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1LIE NASTASE

Tradiționala anchetă » 
ziarului ^PORTUL** pentru 
desemnarea celor mai buni 
10 aport! vl români ai anu
lui a dobîndit, in 1970, un 
nou atribut, de interes ge
nerai și de ample semnifi
cații : primul sportiv român 
al anului, clasificat astfel pe 
baza voturilor exprimate de 
către cititorii ziarului nos
tru, va fi distins cu Cupa 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

Timp de aproape trei săp- 
tămini — cit a fost, practic, 
destinat anchetei — mii și 
mii de scrisori, exprimînd 
opiniile cititorilor noștri de 
pe întregul cuprins al țării, 
au constituit, indirect, o in
teresantă și palpitantă cursă.

a cărei departajare n-a Pu
tut fi cunoscută decît pe 
linia de sosire. Și. după 
cum a reieșit clar în urma 
operațiunilor de înregistra
re, triere și omologare im
puse de această anchetă, ci
titorii ziarului, participant! 
activi la fenomenul sportiv, 
au dovedit, încă o dată, cu
noașterea temeinică a spor
tului românesc, a exponen- 
ților săi cei mai reprezenta
tivi care, prin rezultatele 
obținute in arena internă și 
internațională, au ridicat 
prestigiul sportiv al patriei 
noastre.

Opțiunea cititorilor a sta
bilit, deci, această ierarhiza
re pentru anul care *e în
cheie :

ANUL XXVI
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CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI
1. llie NASTASE (Steaua) —
2. Gheorghe GRUIA (Steaua)
3. Gheorghe BERCEANU (Steaua)) 

— 10 009 p.
4. Valeria BUFANU (Rapid) — atletism — 7 611 p.
5. Cornel DINU (Dinamo) — fotbal — 6177 p. 

Calistrat CUȚOV (Dinamo) — box — 3 623 p.
Ivan PATZAICHIN și Serghei COVALIOV (Dinamo) —

ROMÂNI Al ANULUI 1970 
tenis — 12 246 puncte.
— handbal — 11 221 p, 

lupte greco-romane

Archie Moore este 
boxerul care a obfinut 
cele mai multe victorii 
prin K.O. Dar și alfi 
pugiliști au pus capăt 
luptei din ring, dato
rită pumnului lor nă- 
praznic, căzut ca un 
trăznet.

PE MAEȘTRII
«

6.
7.

LOVITURII

De lunea viitoare, la București

ÎNCEP jocurile grupei b
A CAMPIONATULUI EUROPEAN

DE JUNIORI LA HOCHEI
Ivan PATZAICHIN 

canoe — 3 603 p.
8. Maria ALEXANDRU (Progresul)

3 517 p.
9. Cornelia PETRUȘCA

2 799 p.
10. Cristian GAȚU (Steaua) — handbal — 2 341 p.

In numărul de milne vom publica numele cititorilor pre
miat! la concursul sCel mai bun sportiv al anului".

tenis de masă

(Voința București) popice

PETRE MĂRMUREANU A PRIMIT TROFEUL FAIR-PLAY 1970

Petre Mărmureanu primește trofeul

Ieri a avut loc la sediul 
Uniunii Ziariștilor înminarea 
trofeului FAIR-PLAY 1970 
jucătorului de tenis PETRE 
MĂRMUREANU. După cum 
se știe, Asociația presei spor
tive de 'pe Ungă Uniunea 
Ziariștilor a atribuit recent 
acest trofeu cunoscutului 
nostru tenisman pentru ținu
ta lui loială în finala cam-

pionatului disputată cu llie 
Năstase, pentru cavalerismul 
de care dă dovadă pe tere
nurile de tenis, în țară și 
străinătate.

Din cauză 
Mărmureanu 
dia pentru o
și, ca atare, nu putea 

rent, în mod fortuit, 
lemnitatea de luni

că astăzi Petre 
pleacă 

suită de
în In- 
turnee 
fi pre
ia so- 
28 de-

cembrie din sala Floreasca, 
cind se vor înmâna o serie 
de premii pentru cei mai 
buni sportivi români ai anu
lui, trofeul Fair-Play 1970 a 
fost decernat.

Trofeul a fost luminat de 
tov. Mircea Rădulescu, vice
președinte al Uniunii Ziariș
tilor, în prezența conducerii 
Asociației presei sportive.

NECRUȚĂTOARE

deveniți celebri în lu
mea întreagă îi întîl- 
niți în

ALMANAHUL

SPORTUL '71
în cadrul unor pagini 

captivante din trecutul 
îndepărtat și apropiat 
al boxului, sportul for
ței, al curajului, al voin
ței neînfrînte.

TURNEUL
LOTULUI La antrenamentul de ieri al juniorilor români : schimb de intre Bandas și Axinte 

Foto i A. DRAGOȘDE JUNIORI
IN LIBAN

După cum ne informează 
antrenorul federal Constantin 
Ardeleanu, turneul reprezenta
tivei de juniori în Liban a că
pătat termeni definitivi. Pleca
rea este stabilită pentru ziua 
de 4 ianuarie, iar întoarcerea 
va surveni — după toate pro
babilitățile — o săofămînă 
mai tîrziu.

In acest turneu, afectat în 
primul rînd pregătirii, junio
rii români vor susține două 
sau trei meciuri amicale, cu 
formații fruntașe din campio
natul libanez

De luni, patinoarul artifi
cial acoperit „23 August" din 
Capitală va găzdui întrece
rile grupei B a campionatu
lui european de juniori la 
hochei. După cum am mai 
anunțat, supremația în a- 
ceas-tă serie și-o vor disputa 
cinci echipe: BULGARIA,
DANEMARCA, POLONIA. 
ROMANIA și UNGARIA.

Scontînd inițial pe parti
ciparea a 12 formații, apoi 
pe 10 și, în sfîrșit, pe 8, com
petiția a ajuns, totuși, la 
această formulă „mini", da
torită retragerii mai multor 
reprezentative: Elveția. Ita
lia, Austria, R.D. Germană, 
iugoslavia. Organizatorii au 
avut, fără îndoială, serioase

dificultăți din această cauză 
și. implicit, pierderi materia
le. Ar fi de dorit ca Liga 
internațională să recomande 
federațiilor naționale mai 
multă fermitate atunci cînd 
este vorba de respectarea u- 
nor angajamente în preala
bil formulate

Și în această compoziție, 
competiția interesează și me
rită atenție. Vom asista la 
un mic festival tineresc al 
hocheiului. Ia un concurs e- 
chilibrat cu formații de va
loare bună și apropiată. Toa
te cele cinci concurente s-au 
pregătit cu stăruință încă de 
1a începutul sezonului, iar 
patru dintre ele au și concu
rat împreună la „Turneul 
Prietenia", clasîndu-se în ur
mătoarea ordine : 4. Româ
nia, 5. Ungaria, 6. Bulgaria, 
7. Polonia.

Echilibrul de forțe despre

care vorbeam reiese și 
rezultatele bilaterale 
aceste echipe. România, 
pildă, a cîștigat un meci 
deplasare cu Polonia, a 
ferit o înfrîngere (tot în 
plasare) cu Ungaria și a 
vins echipa Bulgariei. Tine
rii hocheiști maghiari i-au 
întrecut pe cei polonezi (la 
București) și au cîștigat 
foarte greu în fața celor 
bulgari, după ce au fost con
duși cu 5—0. Este clar că 
reeditarea întâlnirilor dintre 
ele promite partide de mare 
luptă.

Selecționata României se 
află, după părerea antreno
rilor Șt. Ionescu și l. Ganga, 
într-o formă bună, fiind ca
pabilă să cîștige turneul.

Jucătorii maghiari, cu 
partide bune în „Turneul

din 
dintre 

de 
in 

su- 
de- 
în-

'Continuare' in vag. a A-a)

zestrea în etapa a XlII-a
1 Cea de a XlII-a etapă a 
campionatului de baschet a 
fost destul de calmă, fruntașe
le obținînd rezultate scontate.

CAMPIONATUL NATIONAL DE BASCHET
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,în perspectivă, cum spunea profesoara Eugenia Tica- 
: la recenta plenară CMEFS, se vizează pregătirea lo‘

să fie extins și dincolo de perimetrul Capitalei, 
performanfa sportivă se dezvoltă vertiginos, 
scade, iar pretențiile cresc. Va fi din ce în ce 
să cucerești o supremație și cu atît mai greu 
trezi.

Este bine că minți grijulii se gîndesc de pe 
aceasta I

De subliniat victoria catego
rică a dinamoviștilor bucu- 
reșteni în fața Politehnicii 
Galați, ca Și jocul excelent al 
baschetbalîstilor de la Rapid.

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 

TIMIȘOARA 82—59 (dispu
tată joi seara). Așa cum înce-

Ziua de mâine ocupă 
tot mai mult loc în pre
ocupările noastre. Adop- 
tînd o propunere româ
nească. Academia Olim
pică Internațională a fi
xat ca temă generală a 
proximei sale sesiuni 
prospectarea viitorului 
sportiv, analiza imaginii 
de miine. de poimâine a 
sportului mondial. Ta
bloul acestei lumi viitoa
re. tablou căutat, pre
văzut sau presupus, nu 
poate fi de Ioc simplifi
cat. El este populat cu 
elemente abia schițate 
astăzi, teribile plăsmuiri 
care tind să înlocuiască 
mama-fire. Misterul și 
farmecul întrebării : cum 
va fi . în anul 2000 7 — 
păstrează nealterată cu
riozitatea noastră.

VICTOR BANCIULESCU

Sala Floreasca, 
ora 10 i Politehnica Galați
— Universitatea Timișoa
ra, Politehnica Cluj — 
Steaua; de la ora 16: 
I.C.H.F — Politehnica Bra
șov, Politehnica București
— Universitatea Cluj, Fa
rul — I.EJFJS., Rapid — 
Dinamo.

puse partida celor două ambiți
oase formații studențești — 
prima repriză a fost perfect 
echilibrată, tabela de marcaj 
consemnînd în mai multe 
rînduri scor egal — se părea 
că vom asista la o reeditare 
a întîlnirii de debut a cam
pionatului, cînd bănățenii au 
învins Ia limită. După pauză,

Nestingheriți adver
sari, Dimancea și Molin 
(Steaua) se îndreaptă spre 
coșul echipei Farul Con
stanța. In urma lor, Mi- 
nius (nr. 10) încearcă să 
intervină, iar Bănică asis

tă neputincios

NU NUMAI PLEDOARIE, 
CI ȘI ACȚIUNI EFICIENTE
Se știe că în toate ora

șele patriei noastre există 
și se dezvoltă cartiere noi 
de locuințe, unde trăiesc mii 
și mii de familii — copii, 
tineri și adulți. Pentru a 
da acestora posibilitatea să-și 
petreacă util și recreativ

timpul liber, după orele de 
școală și de serviciu, este 
necesar să se creeze condi
ții cit mai bune de practi
care a exercițiilor fizice — 
la alegere și cînd doresc — 
în apropierea locuințelor lor.

Recent. . dintr-un studiu e- 
ctuat în municipiul Galați 
;upra modului de rezolvare 
problemelor de natură ma

hala pentru activitatea spor- 
/-recreativă de masă în no- 
s cartiere, s-a desprins preo- 
iparea susținută a tuturor or- 
inelor locale în această direc- 
5. Astfel, prin grija Oonsiliu- 
i popular municipal și a 
J.E.F.S., în Galați au fost 
alizate. in 1970. 12 platfor- 
e bituminizate. împrejmuite 
i gar<l de plasă de sîrmă, 
>re sint puse la dispoziția 
olilor și a cetățenilor din

blocurile apropiate; 19 tere
nuri simple de handbal și fot
bal redus și alte 2 platforme 
bituminizate. destinate numai 
locatarilor din cvartalele in 
care sînt amplasate. De aseme
nea. tot in acest an, au fost 
realizate și instalate în noile 
cartiere 150 mese din beton, 
pentru tenis. în plus, sînt în 
curs de amenajare din fondu
rile consiliului popular muni
cipal încă 6 platforme bitu
minizate.

Toate aceste baze sportive 
sînt intens folosite, pe baza 
unuj program elaborat de

C.J.E.F.S. în colaborare cu co
mitetul-județean U.T.C. Aici 
se organizează — cu partici
parea a peste 200 de echipe — 
campionate școlare municipale, 
cu etape de toamnă și primă
vară. în vară, pe aceste baze, 
s-a desfășurat CAMPIONATUL 
DE FOTBAL REDUS AL LO
CATARILOR DIN NOILE 
BLOCURI, cu participarea a 
42 de echipe.

Reușita acestor acțiuni se 
datorește în egală măsură pa
siunii. priceperii și străduințe
lor depuse de constructori, spri
jinului acordat de C.J.E.F.S 
Galați, colaborării și preocu
pării tuturor organelor locale 
care au găsit soluții de rezol
vare. cit și participării Volun
tare a cetățenilor, a tineretu
lui gălățean mai ales.

Cele mai bune echipe de 
minibaschetbaliști ale țării, ca
lificate din etapele anterioare 
ale competiției, se vor înfrunta 
de azi pînă marți în cadrul 
turneelor finale ale Criteriului 
național. Evenimentul a fost în- 
tîmpinat cu pregătiri deosebite 
atît de către participanți. cit 
și de către forurile organiza
toare. La Suceava. Satu Mare 
și Bacău, comisiile județene 
s-au străduit să creeze o atmo
sferă sărbătorească, așa cum se 
cuvine acestei importante mani
festări baschetbalistice care în
trunește tinere talente, viitori 
performeri ai sportului cu min
gea la coș.

Cinstea de a lua parte le 
finale a revenit în acest an 
următoarelor echipe : băieți I 
(născuți în 1958 și mai tineri) : 
Șc. sp. Oradea. Șc. sp. Sucea-

va. Liceul nr. 2 Năsăud. C.S.M. 
Iași, Șc. sp. Pitești. Șc. sp. Ti
mișoara. Lie. nr. 35 București, 
Șc. sp. nr. 2 București; băieți II 
(născuți în 1960 și mal tineri) : 
Șc. sp. Pitești. Șc. generală nr. 
5 Tîrgoviște. Șc. sp. Botoșani, 
Șc. sp. Suceava. Șc. sp. Oradea. 
Șc. sp. nr. 2 București. Șc. sp. 
nr. 3 București ; fete I : Crișul 
Oradea, Șc. sp. Satu Mare. Li
ceul Tr. Măgurele. Șc. sp. Con
stanța, Șc. sp. Bacău. Șc. sp. 
Mediaș. Lie. nr. 35 București, 
Șc. sp. nr. 2 București ; fete 
II: Olimpia București, Șc. sp. 
Bacău. Crișul Oradea. Șc. sp. 
Brașov. Șc. sp. Cluj. Șc. gene
rală nr. 5 Tîrgoviște. Șc. sp. 
Galați, Șc. sp. Gheorghieni, 
Șc. sp. Sibiu. Șc. sp. Cîmpu- 
lung Moldovenesc. Șc. sp. Con
stanța.

PERFORMANTEI
J»

urnea stadioanelor a încetat să mai priveas
că uimită cazurile de precocitate sportivă. 
Ele ou devenit obișnuite, au părăsit rubricile 
de curiozități ale ziarelor și, făcînd parte 
din ceva care esle cotidian, au început să 
pară normale. Așa s-a petrecut, la timpul

lor, cu automobilul, cu televiziunea, cu antibioticele, așa 
se va întîmpla — probabil — cu zborurile în Lună și 
cu multe alte surprize pe care ni le rezervă viitorul.

Măiestria înaltă obținulă la vîrste fragede i-a pus în 
I alarmă pe specialiști. Știința sportului n-a putut rămîne 

impasibilă în fața fenomenului, cercetîndu-i cauzele și, 
mai cu seamă, urmările.

Ștacheta vîrstei a început să coboare vertiginos. Un in
structor de notație din Australia a învătat să înoate su
gari ; patinajul se începe la 4 ani; atletismul, hocheiul, 
tenisul — din clasele primare ; sînt copii care au jucat 
foarte bine șah înainte de a ști să citească. Ce se poate 
deduce din toate acesiea ?

Că .vîrsta optimă pentru începerea activității sportive 
organizate se identifică cu aceea școlară. Și nu numai 
sub aspectul dezvoltării biologice, ci și din punctul de 
vedere al disciplinei de acțiune și de gîndire, pe care 
școala o impune copilului.

Această instituție devine, astfel, principalul rezervor al 
performerilor de sport. Multe țări ale lumii ne furnizează 
modele de elevi care au atins piscuri mondiale sau olim
pice. Și dacă dăm drept exemplu doar pe Don Schollan- 
der, Nina Prozumenșcikova, Mihaela Peneș, Cristian Gațu, 
Alain Giletti, o facem pentru că o listă întreagă ne-ar 

ocupa un spațiu imens.
Accepțîndu-se ideea performanței precoce, în țara noas

tră se încearcă acum împletirea ei și cu specializarea 
timpurie, prin profilarea orelor de educație fizică, sau a 
unor întregi unități școlare, pe o anume ramură de sport. 
«Liceul sportiv" (cu profil de educație fizică, cum este 
titulatura sa oficială) a și făcut drumul de la teorie la 
practică.

în anul 1971 se va încerca, la București, un nou și in
teresant experiment. Se vor organiza concursuri polispor
tive cu elevii claselor a IV-a, urmînd ca toți cei mai do
tați pentru sport să fie reuniți în clasa a V-a la o sin
gură școală-internat.

„î ' ' - - -
liuc la recenta plenară CMEFS, se vizează pregătirea lotu
rilor românești pentru Olimpiada din 1976".

Ideea pare interesantă și n-ar fi rău ca experimentul 
' ~ • Pentru că

vîrsta ei 
mai greu 
s-o păs-

CAMPIONATELE DE SCRIMĂ ALE JUNIORILOR

prof. Ovidiu MARCU

(Conliuițuie iu pav. a Z a)

din acest an a campio- 
republicane de scrimă 
juriorilor niarj a reunit 

eforturi deosebite, 
se impune, însă, nu 

participau- 
nivel ge- 

ronsti- 
relevat 

cu 
de

Ediția 
natelor 
deschise 
2oo de concurcnți. soliciiînd orga
nizatorilor " ' ’ ’
Competiția 
numai prin cantitatea 
ților dar și printr-un 
neral superior, ceea 
tuie un merit demn 
al antrenorilor ce se 
formarea noilor 
scrimerl.

Campionatele au debutat

ce 
de 

opupă 
generații

CU

probele de floretă bAeți și sabie 
care nc-au oferit, încă de la
primul tur, asalturi spectaculoase.
Cei 45 de floretiști și-au dispu
tat, în cursul dimineții, primele
două tururi, în urma cărora cu
noaștem pe semifinaliștii probei : 
A. Ștefan și M. Răniră iSteaua). 
G. Ursovic! (Progresu*)* P. 
Henter și E. Heim (Politehnica 
limișoara). R. Vmereanu, Z. 
SzabC șl $t. Derse (Medicina 
Tg. Mureș), AL Ionescu (Viito
rul), N. Vlad (Politehnica Iași),

c. Moise (Olimpia Satu Mare), 
Fr. Iletz (Șc. sportivă Oradea). 
De semnalat absența dintre se- 
mifinaiiști a bucureștenilor Cr. 
Dinu și L. Meleca.

La sabie, ii primul tur, s-au 
impus bucureștenii C. Marin, M« 
Mustață. G. Mocanii, E. f 
I. Petriră, brașovenii Al. 
V. Duția, ș. vlad, “ “
D. Iliescu, clujenii 
Pop, orădeanu] L.
Lupuțiu (Cărei),

Oancea, 
, Cslkl, 

D. Popovici, 
K. Bus, I. 

Varga șl M.

CLASAMENTE FINALE, FLO
RETA : 1. M. Bănică (Steaua) 
4 v; 2. Fr. Hetz (Șc. sp. Oradea) 
3v; 3. N. Vlad (Poli. Iași) 3v; 
4. A. Ștefan (Steaua) 2v; 5. E. 
Heim (Poli. Timișoara) 2 v 5 0.
G. Ursovicl (Progresul) 1 v. 
sabie : 1. G. Mocanu (Viitorul) 
4v d.b.; 2. C. Marin (Viitorul) 
4v d.b.j 3. M. LuDutlu (Victoria’ 
Cărei) 3v; 4. I. Pop (C.S.M. Cluj) 
2 v; 5. ș. Vlad (Tractorul Brașov) 
2vj 0. I. Nicolat (Poli. Iași) Op;
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După strălucita victorie de la Berlin

1970, ANUL DE AUR
AL HANDBALULUI ROMANESC

• 0 EXCEPȚIONALĂ CONFIRMARE A SUCCESULUI DE LA PARIS © GRUIA, JUCĂTORUL CARE
A UIMIT SI ÎNCÎNTAT • NOUA CONSTELAȚIE CONFIRMĂ

In clipa în care, în seara 
zilei de 20 decembrie, arbi
trii danez! Christensen șl 
Olsen fluierau, la Dynamo 
Halle din Berlin, sfîrșitul 
partidei dintre ’•eprezentati- 
vele României si R. D. Ger
mane — încheiată, după cum 
se știe, printr-o strălucită 
victorie a handbaliștilor ro
mâni — se punea punct u- 
nui fructuos an competițit- 
nal. tn care selecționata ță
rii noastre a dobîndit succe
se după Succese, GEL MAI 
SEMNIFICATIV DINTRE 
ELE FIIND, FĂRĂ ÎNDO
IALĂ, CUCERIREA TITLU
LUI DE CAMPIOANĂ A 
LUMII, in primăvară, la Pa
ris. Firește că, dacă în vi
trina cu trofee a handbalu
lui românesc cupa de cam
pioni mondiali ar fi rămas 
singurul semn distinctiv al 
valorii, nimeni nu ar fi avut 
motive să se plingă. în 
fond, bătălia pentru titlul 
mondial este prin ea însăși 
un scop suprem, pentru a- 
tingerea căruia se fac sacri
ficii fizice și morale imen
se, mergîndu-se pînă la ab
dicarea cu bună știință de 
îa unele veleități competițio- 
na’e intermediare.

Totuși, reprezentativa mas
culină de handbal a Ro
mâniei, animată de o puter
nică dorință de afirmare, nu 
a cedat aproape nimic în a- 
cest an, luptînd cu o admi
rabilă energie să pregăteas
că terenul pentru succesul 
de la Paris și apoi să-l con
firme pe parcurs, pentru ca 
SATISFACȚIA VICTORIEI 
DE LA C. M. SĂ NU AIBĂ 
NICI O UMBRA. în acest 
sens, cîștigarea primului loc 
la turneul internațional or
ganizat săptămina trecută de 
federația de specialitate din 
R. D. Germană are semnifi
cații deosebite.

PRIMA și cea mai im-

portantă ar fi 
jucătorii români 
înainte de toate, 
torie din punct 
moral, care le-a redat 
deplin încrederea în capaci
tățile lor competițîonale, oa
recum zdruncinate după

NU NUMAI
(Urmare din pag. 1)

Măsuri similare au fost luate 
Si în municipiul București, un
de prin colaborarea dintre Con
siliul popular și Consiliul mu
nicipal pentru educație fizică 
și sport, sint în curs de ame
najare mari platforme bitumi- 
nizale, în toate sectoarele Ca
pitalei.

Un Început a fost făcut și 
în municipiul Cluj. Consiliul 
popular a confecționat o serie 
de Instalații pentru jocul co
piilor. care au fost amplasate 
In noile cartiere de locuințe 
(balansoare, coșuri pentru bas
chet. spaliere curbate, spaliere 
verticale eombinale cu bîrne 
de echilibru, leagăne, toboga
ne. globuri din schelet metalic 
pentru cățărat, carusele etc.).

Organizarea bună a sportului 
de masă în noile cartiere de 
locuințe. In condițiile existen
tei unei baze sportive simple, 
dar corespunzătoare, pe lingă 
faptul că atrage un număr 
mare de copii si tineri la prac
ticarea cotidiană a exercitillnr 
fizice ș! sportului — cu efecte 
favorabile asupra dezvoltării și 
Întăririi sănătății lor — con
tribuie. din punct de vedere 
educativ, la disciplinarea și

IN ATENȚIA 
CORESPONDENȚILOR I

Corespondenții ziarului nos
tru sînt rugați ca, în sezo
nul de iarnă, relatările de 
Ia competițiile de 
să fie comunicate 
telefoanele 
dacției și 
telefonice 
(11 10 05 și
funcționează 
această perioadă.

duminică 
numai la 
ale re- 
centralcle 
C.N.E.F.S.

directe 
nu la 

ale
11 79 70) care nu

duminica în

aceea că 
au obținut, 

o mare vic- 
de vedere 

pe

omo- 
forță 

Ei 
STO- 
toate

luri cu o ușurință paralizan
tă pentru adversar. El și-a 
confirmat clasa și la Berlin, 
unde a uimit pe toți cei pre- 
zenți prin forța și precizia 
aruncărilor sale. Vom mai 
aminti pe Cornel Penu, 
un portar cu un calm și o 
siguranță ce descurajează și 
cele mai temute „brațe" din 
echipa adversă, pe Cristian 
Gațu și Valentin Samungt, 
..regii" neîncoronați ai drib
lingului și ai fentelor, pe 
Gheorghe Goran, Gabriel 
Chicid și Gheorghe Licu, oa
meni de echipă, cu contri
buții mari, deși nespectacu- 
loase, în obținerea victorii
lor. Apoi, mai este 
val" : 
Marin,

„noul 
portarul Orban. Dan 

Coasă, Birtolom

GRUIA
de la Cluj. Cu atît„șocul" 

mai acut a fost efectul aces
tui succes în rîndurile 
handbaliștilor noștri, eu cît 
ei înfruntau în lupta pentru 
primul loc aceeași formație 
care îi ‘ 
etapă a 
și încă 
oasă.

Problema se amplifica și 
prin faptul că selecționata 
R. D. Germane era — SĂ 
NU UITĂM! — finalista 
C. M. învinsă atunci de 
formația română doar la 
un gol diferență și asta nu
mai după două rînduri de 
prelungiri, ceea ce, pentru 
unii, nu reprezenta o victo
rie pe deplin convingătoare. 
Lesne de înțeles, deci, ten
siunea competițională care a 
precedat marea confruntare

întrecuse în ultima 
„Trofeului Carpați" 

la o diferență seri-

PLEDOARIE
distragerea lor de la alte pre
ocupări mal puțin folositoare 
sau chiar dăunătoare.

O dată cu noul an. SE IM
PUNE însă CA PESTE TOT, 
îndeosebi în marile centre ur
bane. SA SE TREACA LA 
MASURI CONCRETE, folosin- 
du-se sprijinul consiliilor popu
lare pentru asigurarea bazelor 
sportive simple și dezvoltarea 
pe scară largă a organizării 
activității sportive de masă în 
apropierea locuințelor.

în acest fel. se poate obține 
o eficientă . mai ridicată a 
măsurilor înscrise în Hotărî- 
rea Plenarei C.N.E.F.S. din 3 
februarie a.c.. privind activita
tea în cartiere pentru intensi
ficarea activității de educație 
fizică și sport în rîndul ma
selor de cetățeni.

de la Berlin, în care ambe
le formații se prezentau la 
un sever examen, la o probă 
valorică de necontestat, în 
care, însă, handbaliștii din 
R. D. Germană porneau din 
start cu marele avantaj al 
terenului propriu.

Reprezentanților României 
le rămîneau, evident, șanse 
minime. Și, în afară de ei, 
care au abordat întîlnirea cu 
o dezinvoltură dezarmantă 
pentru adversari, nici unul 
dintre spectatorii prezenți la 
Dynamo Halle nu-i credea 
capabili să ajungă în cele 
60 de minute de joc la ex
cepționala demonstrație de 
inteligență tactică, de 
genitate valorică și de 
competițională reușită, 
au putut, astfel, SA 
PEZE într-o repriză
veleitățile ofensive ale ad
versarului și după aceea. în 
partea a doua, să-l aducă 
treptat la situația de K. O. 
,.1N PICIOARE", INV1N- 
GINDU-L CU O UȘURINȚĂ 
GREU DE PREVĂZUT. Și 
nu este de neglijat faptul 
că, cu o seară înainte, echipa 
R.D. Germane surclasase se
lecționata U.R.S.S. cu 20-9!!! 
Tn felul acesta. HANDBAL1Ș- 
T1I ROMANI Șl-AU PUTUT 
REGĂSI ECHILIBRUL. 
FIIND ACUM CAPABILI SĂ 
PORNEASCĂ — cu rezerve 
morale mai mari — pe dru
mul unor noi succese.

O ALTĂ SEMNIFICAȚIE 
a succesului de la Berlin o 
constituie, în ultimă instan
ță. deplina validare pe plan 
internațional a victoriei~de 
la Paris, ~ 
ROMANI 
SUPERIORITATEA 
MANIERA 1..J' 
BILĂ, chiar și- pentru, 
mai exigenți tehnicieni. Im
plicațiile acestei validări sînt 
mult mai ample decît s-ar 
putea bănui la prima vede
re, deoarece „zvonul" cum 
că „românii pot fi ușor în- 
trecuți" și care alimenta co
pios ambițiile, și așa deștul 
de mari ale tuturor echipe
lor adverse in jocurile cu 
echipa noastră, a FOST RA
PID INFIRMAT.

Un mare merit în obține
rea acestui succes final revi
ne întregii echipe, celor 
doi antrenori, N. Nedef și O. 
Vlase, precum și medicului 
formației, dr. Gh. Mănescu. 
care a știut să-i ajute pe ju
cători in recuperarea, forțelor 
lor fizice serios diminuate 
de acest obositor an compe- 
tițional. Ne îndeplinim. însă, 
o datorie de onoare din a 
sublinia rolul major în rea
lizarea victoriei de la Ber
lin al unora dintre compo
nența de bază ai echipei.

Este vorba in primul rînd 
de GHEORGHE GRUIA, a- 
cest ,,Pele" al handbalului 
mondial, capabil să înscrie 
cele mai surprinzătoare go-

HANDBALIȘTII 
DOVEDINDU-Ș!

DE O 
1NCONTESTA- 

cei

PRIMII 10 SPORTIVI
AI CLUBURILOR IN 1970

PETROLUL PLOIEȘTI
1. Elena Ceampelea — gimnastică
2. Cristu Vinătoru — popice
3. Mihai Mocanu — fotbal
4. Elisabeta Turcu — gimnastică
5. Aurelian Stoica — călărie
6. Gabriel Oană — atletism

CONSTRUCTORUL
6.
7.

1. Victor Ciocâltea — șah
2. Alexandra Nicolau — șah
3. Elisabeta Bucur-Rută — at

letism
4. Ecaterina Cherclov — baschet
5. Valeria Biduleac — atletism

ȘCOALA SPORTIVĂ
1. Emil Manolescu — natație
2. Ilarion Svetz — natație
3. Carmen Bucaeiuc — gimnas

tică modernă
4. Marla Niță — handbal

7 Gheorghe Nîcolae — călărie
8. Adrian Popovic, — natație
9. Maria Constantinescu — gim

nastică
10. Virgil Nlcolae — lupte greco- 

romane

BUCUREȘTI
Cornel Nedelcu — rugby 
Dragoș Sandu — patinaj ar
tistic
Constamin Rudău — popice 
Elena Pisică — volei
Elena Cîrjaliu — handbal

NR. 2 BUCUREȘTI
Mircea Ion — patinaj artistic 
Beniamin Zabet — caiac 
Constantin Bidirel — rugby 
George Heldsdiirfer — judo 
Criatinel Leoampa — judo 
Dau Berceanu — baschet

5.
6.
7,
8.
9.

10.

START PROMIJATOR ÎN NOUL SEZON
Reluarea tradiționalei competi

ții „Cupa 30 Decembrie", rezer
vată patinatorilor artistici din 
București, a însemnat un succes 
deplin. In ciuda faptului că 
o serie de sportivi consacrat! au 
absentat (majoritatea motivat), 
participarea a fost mult mal nu
meroasă ca în anlj trecuțl. De 
asemenea, s-a observat, la toate 
categoriile un progres în evo
luția sportivilor, cunoscîndu-se 
astfel avantajul pregătirii Sn 
condițiile unui patinoar acoperit. 
Șt acum, iată ultimele rezultate :

Senioare : 1. Doina Mltricieă
(C.P.M.B.) 26.6 p, 2. Anca Tănase 
(Școala sportivă nr. 2) 25,8 p, 3. 
Doina Ghlșerel (Școala sportivă 
nr. 2) 25,2 p ; seniori : 1. Mircea 
Ion (Școala sportivă nr. 2) 29,3 p. 
2. Octavian Goga (I.E.F.S.) 28,2
p, 3. Atanasie Bulele (Școala 
sportivă nr. 2) 25,6 p. învingăto
rii în celelalte categorii : Gabrie
la Voica (C.P.M.B.) 24,7 și Lu
cian Cozla (Constructorul) 20,1

p la juniori I ; Cornelia Pleu 
(Școala sportivă nr. 2) 23,8 p, și 
Cătălin lonlță (Școala sportivă 
nr. 2) 18,9 p. la juniori II, Feli
cia Pelmuș (Constructorul) 22 p 
și Adrian Georgescu (Școala spor
tivă nr. 2) 20,1 p la copil I.

CLASAMENTUL PE ECHIPE : 1. 
Constructorul 13 p, 2. Școala 
sportivă nr. 2 10 p, 3. A.S.C.P.M.B. 
7 p, 4. I.E.F.S. 5 p.

CUPA „30 DECEMBRIE" 
LA VITEZA

Concursurile de patinaj viteză 
continuă. După „Cupa Dinamo’’, 
pe pista lacului Ciucaș din Tuș- 
nad va avea loc azi și mîine 
o interesantă competiție, dotată 
cu „Cupa 30 Decembrie*4, la care 
și-au anunțat participarea aler
gători din București, Brașov, 
Cluj, M. Cluc, Tg. Mureș și Si
biu.

PROF. FL GĂMULEA — ARBITRU PRINCIPAL 
LA CONCURSUL DE LA INZEL

pa- 
fost 
din

Secretarul federației de 
tinaj, Florin Gămulea, a 
invitat de forul de resort 
R. F. a Germaniei pentru a func-

țlona ca arbitru principal Ia ma
rele concurs internațional care 
va avea loc la Inzel In zilele de 
2 și 3 ianuarie.

ECHIPELE VOINȚA TÎRGU MURES — VIRTUALE 
CAMPIOANE ...........

La sfîrșitul acestei săptămînl, 
o dată cu disputarea celor șase 
jocuri restante din etapa a Xl-a, 
se va încheia turul campionatu
lui diviziei A. Aceste partide nu 
mai. pot influența însă situația 
în clasamente a celor două for
mații mureșene, care conduc 
după lo meciuri cu un avantaj 
suficient pentru menținerea locu
rilor I. atît la băieți, cit și la 
fete. Sportivii din Tg. Mureș 
au avut în această jumătate a 
campionatului o comportare ex
celentă, conducînd aproape tot 
timpul turului fără să piardă

LICU
în sala Casei de 

Măcin s-a disputat 
box între echipele

AUTOMOBILUL MACIN 
SPORTIVA 

17—5
ȘCOALA 
CONSTANȚA

DE TOAMNĂ
decît 3 locuri, băieții unul 
C.S.M. Reșița) și fetele două 
Voința Cluj și C.S.M. Reșița), 
rește, toate în deplasare.

Azi și mîine se vor disputa ur
mătoarele meciuri : C.S.M. Re
șița — Hidromecanica Brașov, 
Petrolul Ploiești — Voința Tg. 
Mureș, Cetatea Giurgiu — Laro
met București, la femei, Gloria 
București — Rafinăria Teleajen 
Ploiești. Voința Tg. Mureș — Fla
căra Cîmpina și Voința București 
— Olimpia Reșița la bărbați.

înaintea acestor jocuri, clasa
mentele se prezintă astfel :

FEMININ
10
11 
11 
11 
11 
19 
10

(la
(la 
fi-

Bota, jucătorii care „vm , 
BĂTlND CU INSISTENȚA 
LA PORTA CONSACRĂRII 
MONDIALE. Cu toții, îm
preună cu antrenorii lor și 
avînd ca și pînă acum spri
jinul activ al federației 
vor realiza, avem convinge
rea, alte succese semnificati
ve în anul viitor.

Calin ANTONESCU

cultură din 
întîlnirea de 

.................„   Automobilul 
din localitate și Școala sportivă 
din Constanța. Pugiliștii din Mă
cin, pregătiți de antrenorul ~ 
Petcu,- au cîștigat detașat, 
scorul de 17—5. Rezultate : 
Rusu (M) b.p. M. Mihai, T. 
nache (M) b.p. I. Kadîr. Gh. Ră- 
dulescu (M) b.p. O. Kemal. C. 
Tubulceanu (C> egal cu D. Spă
tarii, S............................ ’
ban. I. Popa (C) egal 
C. Dragomir (M) b.p. 
nescu, G. Tudor (M) 
Tudorache, C. Tu dose 
cu D. Boitan. M^Lupu 
Al. Marin, P. 
ab I. Misoi.

c. 
cu 

Gh.
E-

Ciugă (C) b.p. I. Șer- 
' cu I. Eni, 

V. Simlo- 
b.p. C. 
(M) egal 

(M) b.k.o. 
Preoteasa (M) b.

Voința Tg. M.
Voința C-ta. 
Voința nuc. 
Rapid Buc.
Voința Cluj

6. Petrolul PI.
7. C.S.M. Reșița
8. Hidromecanica 

Brașov
9. Dermagant Tg. 

Mureș
10. Laromet Buc.
11. U.T. Arad
12. Cetatea

Giurgiu

n o 2
7 0 4
0 0 5
0 0 5
6
8
5

0 5
0
0

4
5

24488 
25257 
26876 
26259 
25658
22809
23609

26
25
23
23
23
22
20

10

11
10
11

10

0 4 23291 20

CONCURSURI DESCHISE
TUTUROR ELEVILOR:

©„Șah la rege"® „Arcașul 
lui Mircea" • Paleta 

de argint”-
In lipsa zăpezii, vacanța 

elevilor piteșteni a fost O- 
rientată către practicarea 
sporturilor de sală, ne-a in
format tov. prof. GH. CRE- 
ȚU, președintele Consiliului 
județean pentru educație fi
zică și sport Argeș.

In sala de sport a Insti
tutului pedagogic, 200 de 
școlari se vor întrece la 
baschet, volei și handbal, 
în cadrul „CUPEI 30 DE
CEMBRIE".

La Casa pionierilor, peste 
100 de elevi s-au înscris la 
ineditul concurs „ȘAH LA 
REGE", iar alți cîteva sute 
și-au manifestat dorința de 
a lua parte la întrecerile do
tate cu trofeul „PALETA 
DE ARGINT". Se înțelege 
că este vorba despre tenis 
de masă. Acest sport a cu
prins o masă foarte mare 
de elevi piteșteni, chiar și 
mesele din beton amplasate 
în perimetrul cvartalelor de 
blocuri fiind ocupate cu con
cursurile organizate pînă 
seara tVziu.

Pe platoul din parcul Tri- 
vale, Consiliul județean al 
organizației pionierilor a in
vitat 200 de concurenți, pur
tători de cravate roșii, la 
întrecerea do orientare tu
ristică „ARCAȘUL LUI 
MIRCEA".

4
4
3

o 
o 
o

24439
22963
24400

19
18
17

2
MASCULIN

91.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Gaz m. Mediaș
8. Raf. Teleajen
9. Voința Buc.

10. C.F.R. Tim.
11. Gloria Buc.
12. Petrolistul

Cîmpina

Voința Tg. M. 
Rapid Buc. 
Petrolul PI. 
Fi. Cîmpina 
Olimpia Reșița 
C.S.M. Reșița.

10
11
11
10
10
11
11
10
10
11
10

11

0

o
7 0
7
7
6
5
5
5
5
4
2

0 
0 
0
0
0
0
0
0 
0

1 0 9

22980

53525 
56233 
55694 
50776 
50467 
56671 
55315 
52355 
50945 
49172 
48322

53673

RECEPTIVITATE LA PROBLEMELE SPORTIVE
Intre preocupările comi

tetului sindicatului Fabricii 
de confecții București, spor
tul este tratat cu toată aten
ția. Nici nu s-ar putea altfel, 
dacă se ține seama de faptul 
că asociația Confecția numă
ră peste 10 000 de membri. 
Noi am pornit de la ideea 
că angrenînd un număr cît 
mai mare de tineri, îndeo
sebi în competițiile de masă, 
creîndu-le acestora prilejul 
de destindere, sprijinim efec
tiv și activitatea profesională.

Activiștii asociației noastre 
sportive vin deseori la comi
tetul sindicatului pentru a 
ne cere sprijinul, a ne încu- 
noștin ța despre proiectele lor. 
Ne-am străduit, pe cît ne-a 
Stat în putință, să-i ajutăm. 
Din fondul comitetului sindi
catului am virat în acest an 
12H000 lei. Fondurile au fost 
dirijate în special către acti
vitatea de masă : campiona
tul asociației, crosul 1 Mai, 
,,Cupa textilistului", la care 
sportivii noștri au participat 
cu succes în etapa pe mu
nicipiu, cîștigînd locul I la 
handbal, volei și tenis de 
masă. La începutul anului, 
în intenția noastră era să 
sprijinim mai eficient acti
vitatea turistică de masă, dar, 
după cum este cunoscut, mo
mentele grele prin care a tre
cut țara în primăvară au ne
cesitat eforturi suplimentare 
în producție, ceea ce a făcut 
ca excursiile din fondurile 
sindicatului să se reducă. 
Astfel, s-a organizat o singură 
acțiune turistică, la Dofta- 
na și Sinaia, la care au par
ticipat 132 de persoane. 
Acum, însă, acțiunile turis
tice vor cunoaște frecvența 
corespunzătoare.

Sîntem convinși de necesi
tatea creării unei baze ma
teriale puternice, de faptul 
că amenajarea unor tere
nuri cît mai aproape de în
treprindere conving mai ușor 
pe salariați să practice spor
tul preferat. Noi am reușit, 
într-o măsură, să sprijinim

14

28
25
25
24
22
21
21
20
20
39
14

13

împrejmuitor la terenul de 
handbal și la ora actuală, 
proiectul este aprobat, iar 
construcția se va executa 
pînă la primăvară. Sperăm, 
astfel, că vom impulsiona' și 
mai mult activitatea handba
listică din . întreprinderea 
noastră, că echipa feminină

Tov. Elena Nae (x), președinta Comitetului sindicatului, 
mijlocul jucătoarelor echipei de handbalmijlocul jucătoarelor

asociația în eforturile ei de 
a amenaja cîteva baze spor
tive. Cu sprijinul Consiliu
lui municipal sindical, ca și 
al sindicatului nostru, s-a 
construit în incinta între
prinderii un teren de hand
bal bituminizat și s-au re
făcut cele două terenuri de 
volei. Am insistat pe lîngă 
Comitetul de direcție să a- 
probe construcția gardului

ÎNSEMNĂRI de la plenara c. j.e.f.s. dolj IMAGINEA OPTIMISTA
De mai mulți ani, sportul doljean •— corespunzător dezvoltării 

generale, îndeosebi pe plan economic, a județului respectiv 
— se află într-o permanentă ascensiune. El s-a impus și 
se impune în continuare cu o vigoare creseîndă !n arena 

națională, reușind să ofere sportului românesc cîțiva mar! campioni 
— cum este, de pildă, acest inegalabil Gheorghe Berceanu — a 
căror faimă a depășit hotarele țării.

Imaginea optimistă a prezentului, dar mal ales a viitorului său, 
s-a conturat și cu prilejul recentei plenare a C.J.E.F.S. Dolj, care 
a analizat îndeplinirea planului de dezvoltare * activității de 
educație fizică și sport din județ în anii 1969—1970 și a dezbătut 
obiectivele propuse pentru următorii cinci ani, pînă în 1975.

din comunele Giurgița, Bechet, 
Poiana Mare, Melinești nu între
prind acțiuni eficiente pentru 
masa de oameni ai muncii.

Pe de altă parte, așa cum bine 
remarca tov. TROTEA SMA-
RANDACHE membru in Comi
tetul Executiv al 
sindical județean, 
unui număr mal

Consiliului 
atragerea 

mare de

în

a fabricii, participantă 
campionatul diviziei A, 
reprezenta tot mai bine 
lorile asociației sportive Con
fecția.

£n
va 

cu-

ELENA NAE
președinta Comitetului 

sindicatului de la Fabrica 
de confecții și tricotaje 

București

A SPORTULUI UOLJEAN

IMPULS ACTIVITĂȚII
Nu numai dintr-o necesltaie 

strict formală, participants la 
plenară au acordat prioritate în 
tematica lucrărilor activității de 
masă, care constituie — după 
cum. cel puțin teoretic, se re
cunoaște — piatra unghiulară a 
mișcării noastre sportive. Atît 
din referatul expus de către vi
cepreședintele consulului jude
țean, tov. FLOREA ZAMFIR, Cit 
șl din unele luări la cuvînt s-au 
desprins cifre șî fapte care con
duc spre o concluzie favorabilă 
în privința domeniului mențio
nat. Elocvente ne apar, tn acest 
sens, realizările obținute în me
diul școlar. înființarea celor 44 
de asociații sportive din licee, 
școli profesionale și grupuri șco
lare, precum și a celor 50 de 
asociații în școlile generale a dat 
un nou impuls activității sportive 
a elevilor. Impuls exprimat, 
printre altele, în larga participare 
la competlțlUe organizate pentru

REVIRIMENTUL NU S-A
După cum s-a subliniat, 

chiar în cadrul plenarei, realiză
rile obținute In privința activită
ții sportive de masă sînt încă 
departe de a răspunde aerlnțelor 
actuale șl condițiilor create. In 
referatul prezentat »-a menționat, 
in spirit autocritic, că aparatul 
Consiliului sportiv județean a ne
glijat î't bună măsură activitatea 
de masă, trecută multă vreme pe 
un plan secundar al preocupărilor, 
atenția principală fiind îndreptată 
spre sportul de performanță. In 
aceeași ordine de idei, s-a re
cunoscut faptul că deși după 
Plenara C.N E.F.S. din februarie 
l»l« optica activiștilor sportivi

SPORTIVE A ELEVILOR
el (90 000 de școlari angrenați în 
acțiuni turistice — față de 55 000 
prevăzuți în plan — 42 000 la
„Crosul tineretului", 15 000 la con
cursul popular de șah, 33 de 
echipe băieți șl 22 echipe fete 
la pentatlonul atletic școlar). 
Notabile sînt, de asemenea, șl 
progresele realizate pe linia an
grenării masei de salariați din 
întreprinderi șl Instituții în prac
ticarea exercițillor fizice șl a 
sportului (multe din cele 31 de 
asociații sportive sindicale — 
cum sînt, de pildă. Chimia și 
C.F.R. Rovine din Craiova, Pro
gresul Băileștl — au organiza, 
campionate Interne Ia diferite 
ramuri de sport, la care s-au 
adăugat cupele pe ramuri de 
producție), precum șl a oame
nilor muncii din mediul rural 
(38 000 de participanțl în etapa 
I a „Cupei tineretului de la sate", 
96 duminici cultural-sportive etc).

PRODUS PRETUTINDENI
locali în privința activității de 
masă a suferit modificările cores
punzătoare, Indicațiile date cu 
acel prilej n-au prins Încă viață 
pe măsura așteptărilor, revirimen
tul dorit nu s-a produs pretutin
deni. Așa se explică de ce In 
unele școli generale (cele din 
Breasta, Terpezlța, Lazaț și licee 
(Poiana Mare, Plenița. Cetate) ac
tivitatea tn afara orelor de edu
cație fizică atrage încă un număr 
redus de elevi, de ce asociațiile 
sportive din anumite întreprinderi 
și instituții (Independența și Elec
trica din Craiova, Dunărea din 
Calafat, Avîntui Fillajl) ca și cele

salariați În practicarea exercițillor 
fizice și sportului este împiedicată 
șl de tendința pe care o manifestă 
multe dintre asociațiile sportive d? 
a se preocupa aproape exclusiv de

latura competițională a sportului 
de masă. Observații critice șl au
tocritice judicioase în privința ac
tivității sportive a studenților a 
făcut tovarășul OVIDIU GADI- 
DOV, reprezentantul catedrei de 
educație fizică de la universitatea 
craioveană, care a pus îndeosebi 
accentul pe necesitatea unu, spri
jin mal susținut din partea con
ducerii acestui for de Invățămînt 
pentru realizarea bazei materiale 
corespunzătoare activității celor 
4 000 de studențl.

CTT MAI MULȚI FII Al OLTENIEI LA MUNCHEN
Cu evidentă satisfacție au tre

cut în revistă partlcipanțil Ia 
plenară realizările dobîndite în 
domeniul sportului de performantă 
din județul lor. Cele 9 titluri de 
campioni naționali, cucerite în 
1969 și 8 tlt'uri în 1970 (reprezen- 
tînd îndeplinirea sută ta sută a 
prevederilor din planul pe anij 
respectivi), distincția de maestru 
emerit al sportului oferită luptă
torului Gh. Berceanu șl alte 
cinci de maestru al sportului, 
atribuite sportivilor doljeni în 
1969 (țață de 2 planificate), pre
cum șl încă trei în 1970 (tot 
față cr 2 planificate), cele 4 ti
tluri (I, campioni balcanici (la 
lupte, atletism și scrimă), recor
durile republicane realizate, ca șl 
sporul general al sportivilor cla
sificați constituie rodul unei ac
tivități susținute și remarcabile 
din partea tuturor factorilor an
gajați pe acest tărîm.

Ceea ce reprezintă, de aseme
nea, un fapt deosebit de meri
toriu este că județul Dolj s-a 
angajat cu răspundere să contri
buie Ia prezența și afirmarea 
olimpică a sportului românesc. 
Deși în ultima vreme au plecat 
din «cest județ o serie de spor
tivi de certă valoare (printre 
care Gh. Berceanu, Eugen t»u- 
mezeanu, Icn Sănătesci șl alții),

Doljul nu șl-a retras angajamen
tul de a furniza loturilor olim
pice elemente de nădejde, bine 
pregătite. Printre sportivii nomi
nalizați care și-au îndeplinit pînă 
acum obiectivele intermediare se 
află gimnastele Marcela Păunescu 
șl Dorina Călinescu, atleta Nata
lia Andrei, luptătorii Ion Stoica 
șl Constantin Bușoi, scrimerii 
Duțu, Cărămidă șt Bunea, fotba
listul Oprea și alții. Dar există 
perspective ca în anul viitor nu
mărul acestora să crească (an
trenorul ae lupte ILIE MARI
NESCU, de la clubul Electropu- 
tere, afirma că poate nominaliza 
Încă doi dintre elevii săi), ast
fel că, la Miinchen, In 1972, ne 
putem aștepta să fie prezenți mai 
mulți fii ai Olteniei.

Aceste realizări remarcabile ob
ținute în sportul de performanță 
își au, desigur, explicațiile lor 
și partlcipanțil Ia plenară au 
fost cu toții de acord că prin
cipala dinvre ele o constituie 
preocuparea mal atentă pentru 
creșterea numărului de copil și 
Juniori angrenați într-o activitate 
organ1 ată de Instruire șl antre
nam t (960 în acest an față de 
585 în 1968), ca și pentru Insti
tuirea unul sistem competlțlonal 
bine stratificat, dedicat acestora.

numărul șl experiența cadrelor 
tehnice. Tovarășul ION CETA- 
TEANU, secretar al Comitetului 
județean de partid, și-a expri
mat, pe bună dreptate, nemulțu
mirea pentru faptul că unele ra
muri de sport cu tradiție pe 
meleagurile oltene, cum este, de 
pildă, boxul, au dat chiar înapoi, 
deși există destul tineri dornici 
să ie practice. Ca nemulțumi
toare au fost apreciate rezultatele 
la haltere, gimnastică băieți, 
baschet șl la unele probe atle
tice (îndeosebi sărituri șl arun
cări). După cum critici îndrep
tățite au fost adresate clubului 
Universitatea pentru faptul de 
a nu avea nici un sportiv nomi
nalizat, cu excepția fotbalului.

Analizîndu-se această stare 
nesatisfăcătoare de lucruri în 
ramurile de sport menționate, s-a 
ajuns la concluzia că ea a fost 
determinată de : un volum de 
muncă nesatisfăcător, selecție șl 
pregătire necorespunzătoare a

tinerelor elemente, lipsă de pa
siune Ia unii antrenori, slab 
eontroi și insuficientă îndrumare 
din partea conducerilor de sec
ții și de cluburi, a comisiilor 
județene — deficiențe asupra că
rora s-a oprit p© larg șt cu 
temei în cuvîntul său tovarășii 
MARIN BlRJEGA, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S.

Trebuie să recunoaștem, tot
odată, că unii dintre partlcipanțil 
la plenară s-au referit în mod 
justificat șl la insuficiența bazei 
materiale drept o cauză ce îm
piedică îmbunătățirea activității 
în anumite ramuri de sport (tov. 
ION GORGAN, membru al comi
siei județene de box, arăta. de 
pildă, că din cele 5 secții de box 
existente în Craiova numai una 
beneficiază de o sală cît de cît 
corespunzătoare, iar tov. MIHAI 
NESTOR, prof, la Școala spor
tivă, sublinia condițiile precare 
în care se pregătesc iarna atle- 
tii craioveni).

DE LA STlNA DIN VALE
LALENINGRAD

Dorind să ne precizeze 
cît mal fidel zona geo
grafică In cadrul căreia 
îșl petrec vacanța o parte 

dintre elevii și studenții Clu
jului, șeful sectorului sport- 
turism din cadrul comitetului 
județean U.T.C., tov. Gh. 
Opriș — Ia solicitarea noa
stră — ne-a specificat laco
nic : „De la Stlna din Vale 
la Leningrad". (Stlna din 
Vale reprezentînd punctul al
pin cel mal apropiat de 
oraș, Iar Leningradul.... polul 
opus).

Iată-ne, deci, căutînd (cu 
glndul, bineînțeles) — între 
cele două repere oferite — 
tineretul studios clujean ple
cat în căutarea dellciilor va
canței. După scurte popasuri 
în taberele alpine de la Stîna 
din Vale, Mogoșa, Izvoarele 
și Păltiniș; unde am salutat 
pe cel 140 de studențl clujeni, 
venițl să la cu asalt pîrtiile 
și să răscolească, cu veselia 
lor- liniștea tainică a mun
telui, ne-am îndreptat spre 
taberele de odihnă, presă
rate pe toată întinderea Car- 
paților răsărltenl șl meridio
nali, să-l căutăm pe ceilalți 
420 de clujeni trimiși pentru 
destindere șl fortificare înain
tea dificilei competiții a se
siunii de lamă.

Am alergat, astfel, de la 
Predeal la Slănlcul Moldovei, 
de la Sovata la Pîrîul Rece, 
de la Bușteni la Govora, în- 
tîmpinațl fiind pretutindeni 
de Un decor feeric șl de zîm- 
bete destinse ce exprimă sa
tisfacția acestor splendide 
zile de vacanță. In progra
mele taberelor am descoperit; 
pretutindeni, mulțimea activi
tăților sportive (drumeții, 
concursuri, de schi; demon
strații pe patine); știut fiind 
faptul că viața oricărei ta
bere, chiar avînd ea un ca
racter de odihnă, tot în jurul 
activităților sportive gravi
tează.

In drum spre casă ne-am 
abătut pe la Săcele, în tabăra 
de instruire sportivă, unde 50 
de elevi clujeni, președinți al 
asociațiilor sportive din licee, 
școli profesionale și post-11- 
ceale învață —cu profesori șl 
metodlștl special recrutați — 
tactica de a conduce activi
tatea sportivă a sutelor da 
elevi din școlile unde el în
vață.

Reveniți la Cluj am aflat 
că :

O 20 de studențl clujeni 
au plecat la Varșovia într-o 
excursie de cîteva zile:
• la concursurile de schi șl 

săniuș, organizate la cabanele 
Buru, Someșul Rece șl pădu
rea Hoia s-au înscris, în pri
ma manșă, 420 de elevi și 
studențl ;

o în Cluj s-au deschis 3 
cluburi — pe Interese — ale 
elevilor (cu caracter sportiv, 
de orientare turistică șl cultu- 
ral-artlstic), după cum In fle
care oraș și localitate unde 
funcționează licee și-au înce
put activitatea duburile cu 
caracter universal ;
• excursiile studențești pro

gramate în interiorul țării se 
desfășoară conform progra
mului dinainte stabilit ;
• cabanele Vlădeasa Șl Va

lea Drăganulul stau special a- 
menajate pentru Revelionul 
studenților clujeni, Iar com
plexul Borșa, pentru grupul 
școlar clujean Tehnofrlg ;

• într-un grup de mal 
mulți tineri, care și-au dorit 
să-și petreacă Revelionul la 
Leningrad, se află și un bu
chet de elevi șl studențl clu
jeni.

Iată, deci, cum .pîrtiile va
canței se întind de la Stîna 
din Vale la... Leningrad,

Nușa DEMIAN

mei-gem
OBIECTIVE IMPORTANTE PENTRU ANII VIITORI

STAGNĂRI SAU CHIAR REGRESE LA UNELE RAMURI 
DE SPORT

Apreciind ceea ce es»e pozitiv, 
progresul realizat, plenara n-a 
ocolit deficientele existente încă 
în spotlul de performanță din 
jude(. Cel prezenți au analizat

cu exigența cuvenită situația 
unor ramuri sportive. în care nu 
s-a înregistrat saltul calitativ pe 
măsura condițiilor organizatorice 
șl materiale create, în raport cu

După dezbaterea lui cu rea
lism șl răspundere, plenara a 
adoptat planul de dezvoltare a 
activității de educație fizică și 
sport din județul Dolj între anii 
1971—197!h

In privința bazei materiale, 
obiectivele principale de realizat 
în perioada menționată sînt : 
construirea unei săli de sport 
cu 2000 locuri, a unei alte săli 
de gimnastică și a unui grup 
social la stadionul clubului Elec- 
troputere, amenajarea hipodro
mului din Parcul Poporului, pre
cum și a unui complex în lunca 
Jiului (acțiune Inițiată de Comi
tetul județean U.T.C.), construi
rea de baze sportive simple în 
cartierele Brazda, Valea roșie, 
Craiovița, Calea Severinulul și 
Calea București (acțiuni comune 
ale C.J.E.F.S., U T.C., sindicate și 
consiliul popula municipal Cra
iova), amenajarea în fiecare loca
litate rurală și unitate școlară a 
unei baze simple sau complexe.

Tn conformitate cu indicațiile 
plenarei C.N.E.F.S. din noiem
brie 1979 planul adoptat prevede 
o concentrare a eforturilor pen
tru consolidarea ș? dezvoltarea 
secțiilor de lupte, ițrlmA^ box,

atletism șl fotbal ale cluburilor, 
școlilor sportive și asociațiilor 
din cadrul județului. în paralel, 
se va urmări lichidarea rămî- 
nerii în urmă la baschet, gimna
stică masculină șl haltere.

In următorii ani se va asi
gura un caracter multilateral sis
temului competițional local, prin 
organizarea de campionate ju
dețene, gen divizie, la handbal, 
volei, lupte și atletism.

Obiective importante • vizează, 
de asemenea, pregătirea sporti
vilor pentru loturile olimpice 
naționale, creșterea numărului de 
sportivi legitimați șl clasificați, 
selecția și Instruirea copiilor și 
juniorilor, perfecționarea cadre
lor tehnice etc.

După cum concluziona în în
cheierea lucrărilor plenarei pre
ședintele C.J.E.F.S., AUGUSTIN 
BRÎNDUȘE, există condiții sufi
ciente pentru ca acest plan s.l 
fie realizat cu succes, astfel ca 
sportul din Județul Dolj să poată 
urca în anii viitori noi trepte 
valorice,

C. FIRANESCU

SIMBATA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 19 : Poli Galați •— 
,.U“ Timișoara. Poli Cluj — 
Steaua ; de la ora 16 • I.C.H.F.
— Poli Brașov, Poli Bucu
rești — „U“ Cluj, Farul — 
I.E.F.S., Rapid — Dinamo, 
meciuri în divizia A.

SCRIMA. Campionatele re
publicane de juniori — sala 
Floreasca II, de la ora 8 dim.

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9 : Poli Brașov — 
Poli Galați, Steaua — Poli 
București. „U“ Timișoara — 
Rapid ; de la ora 16: Farul
— Poli Cluj, „U‘* Cluj — 
I.C.H.F. București, I.E.F.S.
— Dinamo, meciuri în divi
zia A.

SCRIMA. Campionatele re
publicane de juniori — sala 
Floreasca II, de la ora 8 dim.

POPICE. Jocurj din campio
natul diviziei A (masculin) : 
arena Voința, de la ora 8, 
Voința București -- Olimpia 
Reșița, arena Gloria, de la 
ora 8, Gloria București — Ra
finăria Teleajen Ploiești.
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PENTRU DINAMO, TURNEUL DIN AMERICA DE SUD
FACE PARTE DINTR-UN AMPLU PLAN DE PREGĂTIRE
® Valoarea echipei trebuie ridicată la nivelul international ♦ Plan de pregătire pe trei ani • Revine Traian Ionescu pe prima scenă 
a fotbalului românesc? ® Turneul din America de Sud intr-o viziune mai largă S Sandu Gabriel a primit dezlegarea pentru Dinamo

Pentru liderul campionatului diviziei A, vacanța e, desi
gur, plăcută. Echipa cu lotul, poate, cel mai valoros, a 
reușit, în sfîrșit, să ocupe în clasament poziția care de a- 
tîta vreme a constituit obiectivul ei principal pe plan in
tern. La capătul a 15 etape, valoarea, talentul și experiența 
competițională dobînflite în ultimii ani de Dinu. Dumitra- 
che, Radu Nunweiller sau Deleanu au fost materializate 
în comportări onorabile și încununate de acest simbolic 
titlu — „campioană de toamnă".

Totuși, în aceste zile apa
rent’calme, la Dinamo exis
tă preocupări pentru îmbu
nătățirea activității fotbaliști
lor de aici. Recunoscînd rea
lizările din campionatul ac
tual, n-au fost omise nici ca
rențele manifestate în joc, a- 
supra cărora se va insista cu 
precădere în perioada ce va 
urma. S-a plecat de la un 
adevăr recunoscut de toată 
lumea: Dinamo e lider, s-a 
impus pe plan intern, dar 
comportarea sa pe plan in
ternațional, avînd ca argu
mente jocul și rezultatele rea
lizate în fața lui Liverpool, 
au fost sub nivelul cerințe
lor.

Plecînd de la această rea
litate, conducerea clubului și 
a secției do fotbal au întoc
mit un plan de acțiune — 
pe o perioadă.de trei ani — 
al cărui obiectiv final îl con- 

j6tituie ridicarea valorii echi- 
•pei la nivel european, în do
rința de a face din Dinamo 
o formație capabilă să repre- 
'zinte cu demnitate fotbalul 
^românesc pe tărîm interna
țional.

Mai concret, ce s-a stabi
lit înlit în acest sens ? Din dis- 
'cuția avută cu VALERIU 
|«BUZEA — președintele clu
bului Dinamo, și ION NAE 
— vicepreședinte, am aflat 
că se preconizează o acțiune 

” ’ -■.--•-X—, și
jucătorilor, înce- 
grupele de copii 
Ia prima forma-

5 minute cu Marin Bojin

Pag. a 3-a

«Laudele nu mi au făcut un bun serviciu"
Acest tur de campionat, re

cent încheiat, a mai lansat 
cîteva nume. Dintre toate, cel 
al lui Marin Bojin a căpătat, 
parcă, rezonanțe aparte. As
tăzi, cînd spui C.F.R. Timi
șoara, te gîndești automat la 
Marin Bojin, un jucător-sim- 
bol...

— Cred că fișa mea perso
nală nu prezintă puncte de 
atracție. M-am născut la Or
șova. la 24 august 1951, acolo 
am terminat liceul si tot acolo 
am învățat să bat mingea. Pe 
malul Dunării, am jucat pe 
maidane, ca orice copil, am 
făcut parte din echipa de pi
tici și juniori și am . trezit 
ceva speranțe in divizia C la 
Unirea Orșova. M-a văzut un 
ceferist din Timișoara, Gheor- 
ghe Stana e numele dinsu- 
lui, și m-a adus, în vară, pe 
Bega. Așa m-am trezit aproa
pe fără să visez în divizia A.

— Și cum ți se pare 
viata în „înalta societate-1, 
după un tur de campio
nat ?

— Viafă grea, viată preten
țioasă ! Sincer să fiu, nu 
credeam să fac fată. La 19 
ani, însă, entuziasmul și am
biția țe pot duce departe.

— O explicație sau o 
satisfacție ?

— O explicație.
— Iar satisfacțiile lui 

Marin Bojin ?
— Cele patru goluri înscrise 

și cel pufin de două ori ati- 
tea pase. bune date coechipie
rilor. AtitI

— Să înțeleg că insa
tisfacțiile au depășit cu 
mult clipele de bucurie ?

— Răspunsul e obligatoriu?
— Cum crezi...

— ... Am înregistrat multe 
insatisfacții. Știu că n-am dat

laudele nu mi-au făcut un 
bun serviciu. Ele depășeau 
cu mult adevărata mea va
loare, iar publicul a devenit 
pretențios, așteptînd de la 
mine o comportare pe măsura 
aprecierilor. Iar eu n-am de- 
cit citeva luni în divizia A... 
Vreau să fac carieră, iubesc 
fotbalul, cu patimă, dar și cu 
rațiune.

— Pe ce post vrei să 
faci carieră și care este 
idolul tău ?

— In divizia O am jucat 
vîrf retras. Aici, la G.F.R. Ti
mișoara, vîrf avansat. Nu 
m-am acomodat încă întru 
totul cu acest loc, dar mă 
rodez de la meci la meci. Ară- 
tafi-mi un vîrf din tară care 
să aibă alt idol decît Dumi- 
trache.

— Dacă C.F.R. Timi
soara retrogradează, la ce 
echipă ți-ai dori să joci?

— Nu mi-am dorit și nu
mi doresc decît ca „ll"-le 
ceferist Să nu cadă.

— Și dacă...
— Cînd mai există încă 15 

etape, acest „și dacă" poate 
însemna: ȘI DACĂ C.F.R. 
TIMIȘOARA NU RETRO
GRADEAZĂ 7! Da vîrstă la 
care tineri ca mine fac poe
zii, eu mai sper ca C.F.R.-ul 
să nu cadă. In fotbal s-au 
văzut „minuni" și mai mari.

Mircea M. IONESCU

hotare, cu care să se acțio
neze în privința pregătirii, a 
schimbului de experiență.

Ce ne-am propus nu e 
o treabă ușoară. De aceea, 
ne-am gîndit să unificăm for
țele de care Clubul dispune 
în materie de fotbal. Se con
turează realizarea în scurt 
timp a unui cuplu de antre
nori Traian Ionescu — Ni- 
cușor. Primul, cunoscut de 
toată lumea fotbalistică, are 
merite în cucerirea titlurilor 
de campioană de către Di
namo, a dovedit excelente 
calități în depistarea elemen
telor de perspectivă, exem
plele lui Dumitrache, Dinu, 
Moldovan, Doru Popescu fiind 
grăitoare în acest sens. EI a 
realizat performanțe bune în 
perioada cît a lucrat în Tur
cia. Este un tehnician com
petent, are ochi, cum se spu
ne, și idei. Ar fi păcat să ră- 
mînă în afara stadionului. 
Ar fi în detrimentul clubului și 
al fotbalului românesc. La 
rîndul său, Nicușor este un 
antrenor serios, s-a afirmat 
aici, la Dinamo, ca jucător și 
tehnician, a reușit să închege 
echipa din punct de vedere 
moral, și, de ce să n-o recu
noaștem, are merite în obți
nerea 
ment. 
păreri 
lălăit, 
De aceea, timp de trei ani, 
ei vor răspunde de prima e- 
chipă și vor coordona întrea
ga activitate fotbalistică din 
cadrul clubului.

— Dinamo se află înaintea 
unui turneu în America de 
Sud. Cum e tratat evenimen
tul respectiv ?

— Turneul în Peru, Ecua
dor și Brazilia face parte din 
programul de care v-am vor
bit mai înainte. Va fl, desi
gur, dificil prin durată, prin 
călătoria lungă și problemele 
de adaptare la condițiile cli
materice din America de Sud.

El angajează și prestigiul e- 
chipci. Dinamo va juca în 
Brazilia, țara cu un fotbal 
atit de dezvoltat. Totuși, o- 
biectivul principal al aces
tui turneu îl constituie pre
gătirea unui Iot de 19 jucă
tori, motiv pentru care am 
și stipulat în contract obli
gația impresarului de a asi
gura echipei terenuri pentru 
antrenamente și evitarea, pe 
cît posibil, a deplasărilor 
lungi. Pe lingă toate acestea, 
tehnicienii noștri au datoria 
să pătrundă în tainele fotba
lului brazilian, împrumutând 
tot ce e bun, util și adapta
bil la echipa noastră.

— Ce noutăți prezintă lo
tul dinamovist ?

— Sub culorile lui Dinamo 
vor apare tinerii MOT, de la 
Unirea Alba Iulia, și căpita
nul echipei naționale de ju
niori, SANDU GABRIEL, 
pentru care Metalul Bucu
rești ne-a dat dezlegarea.

C. ALEXE

putea ajunge să ne îndeplinim 
obiectivele. Iată de ce, la baza 
planului întocmit, care nu ex
clude măsurile organizatorice 
interne, stă realizarea unor 
relații de colaborare cu două 
formații din divizia B, prin
tre care Metalul București, 
unde să poată fi rodați jucă
tori cu perspective certe de 
a îmbrăca tricoul primei 
noastre echipe. Se simte ne
voia unui cadru organizato
ric mai larg pentru creșterea 
elementelor proprii. Vom 
mări efectivele tuturor Iotu
rilor, Ia copii, juniori și ti
neret, Ia conducerea cărora 
vor fi încadrați tehnicieni re
crutați dintre foștii jucători 
ai clubului Dinamo. Tot ce 
se face pe plan organizatoric 
va fi condiționat de promo
varea anuală, la noi sau Ia 
cele două echipe din divizia 
B, de care aminteam, măcar 
a unui junior. Urmărim îm
bunătățirea sistemului de pre
gătire fizică, de refacere 
după efort, sub controlul clu
bului și cu aportul unor ca
dre de specialitate, antrenori 
și medici. Se va mări numă
rul de antrenamente, chiar și 
la echipa de tineret. S-a pro
pus introducerea înotului ca 
mijloc de îmbunătățire a pre
gătirii fizice, avîndu-se la 
bază experiența și rezultatele 
dobîndite în cadrul secției de 
caiac-canoe.

— Ce se va întreprinde pe 
plan tehnic ?

— Sub acest aspect, se vor 
lua măsuri pentru realizarea 
unei strînse colaborări cu două 
formații prestigioase de peste

locului întîi în clasa- 
Acești doi antrenori au 
bune unul despre ce- 
se respectă reciproc.

tot ce pot. Și nu întotdeauna 
am fost înfeles de coechipieri. 
A fost de ajuns să înscriu 
primul gol, ca să mă trezesc 
uneori... singur în teren. Nu 
vreau să cred că a fost vorba 
de egoism. Apoi, în numele 
sincerității, vă mărturisesc că

IN OBIECTIV: turul campionatului diviziei A (IV)

CARENȚELE DE PREGĂTIRE ATLETICĂ
AAINEAZA TACTICA ECHIPELOR NOASTRE

fost cea mai lungă 
pe care am avut-o 

joc fotbal — mai 
o lună — dar și bi- 

după o perioadă

propus un plan

spune prezent!AL. NEAGU: „La 4 ianuarie voi

mai largă de depistare 
pregătire a 

jpînd de la 
și ajungînd 
ție.

— Ne-am
complex. Singuri, însă — ne 
spunea V. Buzea — nu vom

, 4®

O întâlnire cu oricare dintre 
fotbaliștii noștri fruntași cons
tituie un binevenit și salvator 
,,pămînt“, strigat de pe .ca
targul cel mai înalt al unei 
expediții jurnalistice, plecată 
după „ultimele noutăți". Un 
prilej (în cazul de față el se 
numește Neagu, cunoscutul 
internațional rapidist) pe care 
ziaristul nu are dreptul să-l 
lase să treacă pe lîngă 
Așadar :

— Ce faci Sandule 7
— Tocmai mă gîndeam 

cadouri aș putea să cumpăr 
pentru ai mei, pentru soția 
mea și pentru fetița noastră, 
Mi'naela, în vîrstă de 2 ani 
și opt luni.

— Șl la ce concluzii ai 
ajuns ?

— Nu știu, e foarte greu ! 
Cred că am să le „scot" pe

eL

ce

amîndouă în oraș, și o să a- 
legem împreună.

— Ce-ți mai face piciorul 7 
... — Mai bine. sînt în conva
lescență. Am avut, deși la 
prima vedere nu s-ar fi pă
rut. un accident destul de 
complicat, care mi-a produs 
multe neplăceri. Cea mai 
măre dintre ele a fost aceea 
că nu am mai putut intra pe 
terenul de joc, alături de 
băieți, în ultimele 3 etape. 
Cred;- fără falsă modestie, 

că aș fi ptitut aduce echipei 
un punct, două, în plus !

— Cum ți-ai pus în gînd 
să-ți petreci vacanța de iar
nă 7

— Din motivul cunoscut, 
vacanta mea a fost cu mult 
mai lungă decît a celorlalți 
jucători. Iar eu am socotit 
că, după un an extrem de 
încărcat, este de datoria mea

să rămîn cît mai mult 
putință în sînul familiei.

Știi, a 
vacanță 
de- cînd 
mult de 
nevenită, 
foarte obositoare.

— Și după vacanță 7
— Tratamentul este 

terminate și sper că voi pu
tea spune, chiar la 
antrenament, în 
ianuarie, prezent.

— Unde 
Sandule ?

T- Acasă, 
că vor mai 
noi, la întâmpinarea Noului 
An și alți cîțiva sportivi, 
printre care luptătorul lo- 
nescu, de la Dinamo, și fot
balistul Dinu 
Progresul, un

primul
ziua de 4

faci Revelionul

mei. Cred

Iată-l pe Dinu, fundașul central care vine 
Dumitrache. Aceste manevre tactice, deseori

deseori în fața porții adverse, în 
extrem de eficace, cer o 

tire atletică
zona lui 

excelentă pregă-

cu ai
fi împreună cu

Iordan de la 
vechi prieten.

D. GRAUR

Discuție cu antrenorul I. BĂLĂNESCU despre Jiul și perspectivele sale

„Avem 13 puncte. Nu-i chiar așa de rău!"

■

Petroșani...Zile de relaxare pentru fotbaliștii „Jiului" din
SANDU, GEORGESCU, TONCA și PERONESCU surprinși, la 

fotoreporterului S. Bakci
plă: 13+3 fac 16. Fără

Herculane, de „obiectivul"
Desigur, ne aflăm în plină 

vacanță fotbalistică. Acum 
ar .trebui să vorbim — poa
te — despre alte lucruri. 
Dar, o discuție cu antreno
rul Ion Bălănescu nu poate 
ocoli locul 13 ocupat de e- 
chipa sa Ia 
pionatului.

— Cum de 
aici, aproape 
roșie 7

— Poate să vă 
punsul meu, dar 
să vă spun că locul ocupat 
este destul de aproape de 
posibilitățile actuale ale e- 
chipei. Puteam ocupa un loc 
mai bun. Am f; putut 
15 sau 16 puncte și nu 
dar...

3 
puncte pierdute la Petroșani, 
unde eram ? Apoi, să ne gîn- 
dim că ne-au tras în jos e-

rorile individuale din apăra
re. Deveniserăm de pomină : 
0—1, 0—1, 0—1 
Era să 
bitraje.
Totul 
puncte, 
rău. în 
mult.

— Ce 
tovarășe Bălănescu ?

— Sînt în vacanță. Au ne
voie de odihnă. O echipă cu 
27 de ani media de vîrstă 
are nevoie de multă odihnă.

— Și unde-și petrec 
canța elevii dv. ?

— Unii pe la familii, 
mai mulți, însă, se află 
Herculane și Băile Felix, la 
tratament. Printre ei, Pero- 
nescu, Georgescu, Sandu, 
Georgevici, Stocker, Donca.

— Cînd veți relua pregăti
rile 7

— Am fixat reîntâlnirea la 
Petroșani, la 6 ianuarie. De 
atunci, va începe incursiunea 
Jiului spre o poziție mai bu
nă în clasament.

Al. CONSTANTIN

și tot ața. 
spun și de unele ar- 
Ce rost mai are ? 
a trecut. Avem 13 
Nu-i chiar așa de 

retur, sperăm la mai

vă fac băieții acum,

va-

Cei 
la

Vorbim mereu despre în
noiri tactice. în fotbalul 
mondial fenomenul este re
al, el depășind in amplitu
dine ceea ce sugerează, de 
regulă, așezările moderne a- 
le echipelor notate aritmetic 
1—4—2—4, 1—4—3—3 etc.
în esență, de vreo 10—15 
ani, tactica fotbalului a evo
luat în sensul accentuării 
mișcării. El a fost întotdeau
na mișcare, dar trăsătura a- 
ceasta fundamentală s-a a- 
dîncit. devenind element de 
pregnanță. In definitiv, toate 
manevrele omologate de fot
balul actual se bazează pe 
sporirea cantității și intensi
tății mișcării, orientată de 
un sens. Ce înseamnă, în 
fond, că tiparul posturilor 
clașice, canonizate de către 
W.M., a fost pulverizat ? în
seamnă mai multă mișcare. 
Ce presupune adevărul re
cunoscut după 1950 că ju
cătorul trebuie să acționeze 
în funcție de imperativul fa
zei ? Presupune mai multă 
mișcare. La ce obligă inves
tirea fundașilor laterali cu 
funcții ofensive, la ce obli
gă pendularea înapoi a ex
tremelor în fazele de apăra
re sau marcajul mai sever 
practicat aproape pretutin
deni ? La un spor de mișca
re. Și demonstrația ar 
fi prelungită. Mișcare 
amplă și mai rapidă, 
corespondentul tuturor 
vațiilor tactice. Toate
pele de elită s-au aliniat Ia 
acest imperativ.

După fiecare campionat 
mondial sau național, rapor
tăm echipele noastre la fac-

putea 
mai 
iată 
ino- 

echi-

tura de joc unanim accepta
tă. Ne întrebăm ce-au asi
milat ele din experiența for
mațiilor redutabile. Ne între
băm, în momente de sin
teză, în Ce măsură evoluția 
lor conține elemente de tac
tică modernă. Și, de regulă, 
găsim sau ni se pare că exis
tă expresii care arată că 
sîntem destul de aproape de 
strategia obligatorie în pre
zent. Știm că jocul echipei 
Rapid conține de cîțiva ani 
unele elemente notabile. Di
namo se recomandă și ea 
în unele partide printr-o a- 
preciabilă circulație a jucă
torilor. Și alte formații ex
primă sporadic idei cu vo
gă în tactica fotbalului. Dar 
nici după turul acestui cam
pionat nu se poate argumen
ta că majoritatea echipelor 
din prima divizie au început 
să-și structureze jocul în ju
rul principalelor linii direc
toare ale fotbalului de certă 
calitate. Chiar dacă se Con
stată că unii jucători nu sînt 
chiar străini de ele. Din 
cînd în cînd se observă că 
sînt informați în privința 
lor. Le respectă în unele 
partide. Dar nu pe toate, nu 
constant și nu toți oamenii 
unei formații. ,

Părerea noastră este că se 
comite un act cel puțin par
țial gratuit atunci cînd se 
radiografiază jocul principa
lelor noastre echipe de club 
și se descoperă numeroase 
elemente strategice, specifice 
formațiilor de elită. Așa ce
va nu există, sau dacă exis
tă unele dintre ele, acestea 
nu sînt stabile. Și nu e po-

sibil altfel, 
camdată 
noastre este grevat de prea 
puțină mișcare, de prea pu
țină și de prea lentă mișca
re. Din competițiile oficiale 
interclub de anul acesta am 
ieșit cum am ieșit, iar an
trenorii și jucătorii s-au în
tors acasă și au recunoscut 
că pregătirea atletică a 
balistului român este 
diocră, prin comparație 
etalonul internațional, 
pregătirea atletică este 
stratul ■ capacității de a 
ma mult și iute. Neavînd pre
gătire atletică optimă. nu 
putem alerga cît și cum tre
buie și dacă nu putem aler
ga 5—6 km într-un meci 
(eu intensități, desigur, va
riabile), nu vom reuși, Im
plicit, nici să utilizăm tot 
evantaiul de manevre defini
torii pentru tactica fotbalului 
modern. Fiindcă toate acestea 
presupun un mare potențial 
de mișcare cvasi-continuă. 
Observații ceva mai riguroase 
efectuate în ultima 
vin să confirme 
vizate. Majoritatea jucători
lor din divizia 
chiar și cei de la mijlocul 
terenului, care ar trebui să 
fie campionii deplasărilor în 
spațiul de joc, nu parcurg în 
90 de minute decît 1200— 
1800 de metri. E ridicol de 
puțin. Și atunci devine pre
tențios. bombastic, să afir
măm că în evoluția primelor 
16 echipe ale țării abundă 
structuri din tactica actuală. 
Zadarnic jucătorii au idee 
despre ele, el nu le pot a- 
simila profund și nu Se con

pentru că deo- 
jocul echipelor

fot- 
me- 

cu 
Or, 

sub- 
aler-

vreme
carențele

națională,

jumătatea cam-

a ajuns
de...

Jiul 
lanterna

mire r&s- 
trebuie

avea
13,

— De ce oftați 7
— A venit vorba de 

puncte și mi-am adus amin
te în ce mod stupid am pier
dut jocul cu U.T.A., cum am 
făcut egal, tot acasă, cu 
Steaua. în min. 3 Libardi a 
ratat un penalty. Dar nu dau 
vina numai pe el. Toți jucă
torii s-au comportat sub po
sibilitățile lor.

— E vorba cumva de o re
semnare ?

— Nicidecum. E o chestiu
ne de realism. Altfel aw 
putea face o socoteală sim-

S-au scris multe despre prima 
parte a campionatului diviziei A 
la fotbal 1970/71, fără Ca această 
temă să poată fi considerată epui

zată. Credem că ea va reuși să ră- 
mînă în atenția iubitorilor de fotbal 
din țara noastră cel puțin pînă la data 
de... 14 martie 1971, cînd se va dis
puta prima etapă a returului. Pină 
atunci, iată cîteva detalii mal puțin cu
noscute cititorilor noștri.

• Jucătorii care au apărut In toate 
meciurile cluburilor lor în turul divi
ziei A au fost : 8 la Steagul roșu (A- 
damache, Ivăncescu, Jenei, Olteanu, 
Rusu, Kadar, Ballnt, Gyorfll) ; 7 la 
S. C. Bacău (Ghlțâ, Nedelcu, Vellcu, 
Pană, Florea, Bâluță, Ene Daniel) ; 6
la Steaua (Suciu, Ciugarln, Vlgu, Ște- 
fănescu. Pantea, Dumitriu III), U.T.A. 
(Pojonl, Petescu, Domlde, Sima, Axente, 
Fl. Dumitrescu) și Politehnica Iași 
(lanul, Romilă, Incze IV, Cuperman, 
Marica, Lupulescu) ; 5 la Petrolul (Gru
ber, Mocanu, N. Ionescu, Crîngașu, Din- 
cuță) ; 4 la C.F.R. Cluj (Roman, Co- 
jocaru, O. Ionescu, PetrcsCu), C.F.R. 
Timișoara (Mehedinți, Sperlosu, Chi- 
mluc. Bojin) șl Progresul (Măndolu, 
Grama, Beldeanu, Dudu Georgescu); 3 
la „U“ Cluj (Crețu, Cîmpeanu, Ulfălea- 
nu), Farul (Antonescu, Tănase, Oprea). 
F. C. Argeș (Pigulea, Vlad. Jercan) și 
Jiul (Stan, Georgevici, I. Sandu) ; 2 la 
Dlnamo București (Choran șj Nunweiller 
VI), Universitatea Craiova (V. Nicules- 
cu, Deselnlcu) ; 1 la Rapid (Năstures- 
cu). La multe echipe este vădită ten-

dința spre permanentizarea loturilor, 
în vederea închegării unul schelet de 
bază mal consistent.

• „Bătrfnii" au avut un rol însemnat 
șl în această parte a campionatului. 
Un număr de 11 jucători activi fac 
parte din categoria celor cu cel puțin

296 : Pahonțu (1952—69, Petrolul)
287 : Capaș (1950—64, U.T.A.) șl Greavu 

(1950—70, Rapid)
278 : Lereter (1958—70, Politehnica Ti

mișoara și U.T.A.)
275 : I. Georgescu (1951—66, „U« Cluj).
Recordul lui Pahonțu ar putea fl pe

La încheierea primei părfi a campionatului

DETALII MAI PUȚIN CUNOSCUTE
200 de meciuri. In tur au ^promovat" 
Jenei 214 (Steagul roșu), Codreanu 211 
șl Lupescu 200 (ambii Rapid). Lista ce
lorlalți : Dridea I 263, Nunweiller III 
251, Lereter 278, Petescu 252, Greavu 
287, Cîmpeanu 253, Badea 254, Raksl 
242.

tn prezent, avem în prima divizie 59 
jucători cu cel puțin 200 de meciuri. 
Dintre aceștia, 20 au depășit și cifra de 
250. Cele mai multe partide le au Ur
mătorii :

riclitat deci, tn primăvară, numai de 
Greavu...

Ținind cont de debutul în divizia A, 
cei mal „vîrstnicl" jucători ar fi Dri- 
dea I și Nunweiller III, înrolați în pri
mul eșalon al fotbalului nostru în anul 
1956. II urmează Greavu și Lereter, a- 
păruțl pe firmament în 1957.

® Mici jubilee, din păcate, neserbate : 
275 de meciuri in divizia A — Lereter 
(28 nov., 2—0 cu Poli Iași) ; 250 — Pe- 
tescu (6 dec., 3—0 cu Farul). Cîmpeanu

(28 nov., 0—2 cu Farul), Badea (15 nov.; 
2—1 cu C.F.R. Timișoara). Nunweiller 
III (9 dec., 2—1 cu „U“ Cluj), 200 — 
Codreanu (6 sept., 1—0 cu Jiul), Jenei 
(30 august, 1—0 cu F.C. Argeș), Lu
pescu (12 dec., 2—2 cu Farul).
• S-au obținut 16 victorii !n depla

sare, performerele fiind : cu 3 victorii 
— Steagul roșu (la F.C. Argeș, Steaua 
șl Iași). Urmează Dlnamo București 

(la C.F.R. Cluj șl C.F.R. Timișoara), U- 
niversltatea Craiova (la Timișoara și 
Arad). Politehnica Iași (la Dinamo Buc. 
și C.F.R. Cluj) cu cite 2 victorii. O 
victorie au realizați Petrolul (la Progre
sul), Steaua (la Craiova), U.T.A. (la' 
Jiul), Rapid (la Timișoara), F.C. Argeș 
(la Timișoara), C.F.R. Timișoara (la 
Progresul) și C.F.R. Cluj (tot la Timi
șoara). Echipele „U“ Cluj, Jiul, s. C. 
Bacău, Progresul și Farul n-au reușit 
să realizeze vreo izbîndă în deplasare.

Lista echipelor rămase neînvinse pe 
teren propriu arată astfel :

S. C. Bacău : 13—0 goluri, 14 p (din 
14 posibile, 100%).

„U“ Cluj t n-o goluri, 13 p (din 14 po
sibile, 92%).

Petrolul : 16—3 goluri, 15 p 
posibile, 93%).

Farul : 16—6 goluri, 
slbtle, 93%).

Steagul roșu : 5—1
12 posibile, 75%).

Rapid : 9—5 goluri, 
slbile, 75%).

15 p (din

goluri, 9

(din 16

16

P
12

po

(din

po-

Fr MOISES
R jpea

duc în conformitate cu ele. 
fiindcă aleargă puțin, și a- 
Ieargă puțin fiindcă n-au 
capacitatea de efort ne
cesară. Cine se deplasea
ză astăzi pe teren 5—6 km 
în timpul unei partide nu 
face risipă de energie, ei e- 
fectuează travaliul strict o 
bligatoriu pentru a dezvolta 
un joc complet și eficace. a- 
tuncl cînd există și abilita
tea tehnică fără de care nu 
se poate. Pentru asemenea 
motive, echipele noastre sînt 
încă deficitare în plan tactic. 
Dacă la cît știu ele în pre
zent s-ar adăuga o mai 

pentru 
jocul lor 
procente 
șl spec-

adăuga 
mare disponibilitate 
mișcare, credem că 
ar cîștiga cîteva 
bune de eficacitate 
taculozitate.

Cineva care nu 
concretul situației ar fi în
clinat să spună : „bine, deci, 
foarte simplu, creștem in cî
teva luni 
jucătorilor 
în teorie, _  ______ a
ționament pare rezistent. în 
realitate — deși cele mai 
multe dintre laturile pregăti
rii atletice sînt perfectibile, 
într-un interval de timp re
zonabil — lucrurile sînt ce
va mai complicate în cazul 
jucătorilor noștri care înțeleg 
ușor, dar acceptă greu. Cu 
toate acestea, măsuri de co
recție se impun. Capacitatea 
de efort a fotbaliștilor noș
tri trebuie sporită pentru a 
respecta corelațiile 
pregătirea tactică și 
Altfel, vom continua să 
dem ceea ce nu există 
există doar 
că elemente 
demă în 
noastre din

cunoaște

pregătirea fizică a 
și facem saltul'*, 
un asemenea ra-

dintre 
fizică.

ve- 
sau 

adi- 
mo-

rudimentar, 
de tactică 
jocul echipelor 
prima divizie.

Romulus BALABAN
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TRAGEREA REVELIONULUI
1 ianuarie 1971

Puteți cîștiga în 
LIMITAT :

• Autoturisme 
1300, MOSKVICI 408 cu ca
roserie 412, DACIA 1100, 
SKODA S. 100, FIAT 850 :

• Excursii în ITALIA (cu 
avionul) cca. 8 zile ;
• Excursii în R. D. GER

MANĂ (Berlin — Leipzig — 
Dresda) cca. 10 zile:

® Premii în bani.
Nou! Cu variantele de 15 

lei puteți cîștiga autoturisme 
și la extragerile I și II-a (de 
la premiile obișnuite în 
merar).

număr NE-

DACIA

nu-

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 

1970DECEMBRIE
FOND GENERAL 
MII : 1.068.823 lei 
27.796 lei report. 
EXTRAGEREA I : 
25 50 90 21 39 
Fond de premii : 
EXTRAGEREA a : 
6 7 11 62 22 
Fond de premii : 
din care 27.796 
cat. A.

Plata premiilor : 
începînd de luni

DE 
din

80 27

LA
25

PRE- 
care

77 56
522.137 

II-a : 60
lei
49

546.686
reportlei

lei

Capitală
Ianuarie

in
. 4 ____ ,__

1971 nînă In 8 februarie 1971 
inclusiv; fn fără începînd a- 
proximativ de marți 5 ianua
rie 1971 plnă la 8 februarie 
1971 inclusiv.

perioad%25c4%2583.de


ANUL FOTBALISTIC INTERNAȚIONAL 1970
— Meciurile oficiale și amicale ale echipelor reprezentative din Europa -

25.11. 
18.IV. 
22.IV.
25.TV.

ALBANIA
14.X. Cracovia : Polonia 0—3 C.E. 
13.XII. Ankara : Turcia 1—2 C.E.

ANGLIA
Bruxelles : Belgia 3—1
Cardiff : Tara Galilor 1—1 C.B. 
Londra : Irlanda de Nord 3—1 C.B. 
Glasgow : Scoția 0—0 C.B.

20.V. Bogota : Columbia 4—0
24.V. Quito : Ecuador 2—o
3.VI. Guadalajara : România 1—0 C.M.
7. VI. Guadalajara : Brazilia 0—1 C.M. 

Guadalajara : Cehoslovacia 1—0 C.M. 
Leon : R. F. a Germaniei 2—3 C.M . 
Londra : R.D. Germană 3—1

AUSTRIA
Belgrad : Iugoslavia 1—1 
Viena : Cehoslovacia 1—3 
Rio de Janeiro : Brazilia 0—1 
Graz : Iugoslavia 0—1 
Budapesta : Ungaria 1—1

Viena : Franța 1—0
Viena : Italia 1—2 C.E.

BELGIA
Bruxelles : Anglia 1—3
Mexico : El Salvador 3—0 C.M. 
Mexico : U.R.S.S. 1—4 C.M.
Mexico : Mexic 0—1 C.M.
Bruxelles : .Franța 1—2 
Bruges : Danemarca 2—0 C.E.

BULGARIA
: Mexic 1—1 
Mexic 0—2 
Peru 3—1 
: Franța 1—1 
U.R.S.S. 3—3 
U.R.S.S. 0—0 
Peru 2—3 C.M.
R. F. a Germaniei 2—5 C.M.

ll.VI.
14.VI.
25.XT.

8.IV. 
12.IV. 
29.IV. 
10.IX. 
27.IX.
7.X.

31.X.

25.11.
3. VI.
6.VI. 

ll.VI. 
15.XI. 
25.XT.

I5.n. Mexico
18.11. Leon :
12.11. Lima :
8.IV. Rouen
4. V. Sofia :
5. V. Sofia :

Leon : 
Leon : ...
Leon : Maroc 1—1 C.M. 
Sofia : Norvegia 1—1 C.E.

CEHOSLOVACIA
Viena : Austria 3—1

2. VI.
7.VI. 

ll.VI. 
15.XI.

12 iv. ___ . ______ _ _
8. V. Luxemburg : Luxemburg 1—0

13. V. Oslo : Norvegia 2—0
3.VI. Guadalajara : Brazilia 1—4 C.M.
6. VI. Guadalajara : România 1—2 C.M. 

ll.VI. Guadalajara : Anglia 0—1 C.M.
5.IX. Nisa : Franța 0—3
7. X. Praga : Finlanda 1—1 C.E.

25. X. Praga : Polonia 2—2
CIPRU

15.XI. Nicosia : U.R.S.S. 1—3 C.E.
9. XII. Atena : Grecia 1—1

DANEMARCA
20.V. Copenhaga : Polonia 0—2
3.VI. Helsinki : Finlanda 1—1 C.S.

28.VI. GOteborg : Suedia 1—1 C.S.
8. VII. Reykjavik : Islanda 0—0 

Varșovia : Polonia 0—5 
Copenhaga : Norvegia 0—1 C.S.

Copenhaga : Portugalia 0—1 C.E. 
Glasgow : Scoția 0—1 C.E. 
Bruges : Belgia 0—2 C.E.

ELVEȚIA
3.V. Basel : Franța 2—1

17.X. Berna : Italia 1—1
15. XI. Basel : Ungaria 0—1
16. XII. Atena : Grecia 1—0 C.E.
20. XII. La Valetta : Malta 2—1 C.E.

FINLANDA
3.VI. Helsinki : Danemarca 1—1 C.S.

21. VI. Oslo : Norvegia 0—2 C.S.
26. VIII. Helsinki : Suedia 1—2 C.S.
7.X. Praga : Cehoslovacia 1—1 C.E. 

ll.X. București : România 0—3 C.E.
FRANȚA

i : Bulgaria 1—1
i : România 2—o
: Elveția 1—2
: Cehoslovacia 3—0
: Austria 0—1
: Norvegia 3—1 C.E.

2.IX. 
23.IX. 
14.X. 
ll.XI. 
25.XI.

8.IV. Rouen
28.IV. Reims
3.V. Basel :
5.IX. Nisa :
7. X. Viena :

ll.XI. Lyon :
15. XL Bruxelles : Belgia 2—1

GRECIA
ll.X. La Valetta : Malta 1—1 C.E.
28.X. Saragosa : Spania 1—2
17.XI. Atena : Australia 1—3
22.XI. Pireu : R. F. a Germaniei 1—3
9.XII. Atena : Cipru 1—1

16. XII. Pireu : Elveția 0—1 C.E.
IRLANDA

6.V. Chorzow : Polonia 1—2 
23.IX. Dublin : Polonia 0—2 
14.X. Dublin : Suedia 1—1 C.E.
28.X. Stockholm : Suedia 0—1 C.E.

8. XII. Florența : Italia 0—3 C.E.
IRLANDA DE NORD

Belfast : Scoția 0—1 C.B. 
Londra : Anglia 1—3 C.B.
Swansea : Țara Galilor 0—1 C.B.

18.IV. 
22.1V.
25.IV.

FAVORITELE ȘI-AU
(Urmare din pag. 1)

însă, întrecerea s-a desfășu
rat — spre stupoarea tutu
ror — într-un singur sens; 
bucureștenii, sub impulsul 
lui. Pîrșu și Popa, excelent 
în apărare (l-a anihilat per
fect pe Viciu), dar și în atac, 
și-au făcut adversarii K.O., 
mai ales în final, cînd timi
șorenii au rămas impasibili 
în fața catastrofei care se 
profila. Principalii realiza
tori : Popa 23, Georgescu 18, 
Pîrșu 18 de la Politehnica 
și Czmor 27 de la Universi-

UNIVERSITATEA CLUJ 
— FARUL CONSTANȚA 
71—49 (disputată joi seara), 
întîlnirea nu s-a prezentat la 
un nivel prea ridicat. Ne aș
teptam Ia o comportare bună 
din partea clujenilor, mai a- 
les după victoria la scor ob
ținută în fața echipei Steaua 
în ultima etapă a turului. 
Evoluția lor însă ne-a decep
ționat. Ei au acționat confuz 
în atac și în apărare, reușind 
totuși să cîștige, deoarece au 
avut un adversar care doar 
pe alocuri a „îndrăznit" să 
opună rezistență.

S-au evidențiat Zdren- 
ghea (17 p), Moraru (18. p) și 
Ronay (12 p) de la „U“, res
pectiv Popovici (15 p). Bă
nică (14 p) și Minius (12 p). 
Au arbitrat bine G. Chiraleu 
și N. Iliescu.

STEAUA — FARUL 92—57 
(44—34). Meciul a fost plăcut, 
cu multe faze spectaculoase 
realizate de ambele echipe. 
Beneficiind de aportul lui 
Tarău (căruia i-a expirat 
suspendarea) și cu Oczelak 
în vervă, militarii au domi
nat ambele panouri, mai cu 
seamă în repriza a doua. în 
prima, jocul a fost echilibrat 
și doar spre sfîrșitul ei ste- 
liștii au reușit să acumuleze 
un avans de zece puncte. La 
începutul reprizei secunde 
Steaua a folosit presingul, 
ceea ce a determinat pierde
rea balonului în repetate 
rînduri de către constănțeni.

Au arbitrat bine I. Petru- 
țiu și A. Atanasiu.

DINAMO — POLITEHNI
CA GALAȚI 84—44 (43—17). 
în a doua partidă a cuplaju
lui de ieri dimineață, cam
pionii țării au primit, replica 
studenților gălățeni, perfor
merii primei zile, cînd au 
dispus de Rapid. După cum 
a debutat întîlnirea, ne aș
teptam la un joc echilibrat, 
Poli conducînd în min. 7 cu 

. Dar, după primele mi- 
dificile, dinamoviștii 

revenit, au înscris coș 
coș și au încheiat pri- 
20 de minute cu un a- 
apreciabil : 26 de punc- 
Repriza a doua a 

aceeași desfășurare, 
element deosebit 

introducerea lui 
care a izbutit <

10—6. 
nute 
și-au 
după 
mele 
vans 
te. 
avut 
singurul 
fiind introducerea lui Al- 
bu, care a izbutit cîțeva 
acțiuni personale încheiate 
cu coșuri înscrise, iar pasele

9.V. Berlinul Occid. : R.F. a Germaniei 1—2 
ll.XI. Sevilla : Spania 0—3 C.E.

ISLANDA
8.VII. Reykjavik : Danemarca 0—o

19.VII. Reykjavik : Norvegia 2—0
ITALIA

21.11. Madrid : Spania 2—2
10. V. Lisabona : Portugalia 2—1
3.VI. Toluca : Suedia 1—0 C.M.
6. VI

11. VI
14.VI
17. VI
21.VI
17.X. Berna :
31.X. Viena :

8.XII. Florența :

Puebla
Toluca 

Toluca 
Mexico 
Mexico

: Uruguay 0—0 C.M.
: Israel 0—0 C.M. 

Mexic 4—1 C.M.
R. F. a Germaniei 4—3 C.M. 
Brazilia 1—4 C.M,

Elveția 1—1 
Austria 2—1 C.E.

Irlanda 3—0 C.E.
IUGOSLAVIA

8.IV. Belgrad : Austria 1—1 
12.IV. Belgrad : Ungaria 2—2

6.V. București : România 0—0
13. v. Hamburg : R. F. a Germaniei 0—1 
10.IX. Graz : Austria 1—0
ll.X. Rotterdam : Olanda 1—1 C.E.
14. x. Luxemburg : Luxemburg 2—0 C.E.
28.X. Moscova : U.R.S.S. 0—4
18. XI. Belgrad : R. F. a Germaniei 2—0

LUXEMBURG
Malta 1—1 

Olanda B 0—3 
Cehoslovacia 0—1 
Iugoslavia 0—2 C.E. 
R. D. Germană 0—5
MALTA

4.1. La Valetta : Luxemburg. 1—1 
ll.X. La Valetta : Grecia 1—1 C.E.
20. XII. La Valetta : Elveția 1—2 C.E.

NORVEGIA
13.V. Oslo : Cehoslovacia 0—2
21. VI. Oslo : Finlanda 2—0 C.S.
19. VII. Reykjavik : Islanda 0—2 

Oslo : Suedia 2—4 C.S. 
Copenhaga : Danemarca 1—0 C.S. 
Oslo : Ungaria 1—3 C.E. 
Lyon : Franța 1—3 C.E. 
Sofia : Bulgaria 1—1 C.E.

OLANDA
28.1. Tel Aviv : Israel 1—0
ll.X. Rotterdam : Iugoslavia 1—1 C.E. 
ll.XI. Leipzig : R. D. Germană 0—1 C.E.
2.XIT. Amsterdam : România 2—0

POLONIA
U.R.S.S. 2—0 

: Ungaria 0—2
Irlanda 2—1 
R. D. Germană 1—1 
: Danemarca 2—0 

: Danemarca 5—0 
R. D. Germană 0—5 

Irlanda 2—0
Cracovia : Albania 3—0 C.E. 
Praga : Cehoslovacia 2—2

PORTUGALIA
Lisabona : Italia 1—‘2
Copenhaga : Danemarca 1—0 C.E.

R.D. GERMANA
Cracovia : Polonia 1—1

28.VII. Jena : Irak 5—0
6.IX. Rostock : Polonia 5—0

ll.XI. Leipzig : Olanda 1—0 C.E.
15. XI. Luxemburg : Luxemburg 5—0 C.E.
25.XI. Londra : Anglia 1—3

R.F. A GERMANIEI
11.11. Sevilla : Spania 0—2
8. TV. Stuttgart : România 1—1
9. V. Berlinul Occ. : Irlanda de Nord 2—1

13.V. Hambure : Iugoslavia 1—0
Maroc 2—1 C.M. 
Bulgaria 5—2 C.M.

Peru 3—1 C.M. 
Anglia 3—2 C.M. 
: Italia 3—4 C.M.

Uruguay 1—0 C.M.
: Ungaria 3—1

4.1. La Valetta :
8.III. Eindhoven
8.V. Luxemburg

14. X. Luxemburg
15. XI. Luxemburg :

13.IX. 
23.IX.

7.X. 
ll.XI. 
15.XI.

26.iv. Moscova :
1. V. Budapesta 
6.V. Chorzow :

I6.V. Cracovia :
20.V. Copenhaga

2. IX. Varșovia 
6.IX. Rostock :

23.IX. Dublin 
14.X.
25.X.

10. V.
14.X.

16. V.

Leon :
Leon :
Leon :
Leon : 
Mexico 
Mexico .
Num berg

C.E.

25.IV. Glasgow : Anglia 0—4 C.B. 
ll.XI. Glasgow : Danemarca 1—0 C.E.

SPANIA
ll.n. Sevilla : R. F. a Germaniei S—0
21.H. Madrid : Italia 2—2
28.X. Saragosa : Grecia 2—1
ll.XI. Sevilla : " ‘ ’ *.......................

R. F.

Irlanda de Nord 3—0 C.E.
SUEDIA

Mexic 0—0
Mexic 1—0

i : Ungaria 2—1 
Italia 0—1 C.M. 
Israel 1—1 C.M.
Uruguay 1—0 C.M.

22.11. Mexico : :
l.in. Puebla :

16.V. Budapesta
3. VI. Toluca :
7. VI. Toluca : :

10.VI. Puebla : _ . „
28.VI. Goteborg : Danemarca 1—1 C.S.
26.VIII. Helsinki: Finlanda 2—1 C.S. 
13.IX. Oslo: Norvegia 4—2 C.S.
14.x. Dublin : Irlanda 1—1 C.E.
28.X. Stockholm : Irlanda 1—0 C.E.

ȚARA GALILOR
: Anglia 1—1 C.B.

: Scoția O—o C.B.
: Irlanda de Nord 1—0 C.B. 
România 0—0 C.E.

TURCIA
F. a Germaniei 1—1 C.E. 

: Albania 2—1 C.E.
UNGARIA

12.IV. Belgrad : Iugoslavia 2—2
l.V. Budapesta : Polonia 2—0

16.V. Budapesta : Suedia 1—2
9.IX. Ntlrnberg : R.F. a Germaniei 1—3 

27.IX. Budapesta : Austria 1—1
7.X. Oslo : Norvegia 3—1 C.E. 

Basel : Elveția 1—0
U.R.S.S.

Lima : Peru o—0
Lima : Peru 2—0
San Salvador : El Salvador 2—o 
Mexico : Mexic 0—0
Moscova : Polonia 0—2

4. V. Sofia : Bulgaria 3—3
5. V. Sofia : Bulgaria 0—0 
!1.V. Mexico : Mexic o—O C.M.
6. VI. Mexico : Belgia 4—1 C.M.
0.VI. Mexico : El Salvador 2—0 C.M.

.4.VI. Mexico : Uruguay 0—1 C.M.
18.X. Moscova : Iugoslavia 4—o 
.5.XI. Nicosia : Cipru 3—1 C.E.

18.IV. 
22.IV.
25.IV. 
ll.XI.

Cardiff : 
Glasgow 
Swansea 
Cardiff :

17.X. Koln : R.
13.XII. Istanbul

15.XI.

14.11.
18.11.
22.11.
25.11. 
26.IV.

LEGENDA î C.E. = campionatul 
C.B. = campionatul interbritanic ; 
campionatul mondial ; C.S. = Cupa 
viei.

Europei
C.M. = 

Scandina-

clasamentEste foarte dificil de alcătuit un
pe baza acestor rezultate, pentru că nu toate 

’ echipele au susținut același număr de jocuri, 
flecare 
ferită, în 
diferit — 
numai cu 
clasament 
ferent de

adversari de 
de asemenea, 

amicale.
ovxxvxS'vlci, am ....

în funcție de punctele realizate, indi- 
numărul jocurilor disputate :

înfruntînd
meciuri, 
oficiale sau 
valoare statistică,

valoare di- 
cu caracter 
Totuși, dar 
întocmit un

INCÂ UN TROFEU LA FINIȘUL LUI ’70

II If NASTASE A (IȘIlfiAT
TURNEU DE LA ANCONA

© Năstase învinge pe Franulovici în 
© Pe locul trei

La căderea cortinei în se
zonul internațional de tenis 
al anului 1970, llio Năstase 
își întregește cununa de lauri 
cu încă un succes peste ho
tare, cîștigind turneul „de 6" 
de la Ancona (Italia). El și-a 
învins pe rînd toți adversarii, 
în ordine : Țiriac 7—5, 8—6; 
Panata 6—2, 6—2 ; Kukal 18—

Ion Țiriac
7—5 ; Pietrangeli 11—9, 
; Franulovici 6—1, 6—4. 

Năstase totalizează 5 victorii. 
Locul idoi este ocupat do 
—L!..i rival, iugo-

Franulovici — 
iar al treilea 
Ion Țiriac —

partida decisivă

16,
6—4

vechiul său 
slavul Z. 
4 victorii, 
s-a clasat 
3 victorii (învinge pe Kukal

6—4, 6—4 ; Pietrangeli 6—2, 
6—2 ; Di Domenico 6—4, 8—6; 
pierde la Franutovici 2—6, 
1—6). Pe următoarele locuri : 
Kukal (Cehoslovacia), Pietran
geli (Italia), Di Domenico 
(Italia). Ultimul l-a înlocuit pe 
Panata, retras după două tu
ruri.

© Steaua și Dukla Praga au cele mai mari șanse de a completa grupul fruntașelor

9 Cea mai mare surpriză: eliminarea formației U. S. Ivry

3. VI.
7. VI.

10. VI.
11. VI.
17.VI.
20. VI.
9.XI.

17. X. Koln : Turcia 1—1 C.E.
18. XI. Belgrad : Iugoslavia 0—2
22.XI. Pireu : Grecia 3—1

ROMANIA
0.11. Lima : Peru 1—1
8.IV. Stuttgart : R. F. a Germaniei 1—1 

28.IV. Reims : Franța 0—2
6.V. București : Iugoslavia 0—0
2.VI. Guadalajara : Anglia 0—1 C.M.
6.VI. Guadalajara : Cehoslovacia 2—1

10. VI. Guadalajara : Brazilia 2—3 C.M.
11. X. București : Finlanda 3—0 C.E. 
ll.XI. Cardiff : Tara Galilor 0—0 C.E.
2.XII. Amsterdam : Olanda 0—2

SCOȚIA
18.IV. Belfast : Irlanda de Nord 1—0 C.B. 
22.IV. Glasgow : Țara Galilor 0—0 C.B.

C.M.

1. R.F. a Germaniei • 14 9 2 3 28—19 20
2. U.R.S.S. 13 6 5 2 20— 8 17
3. Anglia • 11 7 2 2 20— 8 16

Italia 11 6 4 1 20—13 16
Suedia 11 6 4 1 14— 8 16

6. Polonia 10 6 2 2 19—11 14
7. Iugoslavia • 9 3 4 2 9— 9 10
8. R.D. Germană 6 4 11 18— 4 9

Franța • 7 4 12 12— 6 9
10. Ungaria 7 3 2 2 11— 9 8

ROMANIA 10 2 4 4 9—11 8
Cehoslovacia * 9 3 2 4 11—14 8
Bulgaria 10 1 6 3 14—18 8

14. Spania 4 3 1 0 9— 3 7
Elveția 5 3 11 6—4 7

16. Scoția 4 2 2 0 2— 0 6
17. Olanda • 4 2 11 4—2 5

Țara Galilor * 4 1 3 0 2— 1 5
Norvegia 8 2 1 5 8—15 5

20. Belgia 6 2 0 4 8—10 4
Austria 7 1 2 4 5— 9 4

22. Islanda 2 110 2—0 3
Turcia 2 110 3—2 3
Danemarca 9 0 3 6 2—14 3

25. Portugalia 2 10 1 2—2 2
Malta 3 0 2 1 3— 4 2
Finlanda ♦ 5 0 2 3 3— 9 2
Grecia 6 0 2 4 5—11 2

29. Cipru 2 0 11 2—4 1
Irlanda 5 0 14 2—9 1
Luxemburg 5 0 14 1—12 1

32. Albania 2 0 0 2 1— 5 0
Irlanda de Nord 5 0 0 5 2—10 0

plus de 3 goluri (8—5), Gra
nollers a cîștigat din nou la 
scorul de 14—11 !

Celelalte formații au obți
nut calificări relativ facile : 
S. C. MAGDEBURG cu 
30—21 și 33—21 în fața e- 
chipei olandeze Sittardia din 
orașul 
PARTIZAN BJELOVAR 
27—11 și 31—8 în fața hand- 
baliștiior de la Hapoel Ra
mat Gan, HELLAS STOCK-

cu același jnume, 
cu

HOLM cu 16—10 și 15-41 în 
fața campionilor Bulgariei, 
VIF Dimitrov Sofia, și chiar 
V. f. L. GUMMERSBACH în 
derbyul vest-german (20—12 
și 13—12 jucat cu Fris- 
chauf Goeppingen. în sfîrșit, 
s-a mai calificat (fără joc) 
pentru sferturile de fițială 
ale competiției și formația 
portugheză Sporting Lisa
bona.

a. v«

jucat echipa noastră na-•) Cu aceste țări a ____  ___ __________  .
țlonală. In paranteze, am notat procentajul 
realizat de echipe : numărul (le puncte acu
mulat raportat la maximul posibil în jocurile 
susținute (socotind victoria două puncte și me
ciul nul un punct).

IMBOGATIT ZESTREA
sale au creat multe situații 
favorabile pentru coechipie
rii săi. Au condus o întrecere 
fără probleme M. Aldea și 
G. Mahler. (Adrian VASI- 
LESCU).

UNIVERSITATEA CLUJ— 
POLITEHNICA CLUJ 77—61 
(39—27). Un interesant derby 
al studenților clujeni pe o 
scenă bucureșteană. Spre deo
sebire de partida din primul 
tur. cînd Universitatea a tre
buit să lupte pină la ultime
le resurse pentru a-și adju
deca victoria, de data aceasta 
Ruhring (22). Ronai (21) și 
coechipierii lor au dominat 
de o manieră indiscutabilă, 
cîștigind „la pas”.

RAPID BUCUREȘTI—
I.E.F.S. 90—79 (41—41). Spec
tacol atrăgător și o victorie 
perfect meritată a echipei mal 
lucide, care a știut în perma
nență ce vrea pe teren. Debu
tul partidei a fost favorabil 
studenților de la I.E.F.S., care 
au acționat mai mult prin 
Ioneci. superior adversarului 
său direct. Stănescu. Obser- 
vînd că echipa sa este domi
nată Ia panou. antrenorul 
Grigore Avachian a avut cu
raj de a-și înlocui pivotul fa
vorit cu tînărul Vlădescu, iar 
apoi a încredințat conducerea 
manevrelor tactice veșnic tî- 
nărului Tursugian. Și, din a- 
cel moment, partida avea să 
capete o turnură diferită. Fe
roviarii au reușit să egaleze 
pină la pauză, iar apoi să se 
desprindă încet, dar sigur. în 
cîștigători (a.v.).

I.C.H.F.—UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 70—75 (36—33).

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA BRAȘOV 
90—83 (40—47).

Clasamentul după 13 etape: 
1. DINAMO 26 p. * - ■
nica Buc. 23 p, 
sitatea _Timișoara. 
tea 
6-7.
ca
pid 19 p.' 9. I.E.F.S, 18 p. 10. 
Politehnica Cluj 16 p. 11. Po
litehnica Brașov 15 p. 12. Fa
rul Constanța 14 p.

2. Politeh-
3—5. Univer- 

Universita-
Cluj. Steaua 21 p.

I.C.H.F.. Politehni- 
Galați 20 p. 8. Ra-

VEDETA SĂPTĂMINSI

ZORAN
30 de ani, 1,73 m 

șl 30 kg. S-a năs
cut la Split, patria 
jucătorilor de polo 
din Iugoslavia. și 
joacă la Partizan 
Belgrad din 
1963. Excelent 
nician și șuter 
faimă, Jankovici 
este de mai mulți 
ani golgeterul cam
pionatului național 
și al echipei repre
zentative. In pal
maresul său spor
tiv : o medalie de 
aur (1968) șl una 
de argint (1964) la 
J.O., două medalii 
de bronz la C.E. 
din 1966 și 1970 si 
4 victorii cu echipa 
sa de club în Cupa 
campionilor euro
peni.

JANKOVICI

Zoran Jankovici 
polo nu mai are 

secrete. Nu puține
Pentru 

jocul de 
de mult . .
au fost turneele de amploa
re ale aoestui deceniu, la 
finele cărora marea vedetă 
a lui Partizan era desemnat 
drept cel mai bun poloist 
din lume. Cu tehnica sa 
ireproșabilă — pasa și șu
tul lui Jankovici pot fi fo
losite pentru orice kinogra- 
mă — cu sprintul său ire
zistibil pe 25 m (înoată cu 
ușurință această distanță în 
12—13 secunde), dar. mai a- 
les, cu forța aruncărilor sale 
la poartă, care face adesea 
inutilă intervenția oricărui 
mare apărător al buturilor, 
el și-a creat pe merit un 
strălucit renume în mica 
familie a poloiștilor de pe 
continent. Cit despre dra
gostea sa pentru acest joc. 
despre dăruirea pentru cu
lorile clubului și ale națio
nalei iugoslave, faptul pe
trecut la „Trofeul Jadran” 
(1967) ni se pare cel mai

semnificativ. Pină la acel 
turneu, redutabila formație 
a „plavilor" — întotdeauna 
in luptă pentru întîietate —■ 
nu reușise nici o victorie de 
răsunet. Șj chiar după pri
mul meci al competiției, un 
accident destul de grav 
(perforarea timpanului) l-a 
trecut pe Jankovici. aflat în 
formă excelentă. în rîndul 
rezervelor. Sfidînd însă toa
te avizele medicilor și ru
gămințile antrenorilor. Zo
ran a ținut cu orice preț să 
fie alături de coechipierii 
săi în partidele cele maJ. 
dificile, avînd pină la urmă 
o contribuție determinanta 
(10 goluri) la triumful 
team-ului iugoslav. Iar zilele 
trecute, căpitanul echipei 
Partizan Belgrad a făcut din 
nou dovada (la o vîrstă cînd 
alții părăsesc bazinul com- 
petițional) deosebitelor sale 
calități, fiind un neobosit 
animator al campioanei 
continentale.

Mâine, la Varna

BASCHETBALISTELE
ÎNFRUNTĂ echipa

De mîine pină marți, Palatul 
sporturilor din Varna găzduiește 
a VIII-a ediție a Campionatului 
balcanic de baschet feminin, la 
care participă reprezentativele 
Bulgariei, Iugoslaviei, Româ
niei și selecționata de tineret a 
țării gazdă, principala favorită a 
întrecerii este echipa Bulgariei, 
cîștigătoarea tuturor edițiilor an
terioare. Iată, de altfel, palmare
sul Balcaniadei :

1963 Belgrad : Bulgaria, iugo
slavia, România, Italia (h.c.)

1964 (Sofia) : Bulgaria, Româ
nia, Iugoslavia

1965 (Galați) : Bulgaria, 
mânia. Iugoslavia

1966 (Skoplje) : Bulgaria,
mânia, Iugoslavia, Italia (h.c.)

1967 (Sevlievo) : Bulgaria, Iugo
slavia, România

1968 (Split) : Bulgaria, România, 
Iugoslavia

1969 (Timișoara) : Bulgaria, Ro
mânia. Iugoslavia,

Sportivele românce sînt ho- 
tărite să șl apere și de astă dată

Ro-

Ro-

ROMANCE
BULGARIEI

săcu toată hotărirea și 
comportare bună. Ele au 
ieri la Varna, după o 
perioadă de pregătire

Cehoslovaciei 
frumoasă 
ediție. în 
la Praga, 
Dukla nu 
rezistență

Au mai rămas de disputat 
doar două partide pentru a 
cunoaște cele 8 formații ce 
vor continua cursa pentru 
Cupa campionilor europeni 
la handbal masculin. Repre
zentativa României, Steaua, 
învingătoare în primul meci 
cu 30—14, va acorda revanșa 
echipei norvegiene Student
zones Idrottslag Oslo la 2 
ianuarie, iar returul disputei 
dintre Dukla Praga și H. G. 
Copenhaga, este programat 
pentru ziua de 29 decembrie 
în capitala Danemarcei.

Campioana
a debutat ’ cu o 
victorie în această 
meciul susținut 
handbaliștii de la 
au întîmpinat o 
mai dîrză din partea forma
ției II. G. Copenhaga decîț 
în prima repriză, pentru că 
în partea a doua a întîlnirii 
jocul vechilor componenți ai 
naționalei cehoslovace a fost 
strălucit. Dukla a învins cu 
20—13 (11—8), șl păstrează 
mari șanse de calificare. Ce
le1 33 de goluri ale partidei 
au fost realizate de : Satrapa 
4, Mareș 1, Havlik 1, Duda 
2, Beneș 6, Kavan 6, de la 
învingători, respectiv Lund 
2, Gaard 4, Ivșjtsen 1, Niel
sen 5, Bager 1, de la învinși.

Cea mai mare surpriză din 
acest tur a fost consemnată 
la capătul dublei întreceri 
dintre Granollers Barcelona 
și U.S. Ivry. Campionii Spa
niei cîștigaseră primul meci 
cu 24—22, avantaj care în 
mod normal nu putea cons
titui o problemă pentru 
handbaliștii francezi în me
ciul retur. Dar în ciuda fap
tului că Ivry a dominat net 
în prima parte a partidei 
desfășurată pe teren propriu, 
pe care a terminat-o cu un

SPORTIVII BULGARI AU DOMINAT
BALCANIADA DE HALTERE

ECHIPA ROMÂNIEI S-A CLASAT PE LOCUL III

ISTANBUL. 25 (Agerpres).— 
Au luat sfîrșit întrecerile bal
canice de haltere. Pe echipe, 
victoria finală a revenit for
mației bulgare, care a totalizat 
55 do puncte. Au urmat 
clasament echipele Turciei 
43 puncte și ROMÂNIEI cu 
PUNCTE.

In ultima zi de întreceri 
fost desemnați campionii bal
canici la alte 4 categorii de 
greutate. în cadrul cat. mijlocii, 
titlul a revenit turcului M. Su- 
var cu 437,500 kg. El a fost 
urmat de Slavov (Bulgaria) 
422,500 kg și O. Mert (Turcia)

In 
cu 
41
au

395 kg. La cat. semigrea, meda
lia balcanică de aur a fost atri
buită bulgarului Sopov 490,500 
kg (nou record mondial de ju
niori), 
turcul 
bulgar 
primul 
485,500 
mânia) a ocupat locul doi cu 
420 kg. In sfîrșit. la cat. super - 
grea. bulgarii Atanasov și Bo- 
roviev au ocupat primele două 
locuri cu 542,500 kg și, 
respectiv. 482,500 kg. Locul trei 
a revenit lui All Tan (Turcia) 
cu 397,500 kg.

care a fost urmat de 
Pekunlu, Halterofilul 

Kraicev s-a clasat pe 
loc la cat. grea cu 

kg. OLIMPIU POP (Ro-

TURNEUL ECHIPEI PETROLUL IN GRECIA
Echipa de fotbal Petrolul 

Ploiești și-a început turneul 
în Grecia, disputând săptămî- 
na aceasta două partide ami
cale. In primul meci, care a 
avut loc miercuri la Kavela, 
în compania formației cu a- 
celași nume, petroliștii au fost 
învinși cu seorul de 1*4) 
(0—0).

A doua intîlnire ploieștenii 
au disputat-o vineri. Ia Seres, 
avînd ca adversari pe fotba
liștii echipei Panseraikos, an
trenată de Iile Oană. După 
cele 90 de minute de joc, 
Petrolul a terminat învingă
toare eu 1—0 (0—0), prin go
lul marcat de Grozea, în min. 
58 din lovitură de la 11 m.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Organizația boxului mondial 
W.B.A. a anunțat că titlurile 
supreme la cele 11 categorii de 
greutate rezervate profesioniști
lor sînt deținute de următorii 
pugiliștl : E. Salvarria (Filipine); 
Castillo (Mexic) ; Shibata (Japo
nia) ; Kobayashi (Japonia) ; Bu
chanan (Scoția) ; Locche (Argen
tina) : Backus (S.U.A.) ; Boss!

(Argentina) ; 
este vacant ;

pei Marocului. Jocul s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate 1 
1—1 (0—0).

(Italia) ; Monzon 
la' semigrea locul 
Frazier (S.U.A.).

de fotbal a
se-

Antrenorul echipei
Angliei, sir All Ramsey, a 
lecționat lotul care-șl va începe 
pregătirile la 11 ianuarie în ve
derea noului sezon Internațional 
și al jocurilor pentru campionatul 
european. Ramsey nu a selecțio
nat' în lot pe frații Bobby și 
Jackie Charlton. Iată componen
ța lotului : Banks, Clemence, 
Shilton (portari) ; Reaney, Har
kin, Cooper, Mcnab, Hughes, 
Hunter, Lloyd, McFarland, Sad
ler, Bobby Moore (fundași) ; 
Ball, Bell, Harvey, Holllngs, Pe
ters, Mullery (mijlocași) ; Clar
ke, Hurst, Kidd, Lee, Osgood, 
Royle, Thomson (înaintași).

Trofeul „Super-prestige” va re
compensa Și în anul viitor pe 
cel mai bun ciclist, din lume 
care va acumula cele mai multe 
puncte de-a lungul marilor com
petiții internaționale. Ca și în 
anul 1970, clasamentul final va 
fi comunicat după disputarea 
„Marelui Premiu al Națiunilor'1. 
Printre probele care figurează șl 
contează pentru trofeul „Super- 
prestige" se numără : Turul Fran
ței, Turul Italiei, Turul Spaniei, 
Paris — Roubaix, campionatul 
mondial. Bordeaux — Paris etc.

sa
Pină în prezent, 4 orașe își dispu
tă dreptul de a organiza cam
pionatul mondial de box la cat. 
grea dintre deținătorul centurii, 
Joe Frazier, și șalangerul său 
oficial Cassius Clay. După Phi
ladelphia, New York șj Houston, 
orașul Seattle șl-a depus can
didatura de a organiza acest 
meci „al secolului". Intîlnirea ar 
urma să se dispute la 23 februa
rie pe ringul de la Coliseum. In

în urma unei anchete 
întreprinse de revista 
„JUNGE WELT" în rîn
dul cititorilor săi, titlul 
de cel mai bun sportiv al 
R. D. Germane pe anul 
ț970 a revenit înotătoru
lui Roland Matthes, 
feminin, primul 
atribuit dublei 
mondiale de 
Erika Zuchold.

La 
loc a fost 
campioane 
gimnastică

arenel Madl-
New

prealabil, direcția
son Square Garden din
York a fixat data de 10 martie. 
In acest sens se poartă discuții.

cincea oară consecutiv, 
cel mal bun tenisman 

Pe anul 1970 a revenit 
jucătorului Alexandr Metreveli. 

Pe locul doi s-a clasat Thomas 
Lejus. Morozova a fost desem
nată cea mal bună jucătoare din 

U.R.S.S. pe anul acesta.

Pentru a 
titlul de 
sovietic

Federația iugoslavă de 
fotbal a anunțat oficial că 
va deplasa selecționata 
țării la turneul internațio
nal care va fi organizat 
în Brazilia. Printre alte 
echipe europene invitate 
la acest mic campionat 
mondial mai figurează se
lecționatele Angliei, R. F. 
a Germaniei și Italiei.

Cunoscuta echipă poloneză de 
fotbal Legia Varșovia a susținut 
la Casablanca un med Interna
țional amical rtn compania echl-

ÎNCEP JOCURILE OPIPEI B
(Urmare din pag. I)

-ulWwle știri-ultimele rezultați-
PETROLUL PLOIEȘTI— 
MARATON VARȘOVIA 

6Vs—5Vz

BASCHETBALIST!! 
SLAVIEI PRAGA 

ÎN FORMA EXCELENTĂ

șansele 
aibă o 
plecat 
scurtă . _. _ . „
efectuată la Brașov, în cursul că
reia au susținut meciuri de veri
ficare cu o combinată Voința—Po- 
litenica și cu o selecționată mas
culină locală.

Lotul, 
tescu și 
alcătuit 
căpitana 
Gabriela 
dos. Bogdana Diaconescu, __ 
Gugiu, Gabriela Nicola. Anca De- 
metrescu, Ileana Chiraleu, Marla 
Nedelea, Elena Opriciu și ștefa- 
nia Ciurea. Ultima este o tînără 
jucătoare de la Constructorul 
București, avînd talia de 1,90 m. 
Ea debutează în reprezentativa 
țării, ca de altminteri și Anca 
Demetrescu. Maria Nedelea și 
Elena Opriciu.

Mîine, in prima zi a Balcania- 
del, IIo mân ia joacă cu Bulgaria, 
iar iugoslavia cu Hulgaria-tine- 
ret.

antrenat de Gr. Cos- 
Tr. Constantinescu, este 

din : Anca Racoviță — 
echipei, Cornelia Taflan, 
Ciocan, Suzana Szaba- 

Ueana

Prietenia", alcătuiesc o echi
pă de elan și de ambiție, ca
re emite pretenții la un loc 
fruntaș.

Polonezii sînt în realitate 
mult mai tari decît arată lo
cul din clasamentul bucureș- , 
tean. în plus, echipa pentru 
campionatul european a fost 
întărită cu cîteva elemente 
care n-au .participat la tre
cuta competiție.

Formația bulgară, care 
află de mai multe zile 
București, pregătindu-se 
patinoar, se află într-un 
zibil progres.

în sfîrșit, Danemarca, i 
gura echipă pe care n-am 
văzut-o, este și ea capabilă 
de rezultate bune, mai ales 
dacă ținem seama că în a- 
ceastă țară hocheiul a înre
gistrat importanți pași îna
inte.

întrucît jocurile București- 
Opava nu se vor desfășura, 
la Miercurea Ciuc, cum fu
seseră inițial anunțate, ci 
la București, în zilele de 28 
și 29 decembrie, programul 
competiției de juniori a su
ferit unele modificări.

28.XII.: ora 14 Polonia — 
Danemarca, ora 16 România 

18,30 Bucu-

Intre 20 și 22 decembrie, echi
pa de șah Petrolul Ploiești a 
susținut la Varșovia revanșa 
întîlnirii desfășurată anul trecut 
la Ploiești (cîștigată de oaspeți 
cu 8’/i--7V2) cu Maraton Varșo
via. De data aceasta au cîștigat 
ploieștenii cu 6l/a—5*/î. Iată rea
lizatorii punctelor echipei româ
ne : Carol Partoș 1V2, Dan Zara 
1V2, Emil Macarie Va, Paul Dia
conescu 1 și Maria Pogorevlcl 
2. (A. VLASCEANU — coresp.
principal)

J. PHILLIPS — 5,9 PE 60 
YARZI, RECORD MON

DIAL EGALAT
într-un concurs -atletic des

fășurat la Monroe (statul 
Louisiana), alergătorul de cu
loare J. Phillips a parcurs 
distanța de 60 yarzi în 5,9 
sec, TIMP CE EGALEAZĂ 
RECORDUL MONDIAL

Slavia Praga, una 
favoritele C.C.E., a 
derbyul campionatului 
slovac de baschet. întrecîndpe 
Zbrojovka Bmo cu 109—73 
(53—31).

dintre 
cîștigat 

ceho-

NOII ANTRENORI 
Al ECHIPEI U.R.S.S.

Federatia de baschet a U- 
niunii Sovietice a schimbat 
antrenorii selecționatei mascu
line. Astfel, începînd de la 
1 ianuarie 1971, Alexandr Go- 
melski va preda conducerea 
tehnică a echipei U.R.S.S. an
trenorilor Vladimir Kondra- 
șin (31 ani) și Serghel Baș- 
kev (30 ani).

se 
în 
la 

vi-

sin-

„CUPA AMERICII" 
LA YACHTING

ANTRENAMENTE 
COMUNE ALE ATLETILOR 
FRANCEZI SI ENGLEZI

Danemarca
16 România
18,30 Bucu-

— Bulgaria, ora 
rești — Opava.

29. XII: ora 14
— Bulgaria, ora
— Ungaria, ora 
rești — Opava.

30. XII.: zi liberă. •
31. XII.: ora 15 Polonia — 

Bulgaria, ora 17,30 Danemar
ca — Ungaria.

1.1.1971.: zi liberă.
2.1.: ora 16 

Danemarca, ora 
nia — Ungaria.

ora 16

România —
18,30 Polo-

Un număr de 6 cluburi din Ca
nada, Franța, Australia și Anglia 
doresc să se întreacă cu ^Yacht 
Club^ din New York pentru 
^Cupa Americii44 la yachting. Noua 
ediție a competiției se va desfă
șura în anul 1973 la Newport.

POLUPANOV SI VASILIEV 
CAMPIONILOR

Federația engleză de atletism 
a hotărît să trimită un lot de 28 
de sportivi, printre care Lynn 
Davies, Ann Wilson, Moira Walls, 
între 7 șl 19 ianuarie, la Paris. 
Atlețll britanici vor efectua an
trenamente comune cu cel mal 
buni sportivi francezi în sala 
Institutului Național pentru 
Sport.

EXCLUȘI DIN LOTUL 
MONDIALI

3.1.: Ungaria — 
Bulgaria, ora 18,30 România 
— Polonia.

Doi dintre cei mai buni hocheiști sovietici, Poiupanov și Vasi- 
liev, au fost excluși din lotul reprezentativ al U.R.S.S. Sanc
țiunea se datorează faptului că cei doi jucători au dus o viață 
nesportivă în timpul turneului de Ia Moscova dotat cu 

„Cupa Izvestia"
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