubesc pe Dobrin, 
cred în Dumitrache și aștept 
lucruri mari de la Tătaru II!"

NOUL VAL kk : AFIRMĂRI,
Dincolo de ceea ce înseamnă 

sub aspect spectacular sau teh- 
nico-tactic. campionatul, com
petiția internă de unică regula
ritate. își confirmă valoarea 
(sau. In revers, lipsa de valoa
re) prin numărul și calitatea 
jucătorilor tineri pe care reu
șește să-.i afirme, scoțînd la lu
mină nume noi. acfordîndu-le 
putere de notorietate.

In fotbal — ca și în celeilalte 
domenii ale vieții, de altfel — 
talentul și seriozitatea își gă
sesc. mai devreme sau mai tîr- 
ziu. un mediu propice afirmării.

IORDACHE — un portar care 
a cîștigat multe puncte pen

tru Politehnica Iași..

conducînd la formarea unor 
fotbaliști adevărat!.

Există, in prima divizie, ju
cători foarte tineri — de 18—19 
ani — care se nasc parcă vede
te. la fel cum. în același peri
metru de verdeață, trăiesc ju
cători cu vechi state de servi
ciu care n-au fost niciodată 
ceea ce se cheamă o „vedetă”...

Soarta primilor, a talentelor 
care deschid mai devreme por
țile performantei, cucerind vo
tul de încredere al antrenorilor, 
simpatiile și speranțele noastre, 
ne interesează în mod special, 
de-a lungul adevărului că în 
fotbal primenirea generațiilor 
reprezintă un fenomen nu nu
mai dorit, dar și necesar.

Să încercăm să facem, la a- 
ceastă'primă cădere de cortină, 
un succint bilanț al activității 
TINERILOR FOTBALIȘTI pre
zent! P« scena diviziei A, lă- 
sînd de-o parte acele valori — 
Dumitru. Dinu, Tătaru sau Nea- 
gu. bunăoară. — devenite mo
nedă de largă circulație în fot
balul autohton.

1. Certitudini ?

Exceptînd un grup de patru- 
cinci tineri „aleși” — ne gîn- 
dim la Olteanu (Steagul roșu), 
Broșovschi (U.T.A.), Crîngașu 
(Petrolul) și, mai ales, la Bel- 
deanu (Progresul) — care au 
reușit să se impună încă din 
sezoanele trecute, făcînd dova
da unor calități indiscutabile, 
polarizînd atenția antrenorilor

diverselor loturi naționale (ju
niori. tineret, olimpic), turul 
abia încheiat a propulsat în 
prim-plan câțiva jucători — 
Doru Popescu (Dinamo), Gher- 
gheii (Steagul roșu), Marica și 
Iordache (Politehnica Iași). FIo- 
rca (S.C. Bacău), Georgescu și 
Sandu Mircea (Progresul). Bo- 
jin (C.F.R. Timișoara) — a că
ror evoluție am socotit-o. din 
unghiul de vedere al randa
mentului manifestat Ia echipa 
de club. UTILA, ei reușind să 
joace de la egal la egal cu co
echipieri și adversari mal în 
vârstă.

Exemplele, în sprijin, ni se 
par grăitoare și ele nu sînt pu
ține.

Florea a fost unul dintre 
puținii jucători ai Sport Clubu
lui Bacău care a îmbrăcat in 
turul consumat de 15 ori tri
coul ; Sandu Mircea, Dudu 
Georgescu, Marica și Ghergheli 
s-au dovedit „piese de rezis
tentă" în arsenalul tactic al e- 
chipelor lor, reușind uneori go
luri decisive, care au cîntărit 
foarte greu în balanța rezulta
telor finale ; Iordache a deter
minat nu o dată echilibrul de 
joc al Politehnicii, apărind fără 
greșeală, treeîndu-și în cont 
mari contribuții (vezi meciul cu 
Dinamo) la izbînzile echipei 
sale ; în sfîrșit, Doru Popescu 
a demonstrat că are deosebite 
atribute pentru ingrata misiune 
de „vîrf solitar". înscriind 7 go
luri si devenind unul dintre 
golgeteri, iar Bojin a reprezen
tat singura rază de soare pe 
cerul înnorat al C.F.R.-ului din 
Timișoara.

Aceștia au fost tinerii jucă
tori care ne-au atras în mod 
special atenția în sezonul în
cheiat. izbutind. în pofida unor 
reale vicisitudini — Doru Po
pescu nu și-a găsit întotdeauna 
locul în echipă. Ghergheli a 
fost mult timp accidentat, 
Dudu Georgescu a acuzat une
ori, mai ales la meciurile din 
deplasare, dificultățile rolului 
de sacrificiu tactic oe i s-a în
credințat — să se impună, deo
potrivă spectatorilor, cît și se
lecționerilor.

FARA NICI O EXCEPȚIE, ei 
sînt incluși în diversele loturi, 
și selecția aceasta — recompen
să cu multiple satisfacții la vir- 
ste tinere — nu face altceva 
decît să confirme justețea apre
cierilor noastre.

.. .Evident, detașarea în dis
cuție nu trebuie așezată doar 
în sfera laudelor, eludând even
tualele reproșuri. Dimpotrivă, 
apreciind JOCUL DE ANSAM
BLU, randamentul tinerilor ju
cători amintiți, vom sublinia 
că. prin referință la fotbalul 
modem, ei mai au multe de 
îmbunătățit, de șlefuit. Lui Flo
rea i se reproșează „pierde
rea suflului" ; Dudu Georgescu 
suferă adesea de stereotipie în 
acțiuni ; Ghergheli nu are su
ficientă forță ; Doru Popescu 
nu se poate lăuda cu un rafi
nament tehnic pe măsura ca
pacităților de finalizator ; Bo
jin „uită" adesea jocul, iar evo
luția lui Sandu Mircea cunoaș
te nepermis de multe momente 
de dezinteres etc.

Acestea sânt primele lipsuri, 
cele mal vizibile. Pentru a intra 
cu adevărat în circuitul marilor 
valori ale fotbalului, tinerii ju
cători menționați vor trebui să 
insiste tocmai asupra „minusu
rilor”. strîngînd din dinți, de- 
punînd eforturi sporite.

Parafrazînd, fiecare tînăr ta
lentat ane în raniță bastonul de 
...internațional. Pentru asta, 
însă, talentul trebuie ajutat de 
un REGIM DE MUNCA ȘI SE
RIOZITATE pe care antrenorii 
au datoria să-l stabilească și 
să-l supravegheze.

PROMISIUNI,
Cu cît mai devreme, cu atît 

mai bine...

2. Voci... in schimbare

Dedicăm acest al doilea ca
pitol tinerilor fotbaliști cărora 
campionatul trecut le dezvăluise 
mari posibilități, aliniind nu
mele lor multor nădejdi, fotba
liști care în sezonul aflat în 
discuție N-AU CONFIRMAT, 
trădând. așteptările noastre, ju
când departe de bănuita lor 
valoare.

Este vorba aici, in primul 
rînd. de Ștefănescu (Steaua), 
Petreanu (Rapid), Bălan (Uni
versitatea Craiova). Lică („U” 
Cluj). R. Ionescu (Progresul), 
Iordănescu (Steaua), jucători 
care — taxați cu un an sau 
doi în urmă drept mari spe
ranțe ale fotbalului românesc — 
n-au atins maturitatea scontată, 
evoluînd capricios, încîntîn- 
du-ne rareori, cu un meci sau 
cu o repriză, întristîndu-ne 
cel mai adesea, cu o suită de 
patru-cincl partide foarte sla
be...

Știm, explicații există. Une
le mai plauzibile — accidentări 
(Iordănescu, Bălan), examene 
„în lanț" (Lică, R. Ionescu). 
Altele, mai puțin...

Ne întrebăm, astfel, sub sem
nul cărei motivări stau evolu
țiile SUB ORICE CRITICA, 
repetate, ale celor doi înaintași 
steliști. recunoscut! drept ju
cători tehnici, ascultători, ușor 
de mobilizat ?

Nici Ștefănescu, nici Iordă
nescu nu mai probează — acu
ză însușită de ei înșiși ! — 
condiția fizică din anii trecuți, 
cind făceau parte din „națio
nala" de juniori si nu erau dc-

DORU POPESCU — un ata
cant care marchează multe 
goluri, dar pentru care teh
nica mai are multe, multe 

secrete -
cît..*. rezerve la echipa de 
club ! Petreanu și Bălan se 
abandonează — cu o ambiție 
demnă de o cauză infinit mai 
bună — unui joc bătrînesc, cu 
capul în pămint. Toți ratează 
•copilărește, dau pase la adver
sar. „dispar" din joc, n-au for
ță. n-au curaj, n-au simțul 
jocului oolectiv.

Toate acestea au devenit — 
pe parcursul ultimului sezon — 
REALITĂȚI greu de combătut 
și. neîndoios, jucătorii aceștia, 
de care legasem multe speran
țe pentru mai tîrziu. sînt ei în-

„TURNEUL ÎN AMERICA DE SUD
NU E 0 JOACĂ!

(Urmare din pag. 1)

să realizați In decursul 
lui ?

— Ne îndreptăm atenția, In 
primul rînd, spre o pregătire 
superioară celei din anii pre
cedență Datorită climei, ză
pezii și terenurilor impracti
cabile, la noi e greu să do
bândești o pregătire multila
terală. In Brazilia vom căuta 
să corelăm jocurile cu orele 
de antrenament. Ne gîndlm 
la un util schimb de expe
riență cu fotbalul brazilian.

— Preferați adversari 
puternici sau de o va
loare mai modestă 7

— A juca în țara lui Pete 
și a campionilor mondiali nu 
e o misiune ușoară pentru 
nimeni. Nu ne putem avînta, 
și nici nu e bine, si ne con
fruntăm din primul joc cu 
echipe puternice. După 
scurta perioadă de pregătire 
din țară (aproximativ 10—12

zile) și după 2—3 zile de a- 
climatizare, am cerut impre
sarului să perfecteze la înce
put partide care să permită 
jucătorilor noștri intrarea 
treptată in efort. După aceea, 
nu vom ocoli formațiile re
dutabile. Este și o chestiune 
de prestigiu. Vom juca cu 
Portuguese, avem de acordat 
revanșa lui F. C. Curitiba, 
lucru pe care, poate, îl va 
dori și Bangu. La înapoiere, 
intenționăm să susținem două 
jocuri mai grele în Spania 
sau Italia. Desigur, ne vor 
interesa și rezultatele-

— Văd că vă documen
tați în privința turneului.

— Nici nu se poate altfel. 
Unii dintre jucătorii noștri 
— Răducanu, Dan, Dumitru. 
Lupescu, Neagu — au mai 
fost în Brazilia. Pentru echi
pă în ansamblul ei va fi o 
premieră. Am stat de vorbă 
cu medicul D. Tomescu, care, 
cu amabilitate, ne-a oferit o 
serie de date interesante cu
lese cu prilejul deplasărilor

lotului național. Ziele acestea 
îl vom consulta și pe An
gelo Niculescu. După aceea, 
vom stabili programul șe
derii noastre în Brazilia, al 
pregătirilor pe care ne pro
punem să le efectuăm. Tur
neul din America de Sud nu 
e de loc o joacă șl, ca atare, 
îl vom pregăti cu atenție. E 
vorba nu numai de presti
giul echipei, dar și al fotba
lului românesc. După o ase
menea călătorie, vrem ca la 
înapoiere, adică în retur, să 
culegem roadele-

— Plecați în Brazilia cu 
întregul lot ?

— Da- Pînă la plecare se 
vor reface și Dan, și Neagu, 
care urmează în prezent tra
tamentul adecvat. La 4 ianu
arie, la prima noastră întîl- 
nire, ei vor fi prezenți la 
apel.

SPERANȚE ■ ■■

siși primii vinovați. Dar, oare, 
numai ei ?

ESTE FOARTE TRIST PEN
TRU UN FOTBAL SĂ NU AI- 
BA TALENTE. DAR E INFI
NIT MAI TRIST CA EL SĂ 
LE A1BA ȘI SA LE IROSEAS
CĂ TIMPURIU. FARA ROST...,

Ștefănescu, Petreanu și cei
lalți ar trebui să mediteze mai 
profund la asemenea adevăruri 
simple.

3. Promisiuni
Undeva, intre categoriile e- 

numerate mai sus. între tinerii 
fotbaliști care AU PROGRE
SAT și cei care au făcut PAȘI 
ÎNAPOI, am situa, seduși de 
moderna tiranie a clasificărilor, 
grupa tinerelor talente care, 
pur și simplu... AU JUCAT!

A evolua — măcar o singură 
dată și nici măcar un meci în
treg — în cadrul diviziei națio
nale A reprezintă, ca act în 
sine, un succes eliberat de ori
ce speculație. Schepp (U.T.A.), 
Smarandache (Universita
tea Craiova). Șerbănoiu (Stea
gul roșu), Bătrina (U.T.A.), 
Dobrescu (Jiul). Petruț (Pe
trolul), Năstase și Sandu Ion 
(Progresul) au făcut-o chiar de 
mai multe ori. cu bune rezul
tate pentru jocul de ansamblu 
al echipelor lor. Căutînd o 
plasare în timp, i-am aduna pe 
toți in „generația campionatu
lui viitor", multi dintre ei 
(Schepp. Năstase, Smaranda
che etc.) fiind încă juniori și 
apărind în echipele de club 
doar în cazuri de forță majoră.

Asupra „clasei" lor ne este 
încă greu — dacă nu imposibil
— să ne pronunțăm cu fermita
te. prin prisma evoluției din 
cîteva meciuri de campionat. 
Elementele de concluzie sint 
puține, iar taxările ar căpăta 
pecetea grabei.

Să așteptăm, cu speranța că 
aceste tinere talente se vor 
căli în retur, devenind fotba
liști autentici, maturi și cum
pătați.

★
Deși nu încearcă vanitatea 

unor analize exaustive, 
această trecere în revistă 
nu poate sfîrși fără a nota 
o observație care ni se 
pare interesantă. Am citat 
nume, am făcut aprecieri, am 
încercat să depistăm cauze și
— vorbind despre fotbaliștii ti
nerei generații — am scris în 
mai multe rînduri numele unor 
cluburi. E drept, puține nume : 
Steagul roșu, Progresul, Poli
tehnica. Steaua, Petrolul, „U” 
Cluj.

N-am pomenit» niciodată de 
F.C. Argeș sau Farul ! Asta nu 
dă. oare, nimănui de gîndit 7

Ovidiu IOANITOAIA

spune Silviu Bindea, fosta aripă dreapta a „Ripensiei“

11 am in fata ochilor pe 
„Bindut". unul din idolii co
pilăriei mele. 11 studiez prin 
norul fumului de țigară. Poartă 
ochelari cu rame mari, părul 
îi este brumat, a mai pus cî
teva kilograme pe trupul al
tădată firav și încordat ca un 
arc, dar Bindea și-a păstrat, 
totuși, vioiciunea. Trădează 
neastimpărul din anii gloriei, 
cind pîndea. lipit de tușă, una 
din pasele de aur ale lui Iu- 
hasz. sau Cotormani, ca să țîș- 
nească apoi ca din pușcă spre 
poarta adversă.

Credeam c-am să-1 întîlnesc 
la stadion. Dar l-am căutat 
zadarnic prin mulțime. Din ve
chea gardă a Ripensiei nu-i 
zărisem decît pe Rudolf Btir- 
ger și Vasile Deheleanu. Aș fi 
vrut să leg vorba și cu ei. 
dar au plecat atît de amărîți 
după meci (timișorenii fuseseră 
iarăși îngenunchiați pe teren 
propriu) incit mi-am dat sea
ma că treaba ar fi fost ratată 
de la început și că numai de 
interviuri nu le ardea!

Acum. însă, sînt „intre pa
tru ochi" cu Silviu Bindea, a- 
casă la el. cu două cești mari 
de cafea în față, vegheați nu
mai de un motan pus pe gium
bușlucuri. care după ce a mo
totolit covorul de vreo patru 
ori, în căutarea unui pretins 
inamic, cine știe ce acțiune 
mai pune la cale.

— Azi, nu te-am văzut 
la stadion. Sorb din cafea, 
apoi arunc întrebarea brusc, 
ca o petardă : spune-mi sin
cer, de ce nu-ti mai place 
fotbalul?

„Binduț" pare surprins, dar, 
numai pentru o clipă:

— Ba-mi place. Și n-am să-l 
trădez niciodată. Dar... face o 
pauză și apoi completează rar: 
îmi place fotbalul adevărat. 
fotbalul de calitate I

— $1 crezi că acum el 
lipsește ?

— La Timișoara, da. Si asta 
o știm toți!

— Cum îți explici asta 7 
Bindea privește pe geam. 

Cutele de pe frunte încep să 
se șteargă. în parcul din fața 
casei sale, sfidînd întunericul 
care cade peste oraș, o ceată 
de puștani își dispută gălăgioși 
o minusculă sferă de cauciuc. 
Bindea se întoarce, brusc:

— Știi, ceva ? N-ai vrea 
să schimbăm subiectul 7

— Ai vreun motiv spe
cial ?

— Da. Am promis că nu 
mai discut despre fotbalul din 
orașul nostru. E inutil! Atita 
vreme cit există această nefe
ricită rivalitate Poli — CFR, 
nu vom reuși să urnim căruța. 
E o adversitate prost înțelea
să. ea a împărțit orașul nn 
două și fiecare tabără caută 
să pună bețe-n roate celeilal
te. lată și „bilanțul" provizo
riu : ceferiștii nu se mai des
part de „lanternă" în divizia 
A, țar „Poli" a fost întrecută 
de „Cr.ișul" in „B".’

— E vreo ieșire din acest 
impas 1

— Da. Să se îngroape „se
curea războiului", să se mun
cească serios, cu oameni capa
bili. să se renunțe la balast Și 
să existe sprijin total din toa
te părțile interesate I

— Te-ar mai tenta reîn
toarcerea pe banca antreno
rilor 7

— Nu. Am o meserie liniș
tită ! Ferită de riscuri și de... 
infarct. Prefer să urmăresc 
jocurile la televizor! Și-apoi, 
mai e ceva. Acum, li se cere 
antrenorilor să înfăptuiască mi
nuni 1 Și eu nu cred în ele.

BINDEA 
văzut de Neagu RADULESCU

Cred în muncă, pasiune, ta
lent și seriozitate !

— Avem antrenori buni ?
„Binduf* își scoate ochelarii 

care îi împrumută un aer de 
profesor universitar, mai mult 
pentru un „time out".

— Drăguț meu, cum să-ți 
spun... Sînt antrenori mari, 
care au avut norocul să fie 
la echipe cu jucători de clasă. 
Dar și mai mari sînt, după 
mine, cei care au realizat lu
cruri neașteptate la echipe mo
deste. Aceștia sînt vrednici de 
stimă 1

Apcv. deodată, presimțind 
parcă „atacul" următor, parea- 
ză prudent:

— ...Nu-mi cere nume, că 
nu-ti dau !

Seara bate cu degete nevă
zute în fereastră. Afară, co
piii își continuă disputa la lu
mina lămpilor de neon.

— Mă b'*our cind îi văd 
jucind. continuă „Binduț" cu 
un glas mai cald, mai învă
luitor. Fotbalul e jocul copilă
riei. La șapte ani loveam per
fect balonul cu ambele picioa
re. Aici, pe maidan sau pe 
trotuar se începe „academia" 
fotbalului. La club,, copilul, tre
buie să vină, cu lecția pregă
tită. Sini necesari însă „ochi"

peste tot. „Ochi" pasionați care 
să știe să descopere în gloata 
copiilor caratele talentului. Cu 
talentul nu există tocmeală. Te 
naști sau nu cu el I

— La „Ripensia", erau 
toți talentați ?

— Nu. Dar cei ce nu aveau 
talent, îl suplineau printr-o 
dăruire totală în joc, Altfel, 
n-aveau loc la echipă ! Șl mai 
e ceva. Noi ne antrenam eu 
.plăcere. Acum, chiar juniorii 
privesc antrenamentul ca o o- 
bligație plictisitoare. Nu-i bine !

— Care crezi că era se
cretul eficacității la vestita 
înaintare a Ripensiei 7 De 
ce reușea, uneori, faze cu 
adevărat electrizante 7

— Noi jucam cu multă pa
siune. Și jucam OFENSIV. Atit 
acasă cit și în deplasare. Ținta 
noastră era în primul rînd. un, 
joc f rumos! Dacă reușeam, ob
țineam, bineînțeles, șl victoria!

— Erai mic de statură și 
destul de firav. Cum te 
descurcai pe teren 7

— Evitam lupta corp la corp. 
Prin mișcări înșelătoare cău
tam să scap de adversarul di
rect. Aveam viteză. Apoi, am 
căpătat și forță. Nu l-am evi
tat nici pe celebrul Sesta. Și 
încă ceva. Nu săream decît la 
mingile Ia care știam că am 
șansă de cîștig. Duelurile ciș- 
tigate la cap, îl demobilizează 
întotdeauna pe adversarul di
rect. Poți să subllniezi asta?

— Care crezi c-a fost cel 
mai bun jucător la vre
mea dumitale 7

— Bodola. Avea toate calită
țile Și se afla întotdeauna a- 
colo unde era nevoie. Pe ace
eași treaptă îl plasez șl pe 
Baratki.

— Ce jucători îți plac 
mai mult din generația ac
tuală 7

— îl iubesc pe Dobrin. cu 
calitățile și defectele lui. cred 
în Dumitrache și aștept lucruri 
mari de la Tătaru II.

— Ești sentimental. Vor
bești numai de înaintași...
— La „mijloc" îmi place Ra

du Nunweiller.
— Ce-i dorești fotbalului 

nostru 7
— Noi succese. Și un nou 

Mexico la... Munchen, dar cu 
rezultate Și mai bune. Eventu
al. o „breșă" în semi-finală...

— Dar fotbalului ■ timișo
rean ?

— Iar nu-mi dai, pace, o- 
mule ?

Binduț oftează. Pentru pri
ma oară de cind stăm de vor
bă.

— Crezi, continuă el, că n-am 
și eu mîndria mea de timișo
rean si de fost ripensist ? Crezi 
că nu mi-ar fi plăcut să te 
iau de la ușă... „Vezi că tot 
Bănatu-i fruncea" ? Dar. cel pu
țin deocamdată, trebuie să mai 
avem răbdare. Cită, nu știu. 
Pină la primăvară, pînă la 
toamnă, peste un an. doi.. 
Vom vedea !

George MIHALACHE

MOCANU ÎN FATA 
A DOUĂ EXAMENE : 
UNUL FOTBALISTIC, 

ALTUL LA I.E.F.S.
— Cu Mihai, vă rog 1
— La telefon.
— Cum e la Ploiești ’
— O atmosferă ca-n Baco- 

via. Ce păcat că nu ninge 
de loc! Dar, tot sper să-i 
ofer Alinei (s-a făcut mare, 
are trei ani și două luni) 
clipe frumoase la sănius.

_  ? I ?
— Sîmbătă plec pentru 

două zile Ia Breaza, unde 
zăpada cade mai des și mai... 
repede.

— Breaza va fi singura 
escală de vacanță ?

— Nicidecum. Am de gînd 
să întîmpin noul an la Cons
tanța, orașul meu de lansare.

— Vei sta mult acolo ?

— Pînă la 8 ianuarie. în
cep apoi, concomitent, pregă
tirile pentru două sezoane- 
Unul fotbalistic, iar celălalt 
la... I.E.F.S.

— Succes 1 (G. R.)
MANTA SI DINU IORDAN 

AU' DISPĂRUT
Zilele trecute, l-am întîlnit 

pe antrenorul secund al Pro
gresului, Alexandru Caricaș. 
Am profitat de acest prilej 
pentru a afla amănunte de
spre jucătorii clubului din 
str- dr. Staicoviei. Iată ce 
ne-a declarat AI. Caricaș:

„După cum se știe, la cî
teva zile de la terminarea 
campionatului, ne-am depla
sat la Băile Herculane. Pro
gramul i odihnă, refacerea 
potențialului fizic al jucăto
rilor. Vă vor surprinde, poate, 
veștile pe care vi le voi da :

portarul Manta (în fotografie 
prezent, apoi... fugitiv) și 
mijlocașul Dinu Iordan au 
părăsit stațiunea, fără a ne 
spune ceva. Unde au plecat 7 
Am fi curioși și noi să aflăm. 
Ceilalți jucători cu care am 
plecat la Băile Herculane sînt 
sănătoși, iar peste cîteva zile 
se vor reîntoarce la Bucu
rești." (Aurel PĂPĂDIE)

LA ELECTROPUTERE 
VACANTA SE ÎNCHEIE 

LA 6 IANUARIE
Divizionara B Electropu- 

tere Craiova și-a început va
canța la 19 decembrie, ur- 
mînd să reia pregătirile la 
6 ianuarie, cu obișnuita vi
zită medicală.

Antrenamentele propriu- 
zise vor începe la Craiova, 
după care, în primele zile ale

echipeiRETURUL REVANȘEI • înaintea greului asalt al returului, componența 
Progresul își adună forțele în ambianța plăcută, liniștitoare, de la Herculane.

De la stînga la dreapta: Grama, Beldeanu, Șt. Marinescu, Ghiță (jucător al 
de tineret), Raksi, Manta, Dudu Georgescu, Filipescu

echipei
Foto t Șt. BAKCI

CITITORI I
ADRESAȚI-VĂ OFICIILOR P.T.T., 

FACTORILOR SI DIFltfORILOR DE PRESĂ 
PENTRU ABONAMENTE 

LA ZIARE SI REVISTE PE ANUL 1971

NU UITAȚI :
mai sînt cîteva zile, 
timp în care se pot 
achita abonamentele 
pentru ca publicațiile să 
vă parvină din primele 
zile ale lunii ianuarie.

CATALOGUL PRESEI
ROMÂNEȘTI

vă stă la dispoziție 
pentru consultare la 
ghișeele oficiilor P.T.T., 
factorii și difuzorii de 
presă din întreprinderi, 
instituții și de la sate.

ABONATI-VĂ PE TERMENE LUNGI, 6—12 LUNI

ta 1 ianuarie 1971, Admi
nistrația de Stat LOTO-PRO- 
NOSPORT organizează tra
diționala tragere LOTO a 
Revelionului, care oferă par- 
ticipanților o bogată listă de 
premii i

Autoturisme în număr NE
LIMITAT i DACIA 1300 și 
FIAT 850 ; autoturisme la 
alegerea câștigătorilor s Mosk- 
vici 408 cu caroserie 412, DA
CIA 1100 plus 2 700 lei, 
SKODA S 100 plus 4 610 lei, 
premii în numerar de va
loare variabilă și premii fixe 
în bani.

Pentru a putea participa 
la tragerea specială LOTO a 
Revelionului din 1 ianuarie

LOTO-PRONOSPORT
TRAGEREA SPECIALA 

LOTO A REVELIONULUI 
— 1 IANUARIE 1971

1971, este necesar să vă 
procurați biletele care sînt 
de trei feluri t de 2 lei, de 
5 lei și de 15 lei varianta. 
De menționat că biletele cu 
varianta de 15 lei vu asigură 
participarea la toate extra
gerile cu șanse mari de cîș
tig.

Pentru stabilirea numere
lor câștigătoare se efectuează 
5 extrageri în 3 faze. în to
tal se. extrag 36 de numere.

Se atribuie 25 categorii de 
premii.

Joi 31 decembrie 1970, UL
TIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

• NOU ! CU VARIANTE
LE DE 15 LEI PUTEȚI CIȘ- 
TIGA AUTOTURISME ȘI 
LA EXTRAGERILE I ȘI A 
II-A (DE LA PREMIILE O- 
BIȘNUITE ÎN NUMERAR).

NU UITAȚI I OFERIȚI ca
douri celor dragi, bilete la 
tragerea specială LOTO a 
Revelionului.

lunii februarie fotbaliștii cra- 
ioveni vor disputa mai multe 
jocuri de pregătire. în acest 
sens, se poartă tratative cu 
U- M, Timișoara, Minerul 
Anina, C.S.M. Sibiu și Chi
mia Făgăraș.

Ședința de analiză pe mar
ginea comportării echipei în 
turul campionatului a fost 
fixată pentru 12 ianuarie. 
(Șt. GURGUI, coresp. . prin
cipal)

STUDENȚII TIMIȘORENI 
CU GÎNDUL 
LA- RETUR

L-am întîlnit zilele trecute 
pe Toma Jurcă, antrenorul 
fotbaliștilor de la Politehnica 
Timișoara. împreună cu se
cretarul clubului, el stabilea 
datele yyțoarelor pregătiri.

Cu acest prilej, am aflat că 
jucătorii au intrat în va
canță fotbalistică văzîndu-și 
fiecare de situația școlară, 
de treburile personale. Desi
gur, toți regretă că la Jumă
tatea campionatului echipa a 
pierdut șefia clasamentului- 
Dar, va veni returul... Pînâ 
atunci, antrenorul a lăsat 
fiecăruia latitudinea de a 
alege locul unde-și va pe
trece concediul. La 7 ianua
rie, reîntîlnirea la club, vi
zita medicală și... start în 
pregătirile pentru sezonul 
viitor. (C. A.)

UNII LA BĂI, ALȚII 
ACASĂ, IAR GRUBER 
(DUNĂREA GIURGIU)...

O PASĂRE CĂLĂTOARE
$i componenții echipei Du

nărea Giurgiu se află în va
canță. O parte dintre ei, 
Cristache, Lungu, Iacob, 
Sandu și Grădinaru, care au 
suferit traumatisme, se află, 
la indicația medicului Ton 
Munteanu, la Băile Felix, 
unde urmează un tratament 
de 18 zile.

în momentul de față, se 
află la Giurgiu și doi foști 
componenți ai echipei i Va
sile Mustață (de la Ceahlăul 
P. Neamț) și Alexandru Ivan 
(Steagul roșu Plenița) care, 
după toate probabilitățile, 
vor activa în sezonul urmă
tor din nou la Dunărea Giur
giu.

în timp ce unii se întorc 
alții-., pleacă, cum a cazul 
fotbalistului Griîber care, 
fără să aibă consimțământul 
conducerii secției și al asoci
ației, a pornit spre Petro
șani.

După cum ne-a declarat 
Paul Chirea, președintele a- 
sociației sportive Dunărea 
Giurgiu, echipa își va relua 
pregătirile, sob conducerea 
antrenorului Petre Mîndru, 
în ziua de 8 ianuarie, după 
efectuarea vizitei medicale. 
(Tr. BARBALATĂ, coresp).

LA METALURGISTUL 
CUGIR — O LUNĂ 

DE ODIHNĂ
Cei 17 componenți ai Io

tului Metalurgistul Cugir, 
din campionatul diviziei B 
— locul 5 în seria a II-ă, au 
luat, se pare, cea mai lungă 
vacanță fotbalistică i o lună 
(10 decembrie — 10 Ianuarie 
1971). în această perioadă, 
majoritatea fotbaliștilor ră- 
mîn în localitate, iar cîțiva 
au plecat pentru intervale 
scurte Ia București (Șoangher, 
Mateescu, Dobre, Niculescu) 
și Ia Arad (Iancu).

în ianuarie 1971, antreno
rul Ii Munteanu a programat 
primele antrenamente la 
Cugir, apoi pregătirile vor 
continua într-o altă locali
tate. Conducerea asociației 
încearcă, în prezent, să de
finitiveze una din variantele 
propuse de antrenor i depla
sarea la o stațiune de pe Va
lea Prahovei sau un turneu 
de 10 zile în Iugoslavia. 
Pentru definitivarea celei de 
a doua variante, conducerea 
asociației duce tratative cu 
echipa Lokoffnotîv din ,Vin- 
kovcî.



27-29 OCCCMBRIl, LA VABHÂ

BALCANIC DE BASCHET FEMININ
• ECHIPA ROMÂNIEI SOSEȘTE ASTĂZI PE LITORALUL BULGAR Pentru familia bobului mondial

SOFIA, 24 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). 
Clădirea din beton și sticlă 
a modernului și elegantului 
..Palat al sporturilor" din 
Vama va găzdui), în zilele 
de 27, 28 și 29 decembrie, o 
nouă competiție de amploa
re. a VIII-a ediție a Campio
natului 
pentru 
cestui 
frumos 
forai vor putea urmări evo
luția primelor reprezentative 
ale României. Iugoslaviei și 
Bulgariei, precum și a selec
ționatei de tineret a țării 
gazdă. Echipa României este 
așteptată să sosească la Var
na in cursul zilei de vineri.

Reprezentativa Bulgariei, 
câștigătoare a celor șapte e- 
diții precedente, are drept 
principală adversară forma
ția Iugoslaviei, de care a

balcanic de baschet 
senioare. Iubitorii a- 
sporț din cel mai 
oraș bulgar d* pe li-

fost învinsă la ultimul cam
pionat european. Forurile de 
specialitate bulgare, antre
norul și jucătoarele, privesc 
cu multă seriozitate și con
fruntarea cu reprezentativa 
României capabilă de orice 
surprize. De altfel, fostul in
ternațional VI. Slavov. ac
tualmente președinte al fe
derației bulgare de baschet, 
a subliniat că a VIII-a edi
ție a Balcaniadei va fi mai 
disputată ca oricînd. deoa
rece nu există diferențe 
mari de valoare, iar nivelul 
tehnic va fi ridicat. Sporti
vele bulgare s-au pregătit de 
la jumătatea lunii decembrie 
la Sofia, iar vineri pleacă la 
Varna. Lotul este cel care 
a participat ia „europenele" 
din Olanda și anume; Kafa- 
lieva, Stoianova, Krsteva, 
Sterkevova. C. Gheorghieva, 
Simova, Metodieva, Ștefano-

va, Ivanova, Lankova, Ilieva 
și M. Gheorghieva.

In sfîrșit, o ultimă infor
mație referitoare la selecțio
nata de tineret: ea este al
cătuită din elementele de 
cea mai mare perspectivă, 
care vor reprezenta, de alt
fel, Bulgaria la competițiile 
din anul 1971, rezervate a- 
cestei categorii de jucătoare.

Meciurile de la Varna se 
vor desfășura după următo
rul program : duminică, ora 
18: Iugoslavia — Bulgaria- 
tineret. ora 19,30 : Bulgaria 
— România ; luni, ora 17,30: 
Bulgaria — Bulgaria-iineret, 
ora 19 : ROMÂNIA — Iugo
slavia ; marți, ora 16: RO
MÂNIA — Bulgaria-tineret, 
ora 17,30: Bulgaria — Iu
goslavia.

Toma HRISTOV

„Maratonul" baschetbalistic
(Unnare din vag. I)

ne- 
ccș 
pă

li

clujsnilor, însă au pierdut-o, 
deoarece au trecut-o din tere
nul de atac in cel de apăra
re. Brașovenii, la rindul lor, 
au greșit, irosind timpul prin- 
tr-un atac prelungit și 
încheiat cu aruncare la 
de către ț)ivot sau din 
trundere; ceea ce le-ar
adus cel puțin două aruncări 
libere. Ei au înscris, totuși, 
un coș, dar după fluierul fi
nal. In general, partida a 
fost spectaculoasă, jucătorii 
ambelor formații depunînd 
eforturi lăudabile pentru re
alizarea victoriei. O notă de
osebită pentru Roman (17 p), 
Moldovan (15 p) de la Poli 
Cluj, Dikay (35 p) și Iliescu 
(13. p) de la Poli Brașov, Au 
arbitrat bine G. Chiraleu și 
N. Iliescu (C. VIȘAN — co- 
vesp.).

DINAMO 
(45—34). 
losit de 
parcurs 
torit de
trenorului Dan Niculescu a 
obținut o victorie facilă. Di- 
namoviștii au luat conduce
rea din primele minute, dis- 
tanțindu-șe treptat și acumu- 
lînd la sfirșitul primei re
prize un avans confortabil. 
Ne-au plăcut în mod deose
bit Diaconescu (în vervă de-

osebită, autor a 16 p), Dra- 
gomirescu (o reintrare re
marcabilă, soldată cu înscri
erea a 12 puncte), Săuca (a- 
cum om de bază în recupe
rări) șl Haneș 
de forma care 
anj în urmă. 
Baschetbaliștii 
au constituit o 
timidați pârcă 
ei au acționat 
gere, dezlînat.
medenie de greșeli de tehni
că, au pasat fără adresă și

(ne-a amintit 
i-a adus, cu 

consacrarea) 
de Ia I.C.H.F. 
deziluzie. în
de adversari, 
fără convin- 

au comis su-

Clasamentul după etapa a 
XH-a : 1. DINAMO 24 p, 2. 
Politehnica Buc. 21 p, 3—7. 
I.C.H.F., „U“ Timișoara. „U" 
Cluj, Steaua, Politehnica Ga
lați 19 p, 8—9. Rapid. I.E.F.S. 
17 ‘
15 
14

p, 10. Politehnica Cluj 
p, 11. Politehnica Brașov 
p, 12, Farul 13 p.

furcile caudine ale sezonului preolimpic

I.C.EIF. 82—68
Deși nu l-a fo- 

loc pe Albu, iar pe 
a utilizat toți jucă- 
rezervă. echipa an-

au ratat nepermis de mult. 
Sperăm că în partidele vii
toare I.C.H.F. va arăta po
tențialul care i-a adus fru
moasele aprecieri de pînă a- 
cum și locul al ■ treilea 
clasamentul diviziei A. 
loarea și experiența 
lorilor ce alcătuiesc 
team obligă. Au condus bi
ne, un meci ușor, M. Aldea 
și D. Crăciun. (D. ȘT.)

i în
Va- 

jucă- 
acest

Florelislii de la Universitatea București
>

la Dresdaînvingători
Scrimerii clubului sportiv 

Universitatea București s-au 
înapoiat în Capitală aducînd 
de la Dresda, unde au par
ticipat la un turneu inter
național, o frumoasă victorie 
în proba de floretă-masculin. 
Echipa bucureștenilor, alcă
tuită din Tănase Mureșan, 
Cristian Costescu, Petre Ha- 
bala și Mircea Golescu, a 
dispus în meciul final
9—5 de reprezentativa clu
bului Dynamo Eisenach în

cu

300 DE PARTICIPANT! LA
CROSUL SAN SILVESTRO

SAO PAULO 24 (Ager- 
pres) — Pînă în prezent, la 
tradiționalul cros internațional 

care se dispută în noaptea 
de Anul Nou pe străzile o- 
rașului brazilian Sao Paulo 
și-au anunțat participarea 
peste 300 de atleți. Prin
tre favoriții probei se nu
mără Philipp (R. F. a Ger
maniei), Gorls (Belgia), Cin- 
dolo (Italia), Wright (Anglia), 
Lopes (Portugalia).

rin duri erau 
internaționalii

în ale cărei 
prezenți 
Wuthenow și Raschke. Punc
tele scrimerilor noștri au 
fost realizate de Costescu 
(4), Mureșan (3), Habala (1) 
și Golescu (1).

Echipa de spadă a Univer
sității București a avut • 
comportare modestă situîn- 
du-se pe locul VII. Proba 
respectivă a fost cîștigată 
de Dynamo Eisenach care a 
învins, în finală, selecționa
ta Cehoslovaciei.

La ambele probe au par
ticipat cîte opt echipe din 
Polonia, Cehoslovacia, Romă-' 
nia, Ungaria și R.D. Germa
nă.

și. mai a- 
obținînd o 
Ei au apli- 
tactice că- 
le-au găsit

POLITEHNICA GALAȚI — 
RAPID 81—78 (47—37). Gălă- 
țenii au produs prima surpri
ză a etapei inaugurale a ce
lui de al doilea tur al campio
natului național, întrecînd ex
perimentata formație a Rapi
dului. Studenții au evoluat cu 
multă dezinvoltură 
les. cu precizie, 
aplaudată victorie, 
cat cîteva scheme 
rora rapidlștii nu
antidotul. De altfel, aceștia au 
încercat să pozeze în învingă
tori siguri, fapt care i-a cos
tat. Ca evoluție, scorul a fost 
permanent favorabil 
nicii. S-au remarcat 
Samson. ' Martinescu. 
Baltag de la Poli. 
Czell. Au arbitrat C. 
cu și P. Marin.

STEAUA — I.E.F.S. 68—55 
(26—27). Studenții au realizat 
o primă repriză bună, la sfîr- 
șitul căreia diferența putea ti 
mai mare, dacă unii jucători 
s-ar fi ocupat mai mult de 
meci și mai puțin de maniera 
de a conduce a arbitrilor. Un 
exemplu: în minutul' 3. cînd 
antrenorul Mihai Nedef a ce
rut time-out. Dorin F 
(recidivist în materie), 
să asculte explicațiile 
cătorului. comenta: „Ce 
facem, dom’ profesor, 
arbitrii ne enervează 
început?". De altfel, tot pen
tru proteste adresate arbitri
lor (in partida de la. Cluj) 
Tarău (Steaua) a fost sus
pendat pentru o etapă, motiv 
pentru care a absentat asea
ră din formația militarilor. 
Față de repetatele abateri, 
considerăm că ar fi cazul ca 
E.R. Baschet prin Comisia de 
disciplină să pună capăt veș
nicelor tîrguieli

ale unor . jucători, 
tiuni drastice. Să 
că baschetbaliștii 
de a se ocupa doar de j 
Revenind la meci, vom 
marca, că succesul Stelei 
stat în cumpănă timp de 20 
de minute, dar pînă la urmă 
și l-au apropriat pe merit și 
destul de categoric. S-au evi
dențiat V. Gheorghe, Diman- 
cea, Molin de la Steaua, Bar
bu de la I.E.F.S. Arbitrii I. 
Petru tiu ți D. Crăciun au 
condus cu greșeli. (P. IOV AN).

Politeh- 
Răileanu,

Moraru, 
respectiv 
Negules-

Dumitru 
, in loc 

condu
să ne 

dacă 
de ia

A mă: rămas puțin timp ptnă 
la 8 ianuarie, data 
oficiale a sezonului 
de bob. Cinci piste 
marile întreceri ale 
Konigssee — R.F.G., _ 
tria (campionatele europene), Cer- 
vinia — italia (campionatele mon
diale), St. Moritz — Elveția (eu
ropenele de tineret), Sapporo — 
Japonia (concursul preolimpic). 
Am mai putea adăuga Marianske- 
Lazne — Cehoslovacia, Sinaia — 
România și altele, gazdele unor 
competiții 
diționale.

Alegerea 
petiționale 
re. Ea se ______
politici bine orientate a F.I.B.T., 
preocupată de a depăși momen
tul de răscruce prin care trece 
bobul.

Se știe că in cadrul sesiunii 
din luna maț a C.I.O. s-a hotărit 
ca, din 1976, la J.O. să fie 
incluse doar sporturile cu mi
nimum 25 de țări participante. 
Deoarece în momentul de față
F.I.B.T. nu are decît 18 
rații naționale afiliate, 
pericolul repetării unui 
Squaw-Valley . (in 1960,Z__ z,
sentat datorită adeziunii 
a trei țări, printre care 
nia). Ce generează acest impas ?

Practica din ce în ce rr-! —" 
tisitoare, sezonul scurt 
dificultăți în răspîndirea 
Iul. Cîteva exemple sînt 
toare.: pîrtia olimpică de 
d’Huez, care a costat 
de franci, nu a mai fost 
după Jocuri, devenind un... ^mo
nument al naturii" la peste 2 000 
m altitudine. Altele, ca cele de 
la Oslo, Garmisch, Igls sînt rar 
puse în funcțiune. Boburile ac
tuale au devenit veritabile ma
șini de formula 1, al căror preț 
din ce în ce mai ridicat este 
greu accesibil. Evident, toată a- 
eeastă problematică a produs 
multă efervescență, dar măsurile 
care se iau atit pe plan național 
cît șl internațional sînt în mă
sură să ne facă să privim cu 
optimism în viitor. Dispersarea 
competițiilor pe mal multe ptrtii 
este o dovadă în acest sens, 
însăși experimentarea Organizării 
campionatelor europene pe o pis
tă construită pentru sanie, pre
figurează viitoarele Întreceri o- 
llmpîce.

Doar o etapă ne mai desparte 
de : Sapporo. O etapă decisivă 
la capătul căreia cel aleși vor 
avea accesul pe pîrtia olimpică. 
Despre 
privită 
scurtul 
tuat la 
la Konigssee de către cele peste 
60 de echipaje europene (unele 
țări ca H.F.G., Italia, Elveția, 
Franța, Anglia fiind bogat re
prezentate).

După Jocurile de la Grenbble, 
prin retragerea lui Eugenio Monti 
— „il rosso volante", mulți pi
loți s-au lecuit de un complex. 
El alcătuiesc azi o elită bine e-

deschlderii 
internațional 
vor găzdui 
anului 1971 : 
Igls — Aus-

valoric, 
ca lupta 
supremație 

mai a- 
orieînd.
Zordo, 

Vicario, 
Zimme- 

, Pitka, 
Wicky, 

spaniolul 
românul •

care vor deveni tra-

acestei formule com- 
nu a fost Jntîmplătoa- 
înserie pe linia unei.

față 
fede- 

există 
nou 

____  ___  ___ la J.O. 
de la Squaw-Valley, bobul a ab- 

• ■__ ” doar
Româ-

mai cos- 
crfeează 

bobu-* 
edifica- 
la Alpe 
2 800 000 
folosită

seriozitatea cu cars este 
această etapă vorbește 
stagiu de pregătire efec- 
sfirșitul lui noiembrie

UNIVERSITATEA CLUJ — 
FARUL CONSTANTA TI—49 
(38—25) ;

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
TIMISOARA 82—59 (37—35).

AL 4-lea CAMPIONAT EUROPEAN
AL BASCHETBALISTELOR JUNIOARE
Cea de-a 4-a ediție a cam

pionatului european de bas
chet pentru junioare va avea 
loc între 7 și 15 august 1971 
în Iugoslavia. Cele 12 echipe 
participante au fost reparti
zate în două grupe după

cum urmează: grupa 
U.R.S.S., Polonia, Italia, 
rael, Scoția, Belgia; grupa 
B: Bulgaria, Ungaria, Iugo
slavia, Cehoslovacia, Olanda 
și Elveția.

NAȚIONALA B REVINE
IN ARENA INTERNAȚIONALA"

La Gazzetta deHo Sport
naționale, care prevede să se 
alăture echipelor naționale 
A, „under 23“ și „under 21“ 
o nouă selecționată, respec
tiv naționala B“.

Ce înseamnă această 
prezentativă secundă ? 
rul italian o spune i

„Este vorba de o echipă 
„Ia jumătate de drum" între 
reprezentativa A și selecțio
nata ele tineret sub 21 de

re-
Zia-

„BA
DELLO SPORT" 
scrie următoare-

B va reveni în 
internațională. într-a-

Printre multiplele preocu
pări ale Federației italiene 
de fotbal și-a făcut loc, re
cent, și aceea a înființării e- 
chipeî naționale B. De fapt, 
e vorba de reînființarea ei. 
Inserînd această știre, 
GAZZETTA 
din Milano 
le i

„Naționala 
arena
devăr, la Coverciano (n.r. 
centrul tehnic al federației) 
și la Roma se vor reuni 
conducătorii și tehnicienii fe
derației — președintele Arte- 
mio Franchi, secretarul secto
rului tehnic Finj și comisarul 
tehnic (n.r. antrenorul fede
ral) Feruccio Valcareggî cu 
colaboratorii 
Bearzot — în
elabora programul echipelor

săi Vicini și 
scopul de a

chlllbrată 
fâcînd 
pentru 
să devină 
cerbă ca 
Italienii De 
Gaspal'i, 
germanii 
rer, Floth, 
elvețienii 
Stadler, i 
Baturone, 
Panțuru, americanul 
Lamey etc., au fost 
de cele mai multe 
ori departajați 3e 
sutimi de secundă.

Ce au reliefat 
ultimele două cam
pionate mondiale 7

1. Constanța valo
rică a reprezentat!-; 
velor Italiei și 
R.F.G. — victoriile 
lor alternînd în 
ambele probe. Ele 
dispun nu numai 
de un rezervor ine
puizabil de talente, 
ceea ce le permite 
oricînd să selecteze 
piloți de prim rang, 
ci mai ales de e- 
chipaje bine asam
blate. al căror po
tențial este rezul
tanta clasei sportive 
șj experienței. Este 
suficient să ară
tăm că De Paolis, 
Armano, Zandonella 
(echipierii Iui Monti 
la Grenoble) au fi
gurat și în echipa
jele lui De Zordo 
în anii următori. 
Același lucru s-a 
întîmplat șl cu e- 
chipieril lui Floth : 
Utzschneider și Bader.

2. Deosebitele eforturi ___
de elvețieni, români și americani 
pentru a reinnoda firul marilor 
performanțe. Primii așteaptă din 
1953, românii din 1934, americanii 
din 1959. Toți au fost aproape 
de victorie, mai ales la Lake

monument al naturii" la 2000 m 
altitudine: pîrtia de la Alpe d'Huez 

(Franța), de doi ani nefolosită

S. încercarea de a leș) din a- 
nonimat a echipajelor Angliei, 
Canadei, Austriei, cîndva prota
goniste, cărora — deocamdată — 
le lipsesc piloți de talia unui 
Nash, Emmery, Thaler.

4. Apariția temperamentalilor 
«panioll ți francezi (dintre care 
se detașează Baturone, Un demn 
urmaș al marchizului de Por- 
tago) și a enigmaticilor japonezi 
care-șl prepară in tăcere Și cu 
răbdare performanțele.

5. Perfecționarea continuă a 
materialului de cursă. Aparent, 
boburile nu au suferit modifi -ări 
importante. Șl totuși, de fiecare 
dată apar elemente de surpriză: 
forma și compoziția patinelor, 
forma și dispoziția împlngătoa- 
relor, asigurarea unul centru de 
greutate cît mai jos, manlabillta- 
te și aerodinamism sporit 
s-au încercat și formule 
inedite de construcție, dar 
meni nu riscă un sezon pentru a 
experimenta. Tn 1956. Ia Cortina, 
italienii învingeau datorită in
geniozității constructorului Po
dar. Sapporo va însemna un a- 
semenea moment ?

6. în fine, înaltul nivel de pre
gătire a majorității boberilor.

Așadar, sezonul preolimpic a- 
pare mal pasionant ca oricînd, 
căci deși ierarhizează valorile 
anului 1971, el nu reprezintă de- 
eît o răscruce în drumul spre 
țara soarelui răsare.

Ieri a fost Grenoble, azi în
seamnă Sapporo, mîine Denver...

prof. Ion MATEI

depuse
Placid. Pentru aceste echipate 
sezonul preolimpic pare mal di
ficil ca oricînd, căci în afara 
uneT bariere psihologice mal au 
de trecut handicapul unei 
schimbări de generații. In 
cazul, afirmarea lor nu va 
surpriză pentru nimeni.

tlrzll 
tot 

fl o

VOSHIMI NISHIGAWA 2:26,5 LA 2UIJ m MIXT!
înotătorii 

alături de 
lui înotului mondial. Ei

japonezi revin 
fruntașii plutonu- 

au

de o manieră impre- 
întrecerile de ia 

realizînd cîtcva

etc. 
mai 
ni-

OPTIMILE DE FINALĂ
ALE C.C.E. LA HANDBAL

V.f.L. GUMMERSBACH
Șl PARTIZAN BJELOVAR

CALIFICATE

ANDRAȘ HARGITAY 
CONFIRMĂ SPERANȚELE
In cadrul unui concursdes- 

fășurat la Budapesta, Andras 
Hargitay (14 ani), „copilul mi
nune" al înotului din Unga
ria, a stabilit două noi recor
duri naționale : 9:00,7 la 800 
m liber și 17:04,5 la 1500 ni 
liber.'

dominat 
sionantă 
Bangckok, 
performanțe de răsunet. Yo- 

a 
5 

la 
m

shimi Nishigawa (17 ani) 
cucerit nu mai puțin de 
medalii de aur. ultimele 
200 m liber (2:13,8) și 200
mixt cu 2:26,5, a doua per
formanță mondială a anului. 
Alte rezultate excelente : 
Iwasaki 2:01,5 — 200 m li
ber; Honda 61,2 — 100 m 
spate ; Taguchi 2:28,2 — 200 
m bras.

și tînguieli 
prin sanc- 
nu se uite 

au obligația

Echipa portugheză Vittoria Setubal s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei europene a 
tirgurilor. Fotbaliștii portughezi au obținut miercuri noaptea victoria cu scorul de 3—1 
(1—0) în fața echipei belgiene Anderlecht (in tur 1—2). In imagine, Van Himst (in echipa- 

golul de onoare al belgienilor
Telefoto i A.P. — AGERPRES

ment de culoare închisă) înscrie

Cadiz, meciul lnter- 
amical dintre echi-

PATRICK ROSSEL, NOOL SENIOR AL ZĂPEZILOR'H
Patrick Russel, chamoniard 

prin naștere, grenoblez prin 
adopțiune, a fost anul tre
cut cel mai bun slalomist, 
dar nu și-a încununat acti
vitatea cu titlul de campion 
al lumii la această discipli
nă, trebuind să se mulțu
mească, la Val Gardena, cu 
două medalii de argint (sla
lom și combinată). în acest 
sezon, schiorul ajuns la vîrs- 
ta performanțelor maxime 
(24 de ani), al cărui stil in
trigă, ieșind în afara canoa
nelor tehnice generale, a luat 
un start excepțional, cîști-

• La 
național 
pa spaniolă da divizia B Ca
diz ți formația Dinamo Za
greb s-a încheiat cu victoria 
gazdelor i 5—4 (0—1). După 
90 de minute de Joc, scorul 
a fost de 2—2, spaniolii ob- 
ținînd victoria prin 
marea mal multor 
de la 11 m.

2—1 pe Manchester United ! 
In primul Joc 0—0. La 27 
februarie, pe stadionul Wem
bley, Aston Villa va întîlni 
în finală
Hotspur, care a eliminat cu 
2—0 după prelungiri 
toi City.

pe Tottenham

pe Bris-

transfor-
lovituri

i 
turneul 
Ujpesti

din presa străină.
ani, care va folosi, deci, ele
mente destui de tinere".

în fond, se creează o nouă 
treaptă pe scara care duce 
în naționala A, un examen 
în plus de rodare și pregăti
re pentru „A“, o sită mai 
deasă, deci o selecție mai ri
guroasă, astfel că jucătorul 
care reușește să parcurgă 
cele trei trepte și să urce în 
vîrf înseamnă că are pregă
tirea necesară cu care să co
respundă cerințelor unor par
tide ale naționalei A.

gînd cu autoritate primele 
curse de slalom disputate la 
Sestrieres și Val d’Isere. 
Mai mult decît rezultatele, 
maniera în care el a obți
nut victoria la Val d Isere, 
unde în a 2-a manșă a făcut 
chiar e greșeală, i-a deter
minat pe confrații 
belgieni scrie i

„Cine wale nutri 
ta să-l bată acum pe 
Russel în slalom uriaș 
la special ? Chiar dopa pă
rerea oamenilor cu experien-

noștri

speran* 
Patrick 

sau

(ă. ar trebui un Jean-CIaude 
Killy, în cea mai bună con
diție a sa.

Astfel... la Val 
oricare altul decît el ar fi 
pierdut avantajul 
loc cîștigat în prima manșă 
prin acea rea trecere prin a 
10-a poartă a celui 
doilea traseu. Dar 
fata postului 
traj, Russel îl 
tuși pe Gustavo_ Thoeni cu 
30 de sutimi, 
realizase un 
greșeală". De 
Thoeni declara
„Nu încape 
nimic de făcut 
în acest moment".

Cele scrise de cronicarul 
ziarului „Les Sports", nu fac 
decît. Să confirme că și anul 
acesta schiorii echipei Fran
ței au început sezonul cu 
o pregătire excelentă, fapt 
ce îndreptfîțeșțe pe specia
liști să caute în rîndurile ei 
pe viitorul cîștigător al „Cu
pei mondiale".

d’Isere,

primului

de al 
jos, în 

de cronomc- 
preceda to-

Și italianul 
parcurs fără 
altfel, chiar 
după cursă : 

îndoială, nu-i 
împotriva lui

ligii 
(liga

„CupeiIn semifinalele 
engleze”, Aston Villa 

a IIT-a) a învins c»

• Continuîndu-și 
în Brazilia, echipa 
Dozsa a jucat la Curitiba cu 
formația locală. Fotbaliștii 
maghiari au obținut victoria 
cu scorul de 2—1.

PETER KELEMEN Șl AN
DREA GYARMATY — 
MAI BUNI SPORTIVI

UNGARIEI

CEI
Al

maiAu 
buni 
1970. 
ferendum 
sportului din țara vecină, 
tatlonlstul Peter Keletnen, 
pion mondial, și înotătoarea An
drea Gyarmaty, recordmană 
campioană a continentului 
întrunit majoritatea

fost desemnați și cei 
sportivi ai Ungariei pe anul 
Ea sfîrșltul unui mare re

in rindul iubitorilor 
pen- 

caro-

ERHARD KELLER
500 M

Și 
au 

sufragiilor.

39,4 PE

vest-ger-Cunoscutul patinator 
man Erhard Keller a debutat in

acest sezon cu o excelentă per
formantă. El a parcurs distanta 
de 500 m în 39,4, Iar pe 1 000 m 
a fost cronometrat în 1:22,3.

R. HODGE : 10,2 PE 100M 
IN CADRUL DECATLO

NULUI

Atletul 
Hodge a 
de la Los 
7 981 puncte, 
că el a parcurs 100 m plat 
în 10,2 și a sărit la lun
gime 7,01 m. Este pentru pri
ma oară în istoria decatlonu
lui cînd un atlet realizează 
în cursa de 100 m plat re
zultatul de 10,2 sec.

american Russ 
cîștigat decatlonul 
Angeles, totalizînd 

De remarcat

Peste 4500 de spectatori 
au asistat la Goeppingen la 
meciul revanșă dintre 
Frischauf și V.f.L. Gummers
bach contînd pentru opti
mile C.C.E. la handbal mas
culin. La capătul unei par
tide spectaculoase, jucătorii 
de la Gummersbach (actualii 
deținători ai trofeului) au 
învins din nou, de această 
dată la limită: 13—12 (5—4). 
Exceptînd primele 20 de mi
nute. cînd gazdele au condus 
cu 3—2 și 4—3, învingătorii 
(Schmidt 6 goluri) au avut 
meciul la discreție: 8—4 în 
min. 36, 9—6 în mîn. 45 și 
13—9 în min. 55, echipa din 
Goeppingen reușind să limi
teze înfrîngerea în ultimele 
minute. Au condus excelent 
danezii P. Ovdahl și J. Ro
dii. în urma acestui rezultat, 
V.f.L. Gummersbach se ca
lifică în sferturile de finală 
ale competiției.

★

La Karlovac a avut loc meciul 
revanșă dintre Partizan BJelovar 
și Hapoel Ramat Gan (Israel) con- 
ttnd pentru optimile de finală ale 
C.C.E. la handbal masculin. Par
tizan a obținut victoria la cate
goricul scor de 31—3 (16—3). în
vingătoare șl în primul meci 
(27—11), campioana Iugoslaviei 
s-a calificat pentru sferturile de 
finală ale competiției.

TELEX
box 

argentinia- 
conti- 

i ex
al lă.

Benvenuti 
prin k.o.

aine-

Campionul mondial de 
la cat. mijlocie, 
nul Carlos Monzon, i 
nuă să confirme forma 
cepțională în care se 
învingătorul lui 
l-a învins recent 
în repriza a doua pe 
ricanul Charles Austin.

Tenismana sovietică Olga 
Morozova a cîștigat campio
natul Australiei de 
v'ingînd-o în finală 
4—6, 9—7 pe
(S.U.A.). Metreveli 
ficat pentru semifinala pro
bei masculine, învingînd 
6—4, 6—4, 3—6,
Phillips Moore.

sud, în- 
cu 6—4, 
Kemmer 

s-a cali-

6—2
cu 
pe

■
La Saint Etienne a 
meciul internațional 
tere în care echipa 
învins cu scorul de 
lecționata Franței.

Iccavut
de hal- 
Italiei a 
6—3 se-

Selecționata de judo 
ței a învins cu scorul 
12—8 echipa Olandei.

a Fran-
de

F. DUVILLARD Șl ISABELLE 
MIR LIDERII „CUPEI MON-. 

DIALE" LA SCHI

tn urma întrecerilor de la Val 
d’Isere (coborîre bărbați și fe
mei) clasamentele „Cupei mon
diale" la schi arată astfel :

BARBAȚ1 : 1. Duvillard (Fran
ța) 44 p. 2. Orcel (Franța) 40 p, 
3. .Schranz (Austria) 33 p. 4. Rus
sell (Franța) 25 p, 5. Cord in 
(Austria) 25 p, 6. Russi (Elveția) 
22 p, 7. J.N. Augert (Franța) 
20 p, 8. Thoeni (Italia) 15 p;

FEMEI : 1. Isabelle Mir (Fran
ța) 25 p. 2. Wiltrud Drexel (Aus
tria) 2o p, 3. Michele Jacot (Fran
ța) 15 p, 4. Francoise Macchi 
(Franța) 11 p. 5. Anne Marie 
Proell (Austria) 8 p :

Pe echipe. Franța conduce cu 
299 p înaintea Austriei 155 p. El
veției 42 p, Canadei 28 D și 
S.U.A. 16 p.

BedaeUa *1 «dmiolatraUa» «tr, Vaall» n>. 141 telefoan» i ««ntrală n.ifl OS, «««(la eoresiipmlenți 11.510», interurban 72 ți 286 i telex s sportrom hue. 180. Tiparul P. Informația”, BusuîasjH 403M


