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PREȚUIRE Șl AFECȚIUNE PENTRU AȘII SPORTULUI ROMÂNESC

Președintele C.N.E.F.S., Angliei Alexe, luminează sportivului nr. L al României
pe anul 1970, llie Năstase, „Gupa C.N.E.F.S.".
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Cornel Dinu, desemnat de ancheta revistei „Fotbal" cel 
mai bun jucător al anului.

Iii sala floreasca, 2500 de spectatori 
au aplaudat pe cîșligătorii 

trofeelor sportive 70 Autorii unui bogat bilanț
PREMIERA

EMOJIONANTĂ

Pentru prima oară In istoria 
sportului nostru, sala Flo- 
reasca a găzduit aseară o în- 
tîlnire între iubitorii sportu
lui si cele mai autentice ve
dete ale stadionului, inițiată 
de Biroul C.N.E.F.S. Festivita
tea de premiere a celor mai 
valoroși performeri ai anului 
sportiv 1970 a constituit un 
semnificativ ..MOMENT-BI-

cuprinși în practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice și 
sportului, s-a îmbogățit sub
stantial palmaresul sportului 
românesc. în încheiere, tov. 
Anghel Alexe a spus:

„Permiteți-mî să adresez tu
turor Jaureatilor. precum și tu
turor celorlalți sportivi un căl
duros „LA MULTI A Nit", să 
le doresc tuturor sportivilor și

Cine dorește să com
pleteze fișa clinică a 
sportului românesc — 

dincolo de temperatura 
înaltă a performanțelor — 
cu pulsul popularității spor
tivilor înșiși, 
trebuit să fie 
prezent aseară în 
Floreasca. Sub cupola 
de familiară nouă a 
culat, între sportivi 
2 500 de susținători,

Celui mai temerar sportiv al anului, timișoreanul Mircea 
Munteanu, i se conferă „Cupa ziarului Sportul".

acela ar fi 
neapărat 

sala 
afît 
cir- 

și 
MH ovsiuiuiwll, un 

fluid fără mistere, direct 
și optimist, un transport 
masiv de afinități și de 
afecțiune.

Ropote de aplauze și de 
aclamafii s-au declanșat la 
simpla rostire a numelui 
unor sportivi, copleșind pe 
bietul crainic, acoperindu-i 
vocea caldă și plină de 
bunăvoință, care voia să 
mai alătura detalii, llie 
Năsta... și apoi o... Nia
gară de urale. Cornel Di... 
și se umple sala de cla- 
moare. Gheorghe Gru... și 
nu mai e nevoie de nimic, 
pentru că sala e una, con
topită într-o frenezie deloc 
frivolă, într-o unanimitate 
pe care o creează dragos
tea comună pentru sport. 
Este adevărat, au fost, a- 
seară, în sala . Floreasca, 
doi poli ai festivității,, dar 
cît de apropiațil , Unii — 
cu talentele lor și cu pu
terea lor de dăruire. Cei
lalți — beneficiari indi
rect, martori 
creator de 
cu admirafia 
tă drămuită.
sportivii, artiști și asceți 
deopotrivă; de cealaltă 
parte, deloc opusă, ci a- 
proape, foarte aproape,

beneficiari
ai procesului 

frumusețe — 
lor, nîcioda- 
De o parte

iubitorii de sport, susțină
torii, suporterii, „i tifosi", 
z/Jne fans", „Ies mordus" 
și toți ceilalți în născoci
rile ingenioase ale limbilor 
lumii.

In această comunitate a 
lumii , sportive detectăm 
una din semnificațiile ma
jore ale serii de ieri. Au 
fost ovaționați și Albu, Cu- 
țov, Valeria Bufanu. Ber
ceanu sau Drăgan. Che
mările ta rampă, multe — 
pe potriva popularității 
sportivilor noștri — nu au 
plictisit pe nimeni, au ți
nut treaz interesul sălii. Iar 
cînd „muntelui de cupe, 
trofee, diplome, premii"- 
i-a urmat decernarea unor 
înalte titluri, am înțeles câ 
în , cariera, unui sportiv nu 
există niciodată un sfîrșit, 
ci doar superba continui
tate în pasiune. Sînt spor
tivi care au primit ieri ti
tlul cel mai înalt; iar cînd 
ai ajuns maestru emerit al 
sportului, atunci lumea te 
invită la tribuna de onoa
re, unde atît dă potrivit și 
de bine i-a stat Liei Mano- 
liu.

în totul, a fost o reușită 
întîlnire sportivă. O pre
mieră emetionantă, dar 
desigur perfectibilă, căreia 
stă în putința naastrâ sâ-i 
dăm în viitor caracter tra
dițional de sărbătoare de 
sfîrșit de an a sportului 
rpmânesc. Seară de bilanț 
și de recunoaștere a meri
telor, de Ia care poți ple
ca satisfăcut pentru a în- 
iîmpina cu veselie răsări
tul Anului Neu.

Victor BANCIULESCU

Campionatul european de hochei-juniori

ECHIPA ROMÂNIEI A OBȚINUT 0 VICTORIE FACILA
întrecerile ediției a II-a a 

grupei B a campionatului eu
ropean de hochei pe gheață 
pentru juniori au fost inau
gurate ieri la patinoarul ar
tificial din parcul „23 Au
gust". La competiție partici
pă echipele reprezentative 
ale Bulgariei, Danemarcei, 
Poloniei, Ungariei și Româ
niei. Datorită faptului că ti
nerii hocheiști danezi n-au 
putut ajunge la timp în Ca
pitală (ei se aflau ieri la A- 
rad, avionul de la Copen
haga fiind nevoit, din cau,:a 
ceții de la București, să ate
rizeze în orașul de pe Mu
reș) meciul lor, inaugural, cu 
formația Poloniei a trebuit 
să fie amînat. Directoratul 
tehnic al campionatului a 
decis ca această partidă să 
aibă loc miercuri 30 decem
brie — în ziua de odihnă — 
cu începere de la ora 15.

Tn felul acesta pe progra
mul zilei de ieri n-a mai 
figurat decît o singură întîl- 
nire. cea care a opus, for
mațiile Bulgariei și României. 
Desfășurind un joc bun, net 
superior celui practicat de 
adversari hocheiștii . români 
și-au impus superioritatea șl 
au obținut o victorie clară 
cu scorul de 9—0 (4—0,1—0, 
4—0). După părerea noastră

scorul nu reflectă totuși în 
mod fidel raportul de forte 
existent pe gheață, și aceas
ta pentru că tinerii noștri re
prezentanți s-au cam jucat 
cu ocaziile de gol, ratînd ast
fel posibilitatea realizării u-

de problemă — echipa noas
tră a desfășurat un joc com- 
binativ, a încercat să aplice 
unele scheme tactice de e- 
fect, dar a și greșit mult, 
așa cum am mai spus. în fa
zele decisive, de finalizare.

lizate de : Banda? (min. 4 și 
li), Tureanu (14 și 51), Cu- 
relaru ,(45 și 48), Axinte (14), 
Popa (23) și Miklos (54), Au

PROGRAMUL DE AZI

Și

meciul de juniori Romania—Bulgaria

ora 14,00 :
Danemarca — Bulgaria 

ora 16,3C :
România — Ungaria

condus bine : Pryminski (Po
lonia) 
via).

Grgec (Iugosla-

V. MIHAIL

și mai consis- 
seamă în re

act ratat atîtea 
în-

nul golaveraj 
tent. Mai cu 
priza secundă 
ocazii cît pentru un meci 
treg...

Fără să i se pună — 
mod concret — nici un

ln
fcJ

Va trebui, în orice caz, 
în partidele următoare 
va întîlni formații mai 
tabile, să renunțe la 
artificii, 
drept, dar prea puțin eficace.

Cele 9 punețe au fost rea-

spectaculoase

ci nd 
redu- 
unele 

ce-i

Teribilul creator de
~ forisme. galant al seco- ■> 
— lului 17. la Rochefou- - 
■> cauld susținea că „intoc- 5 
Z mai ea IructelL*. meritul ” 
Z oamenilor are anotimpul " 
= Ni". -
•» Dacă e intr-adevăr așa ” ■M atunci anotimpul înalte- 2 
" lor merite sportive nu S 
Z poate fi — după cum « 
• bine s-a văzut aseară — ™ 
g declt la sfîrșitul lunii S 
g decembrie, (vib) 
riiiiiiiiiiiiiiiițiimitiiiil

SLEZAN OPAVA A ÎNTRECUT
SELECȚIONATA BUCUREȘTIULUI
In cadrul pregătirilor pe - care 

le efectuează în vederea parti
cipării la campionatul mondial 
din Olanda, hocheiștii noștri frun
tași. constituit! ieri totr-o selec
ționată a Bucureștiulul, au sus
ținut o partidă de verificare in 
compania formației cehoslovace 
Slezan din Opava. Deși evoluea
ză in grupa secundă a campiona
tului țării lor, cehoslovacii au 
demonstrat calități remarcabile,

(locul a fost plăcut, fair și a 
prilejuit, un frumos spectacol hci-

cheistlc. Victoria a revenit for
mației oaspete cu scorul de 3—7 

bucu- 
vreme. 

Aii înscris : Szabo, Varga, Gheor- 
Panâ, Iordan, Calamar 

respectiv. Starinsky

(3—3, 1—2, 4—2). după ce 
reștenU au condus multă

ghiu (a),
(București), , .
(2). Elb (2), Raida, Dolezl, Skro- 
banek, Zurek.

Arbitri : C. Sgîncă și Gb. Mure- 
țan.

Astăzi, de la ora 13, are loc re
vanșa.

Handbalistul nr. 1 al României, Gh. Gruia, este de fapt 
și primul handbalist al lumii.

LANȚ", o trecere în revistă a 
succeselor repurtate de amba
sadorii spartului nostru în ma
rile întreceri continentale și 
mondiale, o demonstrație a for
ței mereu crescînde a mișcării 
sportive din România.

Pasionalii sportului, cei care 
au luat loc de atîtea ori în 
tribunele sălii Floreasca. au 
venit aseară cu sentimentul 
că asistă la o premieră, la 
începutul unei tradiții, la o 
firească recompensare a. celor 
ce le-au îneîntat privirile, ce 
le-au încălzit sufletele prin 
comportarea excelentă în com
petițiile disputate în mai toa
te colturile lumii.

Festivitatea a fost 
de tov. Emil Ghibu. 
ședințe al C.N.E.F.S. . . 
tov. Anghel Alexe. președin
tele, Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport. în 
cuvîntul adresat sportivilor si 
spectatorilor, a spus printre 
altele;

„Sîntem la sfîrșitul anului 
1970, la ora unui bilanț bogat 
pe care mișcarea sportivă îl 
datorează grijii deosebite și 
sprijinului permanent primit 
din partea partidului și statu
lui nostru. De aceea, gîndurile 
tuturor celor ce activează în 
domeniul educației fizice și 
sportului se îndreaptă cu pro
fundă recunoștință către par
tid și guvern, exprimă hotă- 
rîrea fermă de a spori succe
sele pe care 
în revistă 
mîsm".

Făcînd 
vorbitorul 
1970 a crescut numărul cetă
țenilor. îndeosebi al tinerilor

activiștilor sportivi fericire și 
împlinirea proiectelor pentru 
anul 1971".

In aplauzele celor prezent!, 
începe festivitatea de decer
nare. a trofeelor federațiilor de 
specialitate. Rînd pe rînd. urcă 
pe estradă, sportivi de frunte 
ai țării.. Ei primesc din partea 
activiștilor federațiilor splen
dide cupe, trofee, diplome. Va
leria Bufanu, atleta care a im
presionat prin salba de re-

zultate realizate la Univer
siada de la Torino, la Balca
niadă. la ..Internationale" la 
atîtea și atîtea alte competi
ții. este premiată de tov. E- 
f.rem Cherteș — vicepreședinte 
al F.R.A.. Mihai Albu — bas
chetbalistul nr. 1 al tării — 
primește trofeul de la tov. 
Ion Tulpan, președintele F.R. 
Baschet, boxerul Calistrat Cu- 
țov este premiat de tov. Gh. 
Guriev, președintele F.R. Box. 
ciclistului Vasile Teodor ii 
este decernată cupa de către 
tov. Octavian Amza, membru 
al biroului F.R.C.. celei mai 
bune gimnaste. Elena Ceani- 
pelea, ii este oferit trofeul de 
către tov. Elena Poparad, 
președintele F.R.G.. președin
tele F.R. Lupte, tov. Al. Cră- 
ciunescu. îl premiază pe Gh. 
Berccanu, micuțului patinator 
Gb. Fazekaș îj este decernat 
trofeul de către secretarul ge
neral al federației, tov. FI. 
Gămulea. Peste 30 de laureat,1 
apar în fața publicului pri- 
mindu-și răsplata unei activi
tăți prodigioase.

Sala îl ovaționează pe cel 
mai bun sportiv român al a- 
nului. jucătorul de tenis Il>» 
Năstase. învingător la Salis
bury. Roland Garros. Wim
bledon și la alte mari între
ceri. pe cel ce a cîștigat prin 
muncă, talent și ambiție ti
tlul de primul jucător al Eu
ropei în 1970. Cupa de cristal 
a C.N.E.F.S. îi este înmînată 
de tov. Anghel Alexe. preșe
dintele C.N.E.F.S. llie Năs
tase a fost desemnat sporti
vul nr. 1 al României pe a- 
cast an prin votul cititorilor 
ziarului „Sportul". Pe locu
rile următoare. în acest cla
sament. s-au situat Gh. Gruia, 
Gh. Berceanu. Valeria Bufa- 
nu. Cornel Dinu, Calistrat C'u- 
țov. Ivau Patzaichin sl Ser- 
ghei Covaliov. Maria Alexan
dru. Cornelia 
Cristian Gațu.

Trofeul oferit 
„FOTBAL" celui 1 
cător al anului a 
de Cornel Dinu, iar premiul 
eficacității — al Administra
ției de Stat Loto-Pronosport 
— de către handbalistul Gh. 
Gruia. Trofeul instituit de re
dacția noastră pentru .ceț mai

Hrislache NAUM
Fotografii de

Dragoș NEAGU

Petrușcă și
de revista 

mai bun ju- 
i fast cucerit

'Continuare' în vaa. a 1-a)

cu

deschisă 
vicepre- 

Apoi,

Ie trecem astăzi 
mîndrie si opti-

succintun
a arătat că

bilanț, 
în anul

NOI ANTRENORI ȘI MAEȘTRI EMERIȚI
AI SPORTULUI

In cadrul festivității de aseară, din sala Floreasca, 
au fost conferite titlurile de maeștri emeriți aî sportului 
și antrenori emeriți unui important număr de sportivi și 
antrenori care s-au distins în activitatea competițională 
și — respectiv — în munca de pregătire a performerilor.

Tov. Anghel Alexe, președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, a înmînat insigna și 
brevetul de „maestru emerit al sportului" lui Ileana Silai, 
Șerban Ciochină (atletism), Mihai Dănescu (motociclism), 
Vasile Mariuțan (box), Emilia Li(ă (gimnastică), 
Șandor (tir), Ecaterina Iencic-Stahl (scrimă), Sari 
(tenis de masă), Margareta Teodorescu, Elisabeta 
hroniade (șah), Teodor Tănăsescu (parașutism), 
Adăscăliței. Gh. Gîlcă (zbor fără motor) și Caius 
lescu (volei) precum și insigna și brevetul de „antrenor 
emerit" lui Baruch Elias (atletism), Maria Simionescu 
(gimnastică), Grigore Ioanid (tir), Nicolae Petrașcu (zbor 
cu motor), Sigismund Ferencz (baschet), Sergiu Samarian 
(șah), Cristian Panaitescu și Mereu Spakov (box).

Au fost distinși cu „Diploma de onoare" a Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică și Sport Virgil Mor- 
mocea (ciclism), Emilian Teacă (judo) și Marin Bădin 
(tenis).

Petre 
Szasz 
Puii- 

Mihai 
Micu-

t

| RĂSPUNDERI SPORITE
u trei ani în urmă, la 28 de
cembrie 1967, Marea Adunare 
Națională a Republicii Socia
liste România adopta Legea 
cu privire la dezvoltarea edu
cației fizice și sportului, în 

care se precizează — chiar în primul 
capitol — că în țara noastră acestea 
„constituie activități de interes națio
nal". Firește, nu doar o consemnare 
limitată calendaristic ne prilejuiește, 
acum, evocarea evenimentului amintit, 
primul de acest fel din istoria mișcă
rii noastre sportive.

Răstimpul la care ne referim repre
zintă, neîndoielnic, o etapă calitativă 
în structura organizatorică, în împlini
rea atribuțiilor de majorată răspundere 
socială, încredințate, prin Legea Spor
tului, afît Consiliului National pentru 
Educație Fizică și Sport, ca organ cen
tral de specialitate, cu caracter ob
ștesc, cît și diferitelor altor organe si 
organizații, cum sînt U.G.S.R., U.T.C., 

Ministerul Tnvătămîntului, Mi- 
, UCECOM ș.a. Evi

dent, aceste contribuții sporite și-au I aflat exprimarea îs modul in care au 
început să fie realizate sarcinile fun
damentale ele mișcării sportive, și 
anume atragerea maselor de oameni 
ai muncii, îndeosebi a tineretului, în

I
I
I
I
IC.N.O.P., Minister! 

nisterul Sănătății,

I

practicarea sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului, dezvoltarea tot moi 
largă a sportului de masă, cultivarea 
talentelor și îmbunătățirea performan
telor sportive.

Ziarul nostru a remarcat cu satis
facție numeroase acțiuni inițiate ele or
ganele și organizațiile de stat și ob
ștești, care cu atribuții în domeniul 
sportului, p-ntru îmbogățirea conținu
tului activîtăidor competilionale, efortu
rile îndreptate în direcția unei largi 
răspîndiri a ideii de mișcare în aer li
ber, de practicare sistematică a exer
cițiilor fizice, pentru consolidarea bazei 
materiale și, mai ales în ultima vreme, 
pentru o temeinică pregătire a cadre
lor responsabile — la diferite n:'ele 
— de progresul multilateral al mișcă
rii sportive.

Spunînd toate acestea nu putem omite 
câ în mișcarea noastră sportiva, În
deosebi în activitatea de masă, se rr oi 
constată — în ciuda unor profunde 
schimbări de mentalitate și a unui stil 
de muncă substantial îmbunătățit — 
destule puncte nevralgice, asupra că
rora trebuie să se acționeze raoid, cu 
fermitate și competentă. Nu ne propu
nem, în 
car sâ 
a trecui

aceste cîteva rînduri, nici mă- 
schiiârn bilanțul perioadei ce 
de Io eparifia Legii Sportului.

I
i

Notăm doar că, pe lingă frumoase și 
poate constata, mai 
dîcal și cel sătesc,

trainice succese, se i 
ales în sportul sind__  , ... _____,
că există mori resurse, insuficient valori
ficate, că s-ar putea face mai mult pen
tru răspindirea exercițiilor fizice și 
sportului in rîndul studenților câ —- în 
sfîrșit — s-a făcut pufin pentru gene
ralizarea experienței pozitive a unor 
asociații, cluburi, consilii municipale 
sau județene pentru educație fizică si 
sport. Este, firește, datoria organelor și 
organizațiilor de sfat și obștești cu 
atribuții în domeniul, educației fizice 
și sportului să intervină eficient pen
tru remedierea acestor stări de lucruri.

Cunoaștem — și am făcut publice — 
unele dintre proiectele anului 1971 ; 
dorim, desigur, împlinirea lor integrală, 
printr-o colaborare cît mai rodnică. 
Este. însă, nevoie — după opinio noas
tră — de o se transmite înaltele răs
punderi atribuite prin Legea Sportului 
la toate verigile organelor si organi
zațiilor de stat și obștești, p’nă în fie
care întreprindere, școală sau sat, acolo 
unde, de fapt, începe prietenia tine
retului cu mișcarea în aer liber, cu 
exercițiul fizic, cu sportul.

Don GĂRLEȘTEANU

i
i
i
I
I
I
I
I
I
I
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CEI MAI BUNI 10
Z» —

STEAUA VIZEAZĂ MAI MULT DECÎT CALIFICAREA

PUGILIȘTI ROMANI PE CATEGORII
ÎN SFERTURI

Suporterii sportului cu mă
nuși din țara noastră au urmă
rit în 1970 cu justificat interes 
evoluția tricolorilor de-a lungul 
marilor competiții internaționa
le. turneelor de anvergură, 
campionatelor balcanice, tur
neului speranțelor olimpice, 
campionatelor europene de ti
neret și al celor naționale de 
la Floreasca. Potrivit unei vechi 
tradiții, rubrica de specialitate 
a ziarului „Sportul", consultîn- 
du-se și cu specialiștii federa
ției a alcătuit clasamentul ce
lor mai buni 10 boxeri români 
la cele 11 categorii de greutate. 
T,a baza acestor clasamente nu 
a stat doar criteriul 
tului național, ci și 
rea în alte reuniuni 
nale sau amicale.

De la bun început se poate 
aTirma că o scrie de tineri, ca 
de exemplu Gh. Ciochină, me
daliat cu argint la C.E. de ti
neret de Ia Miskolc. Sandu Mi- 
halcea. I). Conilural, R. Cbs- 
m», Șt. Băiatu șl alții s-au irt-

reș) ; 7. M. Lazăr (Cimentul 
Medgidia) ; 8. A. Ureulescu
(Metalul Bocșa) ; 9. Șt. Boboc 
(Dinamo) ; 10.
(CPMB).

Șt. Băiatu

ILA
1970

campiona- 
comporta- 
internațio-

Cat. muscă (51 kg) : 1. C. 
GRUIESCU (Steaua) — cam
pion ; 2. C. Ciucă (Steaua) — 
șalanger ; 3. C. 
talulJPlopeni) ; 
nam’ ; 5. IJ. 
Cluj) ; 6, D.
Club Bacău) ; 
(Voința Cluj) ; 
Club Bacău) ; .
(Nicolina Iași) ; 10. Gh. Badiu 
(Otelul Galați).

Rădulescu (Mc- 
v , 4. V. Ivan (Di- 
M. Popescu (ASA 

Condurat (Sp. 
7. N. Cordoș 

8. A. Cojan (Sp.
9. ' -I. Nicolau

(Dinamo Brașov) ; 5. C. Cojo- 
caru (Trotușul) 
(Oțelul Galați) ; 
nu (Rapid) ; 8. N. 
rul Arad) ; 9. S. 
Iul Galați) ; 10.
(Oțelul Galați).

Cat. semigrea (81 kg) : 1. P. 
C1MPEANU (Metalul) — cam
pion ; 2. I. Monea (Dinamo) — 
șalanger ; 3. M. Constantinescu 
(Dinamo) ; 4. Al. But (ASA 
Cluj) ; 5. P. Pîrvu (Farul) ; 6. 
P. Cojocaru (Rapid) ; 7, 
■Șchiopu (Electroputere) ; 8. 
Chifu (Dinamo Brașov) ; â. m. 
Coroianu (Voința Satu Mare) ; 
10. M. Banu (Sp. ~

Cat. grea (peste 
ALEXE (Dinamo) 
2. I. Dascălu (Dinamo) ; 3. Al. 
Prohor (CSM Sibiu) ; 4. A. Ian- 
cu (Muscelul) ; 5. I. Sănătescu 
(Oțelul Galați) ; 6. G. Schubert 
(UM Timișoara) ; 7. T. Cambur 
(Progresul Brăila) ; 8. N. Dw- 
cu (Electroputere) ; 9. V. LenS- 
duș (Oțelul Galați) : 10. I. Rui- 
cu (Electroputere).

6. N. Manița
7, V. Tecucea- 

Moț (Moto- 
Tirîlă (Oțe- 
D. Găinaru

7. S. 
. I.

9. AI.
Club Bacău).
81 kg) : 1. I. 
— campion ;

N.R. Puttlicind acest sistem de 
clasamente din 3 în 3 luni, re
dacția noastră încearcă să dea 
un punct de reper periodic celor 
interesați în promovarea elevilor 
lor. Ordinea dată oferă posibili
tatea provocării celor superior 
elasdți, devenind astfel un ele
ment stimulator și generatin' de 
gale extrem de interesante. în 
acest, sens, vom ține la curent 
ne cititori cu toate noutățile pe 
care antrenorii ni le vor furniza 
(provocări, rezultate, contestații 
fondate etc.).

Proaspătul antrenor al echi
pei STEÂUA, Cornel Oțelea, 
era foarte grăbit, ieri, cînd 
l-am întîlnit. Venise la fede
rația de handbal pentru a 
aranja ultimele detalii ale 
deplasării formației sale la 
Oslo, în vederea disputării 
meciului retur din C.C.E. cu 
campioana Norvegiei, Studen- 
tesidrotslag. Partida tur — re
amintim cititorilor noștri — a 
avut loc la 28 noiembrie în 
sala Floreasca și s-a încheiat 
cu victoria handbaliștilor 
bucureșteni 1 30—14 (12—7).

Deci, Steaua are mari șanse 
de a se califica în sferturile 
de finală ale C.C.E. Cu acest 

de acord și 
Cornel Oțelea. 

„ ____ însă: „Ime
diat după ce s-a încheiat tur
neul din R. D Germană,
comporteriții echipei noastre 
care au făcut parte din lot au 
continuat, alături de cei/ Iți, 
antrenamentele cu toată in
tensitatea. Dorim nu numai 
să ajungem în sferturile de 
finală. Obiectivul nostru este 
finala si, sperăm, vietbria fi
nală. Nu este un lucru prea 
ușor, cunoseind valoarea for
mațiilor rămase in ciirsă, dar 
sîntem hotărîti să luptăm 
toată energia pentru a 
apăra șansele".

în continuarea 
aflat că întregul 
de participare la 
bătălie pentru

Singura neliniște a antrenori
lor ftceStel formații — Alături 
de Cornel Oțelea la Steaua 
funcționează șt Otto Telman 
— este cauzată de gradul de 
oboseală al Unora dintre Ju
cătorii de bază, care tn anul 
acesta au purtat pe umerii 
lor cele mai dificile dispute, 
atît ale selecționatei țării, cît 
și ale echipei lor de club. 
Amănunte legate de desfășu
rarea jboului nu am putut so
licita în plus antrenorului 
Oțelea, deoarece nici el nu

știa mal mult. Handbaliștil de 
la Steaua vor plecă tn ziua 
de 31 decembrie (cu riscul de 
a petrece Revelionul pe aero
portul din Copenhaga!...) țl 
vor Juca Ia Oslo tn 2 lanua- 
rfe.

înainte de despărțire, am 
adresat Interlocutorului nos
tru o ultimă întrebare i

— Ce-ți dorești pentru 
1971?

— Să înceapă bine. Adică 
cu puțină șansă în tragerea la 
sorți...

In taberele

O SELECȚIONATĂ A BUCUREȘTIULUI PARTICIPĂ

1’170 Gabriel Pomeicil (stingă), in timpul
‘ ' Scliulz

Revelafid tindiui 1.. , . .
meciului sițs(i)liit la Berlifi in fața Redutabilului 

(lî.D.G.), pe care l-a invitts lă plincte.

scris cu brio pe listele celor 
mai buni 10 boxeri, la cate
goriile respective. In schimb, 
pugiliști de la care ne așteptam 
la mai rnult. ca de pildă Gh. 
I’uștaș, A. Majai, V. Ivan. C. 
Negoescu șl Gh. Băcldi au bătut 
pasul pe loc sau chiar au re
trogradat. Au dispărut de pe 
lista celor mai buni pugiliști 
ex-internaționalii M. Goariță și 
Ion Dinu, care au abandonat 
activitatea competițională. De 
asemenea, nu figurează mijlo
ciul Gh. Cliîvăr, care a fost 
suspendat.

Fără îndoială, la unele cate
gorii sini necesare cuvenitele 
explicații.' Ca „șef" al cocoșilor 
l-am preferat pc Gabriel Po- 
inetcu, inaintea camp.ionulții 
A. DUriiitrescu, care în 1970 

decepționat adi’sea. pierzind 
ori la Panaiotov și o 
, fata necunoscutului 
Tn schimb, finalistul 
a obținut o superbă 
internațională. învin-

G. 
A.

Caț. fcoed.ș (54 kg) : 1. 
POMETCU (Voința) ; 2.
Dumitrescu (Steaua) — cam
pion ; 3. A. Moratu. (Metalul) :
4. M. Gtigore (UM Timișoara) ;
5. S. Cuțov (PAL Brăila) ; 6. 
I. Lungii (Metalul) ; 7. 1. CitiCbi 
(ASA Cluj) ; 8. M. Tbni (Stea
ua) ; 9. V. Ivanov ici (Dinamb) ; 
10. P. Manole (Farul).

lucru este 
antrenorul 
El adaugă,

cit
ne

discuției 
lot este 
această dură 

supremație.

am 
apt

LA TURNEUL MASCULIN DE LA BERLIN
La fiecare 

orașul Berlin
început de an, 

. _____ găzduiește un
interesant șl tradițional tur
neu internațional de handbal 
masculin. cu participarea 
unor selecționate de orașe. 
Și, ca în fiecare an, țara noas
tră se prezintă la actuala edi
ție cu o reprezentativă a Ca
pitalei, alcătuită pe scheletul 
formației Universitatea Bucu
rești. Din această echipă nu 
vor lipsi nume cunoscute în 
handbalul intern și interna
țional ca acelea ale lui Chi- 
bid, Orbân, Ștef, Voinea, 
Chircu, Cosma și alții. Deoa
rece la ultimele dotiă ediții 
ale competiției, reprezentativa 
Bucureștiuiui a avut o com
portare meritorie, tinerii com-

ponențl ai lotului care vor 
face deplasarea în R. D. Ger
mană vor avea de confirmat 
nu numai rezultatele obținute 
atunci, ci șl renumele hand
balului românesc, strălucit re
prezentat de prima garnitură 
a țării la recent încheiatul 
turneu de la Berlin.

Interesant de subliniat este 
și faptul că selecționata 
Bucureștiuiui va fi condusă la 
această ediție de fostul inter
național, maestrul emerit ai 
sportului Virgil Hnat, actual
mente antrenor secund la 
Universitatea București.

Competiția, intitulată suges
tiv .Turneul de Anul NoU“; 
se va disputa în zilele de 1 și 
2 ianuarie.

JUCĂTORII DE LA STEAUA

DINAMO DOMINĂ AUTORITAR CAMPIONATUL MASCULIN

© Scorurile peste „sută" - adevărate excepții S’ Randamentul 
pivoților este încă necorespunzător ® Citi jucători din țară

au o medie de peste 50
iubitorii baschetului

ii
<le două 
dată in 
Cilăvan. 
Pometeu 
victorie — 
gind in finala turneului de, la 
Berlin ne redutabilul boxer 
polonez Galonska. Pentru pri
ma oară se înscriu cu litere 
majuscule în clasament I’.
Cîmpeanu și H. Stump, care 
dețin pe merit primete locuri. 
Am ebnsemnat In dreptul lui 
Ciucă (muscă) și Monea (semi
grea) cuvintul șalangcri. deoa
rece. din motive cunoscute, ei 
nu aii putut participa la na
ționale. Oricând, un meci Ciu
că— GfUiCiteU sau unul Monea 
— Ciihheartu (fără a fi biisâ in 
jbc centura, deoarece regula
mentul nostru interzice acest 
lucru) ne-ar oferi un regal pu
gilistic. revanșe de mart atrac
ție. Clasarea iui Gyorfy p<> lo
cul doi. după Covaci (cat. mij- 
lbcie mică), se datorește stilu
lui și comportării pe ringurile 
internațibnale ale tirtărului 
bucurcstean. care manifestă o 
valoare mai măre decit Călin 
sau Constaritihescil. Nu l-am 
preferat pe Al. Prdhor pe lo
cul doi la cat. grea, deoarece 
ei n-a participat decit la cățn- 
pionate : în schimb. Dascălu 
•s-a evidențiat intr-o serie <le 
dificile competiții 
nale.

Cat. pană (57 kg) : 1. P. NE- 
DEtCEA (CSM Reșița) — cam
pion : 2. N. Gîju (Steaua) ; 3. 
O. Amăzăroaie (Trotu.șul) ; 4. 
C. Stanev (Progresul) ; 5. V. 
Kiss (Voința) ; 6. C. Buzuliuc 
(Steaua) ; 7. C. Dumitrașcu
(Steaua) : 8. Gh. Ciochină (PAL 
Brăila) ; 9. Șt. Hirșu (Dinamo); 
10. Gh. Stan (Metalul).

Cât. semitișoari (60 kg) : 1. 
A. ILIESCU (Farul) 
pion ; 2. O.
3. A. Simion (Cimpulung Mus
cel) ; 4 I. Mageri (Rapid) ; 
5. C. Muscă (CSM Reșița) ; 6.
1. Mihăileanu (Electroputere) ; 
7. C. Negoescu (Oliriipia) ; 8. A. 
Guțu (Dtinăreâ) ; 9. A. Sifnid- 
nescit (Fartil) ; 10'. Gh. Pușca. 
(Steaua).

Cat. ușoară (03,5 kg): 1. C 
CUȚOV (Dinamo) — caihpion ;
2. Â. Văsile (Dinamo) : 3. P. 
Dobresc.u (Diriatno) : 4, N. Pă- 
pstlău (Dinamo) ; 5. Ș. Mihalceâ 
(Dinamo) : 6. A. Iacob (Voin
ța) ; 7. N. Streașină (Tracto
rul) : 8. Gh. Roșea (Cîmpia 
Turzi.i) ; 9. Gh, Bădoi (Rapid) ; 
10. Gh. Jipa (Sp. Club Bâcău).

cam-
Gorea (Voința) ; 

pulung Mus
tri (Rapid).;

Pentru 
din Capitală, pricit de parado
xal ar părej acest lucru, sezo
nul competitional sc termină.. 
ÎN PLIN SEZON ! O dată în
cheiat acest turneu, care a gru
pat primele 4 etape ale tdrului 
II. spectatorii bucureșteni vor 
mai putea urmări evoluția Ste
lei în Cupa cupelor iar apoi 
Se vor îndrepta, plnă la tdâm- 
nă. Spl'e alte spWttri. Și a- 
tiinci de ce să fie mai mirăm 
că spectaculoasele întreceri ale 
baschetbaliștilor se desfășbară 
lntr-un deplin anonimat. ..

O sctlrtă privite asilpra cla- 
sarnentuldi după scurgerea ce
lor 13 etape, aproximativ jumă
tate din cele înscrise în progra
mul acțualuhti campionat. Bl- 
hartia Biicttrești este lideră au- 
toritară fată să fi cunoscut in- 
fringerea, ctt un avantaj net 
asupra echipelor clasate în con
tinuare ; deși îh toate cele 15 
partide a jucat fără Novac, pi
votul hr. 1 al naționalei, fără 
Dragdmirescu (intr-o scrie de 
meciuri foarte importante), jar 
Dan Niculescu își permite ade
sea să-l odihnească pe Mihai 
Albu. baschetbalistul hr. 1 al 
anului, ruliridu-și rezervele...

Urmează. în actuala ierarhie, 
de la locul II la locul VIII un 
pluton în care echipele își pot 
schimba pozițiile în orice mo
ment.. diferentele de valoare 
fiind practic insesizabile. în fi
ne. pentru ultimele 4 clasate, 
spectriil retrogradării începe să 
sc profileze tot mai serios. Sur
prinzătoare, prezența în acest 
grup a formației I.E.F.S.. ale 
cărfeî partide în ultima vreme 
au fost extrem de contradic
torii.

DIN NOU DESPRE 
INEFICACITATE

Foarte mulți cititori 
drăgostiți ai baschetului 
întreabă adesea cutii se
plică faptiil că în anurhite 
țări europefm (Franța, Bel
gia, Grecia, Olanda), ale că- 
rbr echipe reprezentative nu 
sînt cu nimic superioare 
selecționatei române, cam
pionatele naționale sînt mult 
mai disputate, iar echipele 
fac dovada unei mai mari 
eficacități, majoritatea sco
rurilor realizate de formația 
învingătoare șl cea învinsă 
(uneori) depășind „suta11.

Prdblerha nu este, firește,

o/o de aruncări reușite?
nouă pentru noi și sesizările 
respective subliniază o redlă 
stare de fapt. Chiar și in 
turneul recent găzduit de 
sala Ftoreasba, mediile înre
gistrate nu depășesc 130—100 
de puncte însorise împretihă, 
de cele două echipe.

în țările mai sus arnintite 
și mai ales în altele( unde 
baschetul ctmoaște 
largă dezvoltare 
Iugoslavia, Italia, 
ethip'ele din prirria 
nefieiază de aportdl a cel 
puțin 2-3 pivoți de valoare 
(eu prbeedee variate de a 
atțiOna în apropierea panbu-

reușesc
30—40 

echipei 
sarcina 

ofen- 
obli- 
btină 

dar

Paul
internntib-
OCHIALBI

(18 kg) : 1. 
(Farul) —

Cat. senitmiiscă 
MIHÂÎ AUREL . 

campibn ; 2. P. Ganea (Progre
sul Brăila) ; 3. M. Ltittlezeariu 
(Steaua) 4. V. Drăgan (Stea- 
ita) : 5. R. Cosma (CSM Cluj) ; 
6. Șt. Receanu (ASA Tg. Mu-

Cal. semimijlocie (07 kg) : 
1. V. SILBERMAN (Steaua) — 
campion ; 2. I. Hodoșan (Meta
lul) ; 3. Al. i?opa (Steaua) ; 4. 
Cornel Mihai (Metalul) ; 5. C. 
Ghită (Dinamo) ; 6. Gh. Ene 
(Dinamo); 7. b. Stan (Voința); 
8. Gh. Mâfcel (Brbgresul); 9. 
A Majai (CSM Cluj); 10. Gh. 
Marton (CSM Cluj).

Cat. mijlocie mică (71 kg) :
1. 1. COVACI (Oinamo) — 
campion ; 2. I. Gyoffy (Dina
mo) ; 3. Gh. Călin (Nicblina) ; 
4. E. Constantinescu (Electro
putere) ; 5. D. Mihalcta (Di
namo) ; 6. N. Tudor (Metalul) ; 
7. P. Tăriase (Nicoliria) ; 8. A. 
Tîrboi (ASA Cluj) ; 9. V. Bute 
(Oțelul Galați) ; 10. Șt. Florea 
(Progresul).

Cat. mijlocie (75 kg) : 1. H. 
Stump . (Metalul) — campion ;
2. A. Năstac (Steaua) ; 3. .1. Ol- 
teanu (Dinamo) ; 4. I. Petrea

în- 
ne 

ex-

DUPĂ 15 ETAPE
CLASAMENT

1. Dlnamo 15 1Q 0 1269- 997 30
2. „Poli” Buc. 15 11 4 1003- 955 26
3. steaua 15 10 5 1131- 943 25
4. „U“ ClliJ 15 9 6 1028- 960 24
5. „U“ Tim. 15 9 6 1139-1093 24
6. „Poli“ Gl. 15 8 7 1058-1095 23
7. I.C.H.F. 15 7 8 1032-1072 22
8. Rapid 15 7 8 1165-1159 22
9. I.E F.S. 15 5 10 <184-1008 20

10. „P61i“ Cluj 15 4 11 930-1109 19
11. „-Poli" Bv. 15 3 12 969-1092 18
12. Farul C-ța. 15 2 13 907-1151 17

T

TINERII JUCĂTORI AU ÎNCHEIAT
TURUL AL DOILEA AL CAMPIONATULUI

Cei mai tineri voleibaliști au încheiat disputele turului al doilea 
al campionaluliii de juniori șj școlari. După ciiin ne intbritiează cores
pondenții noștri, multe dintre partidele programate, timp de 5 zile, ău 
fost tic un biln nivel telitiic și spectacular, echipele combatante luptînd 
cu ardoare pentru obținerea victoriei.

Cu acest prilej s-au reriiarfcat o seric de talente, care shptave- 
glteate cil âteiijie vor putea dcveiii, nu peste «huită vreme, elemente de 
valoare. » „ „

O mențiune specială sc cuvine șl organizatorilor, care s-au stră
duit să asigure tuturor competitorilol- condiții optime tic concurs. Iată 
rezultatele înregistrate in cele 16 serii (masculin și feminin) și cla
samentele după cele două tururi :

feminin

torul, cu Viitorul, cu Lie. Gh. 
Lazăr, cu Șc. sp. 3 șl cu Cute
zătorii ; Cutezătorii : 3—0 cu Vii
torul, cu Lie. Gh. Lazăr, cu Con
structorul și 3—1 cu Șc. sp.
Șc. sp. 3 Buc. : 3—0 cu Llc. 
Lazăr, cu constructorul și 
cu Viitorul ; Lie. 
cu Constructofiil 
torul ; Viitorul : 
structorul.

CLASAMENT :
20 p, 2.

3 ! 
Gh. 
3—1 
3—0Gh. Lazăr : 

șj 3—0 cu Vil- 
3—0 cu eon

-. P.
sp. Boto-

SERIA I (BÎRLAD) : Șc. sp.
Neamț : 3—0 cu Șc. : 
șahi, cu Liceul Ped. Bîrlad și cu 
Liceul Ștefan cel Mare Suceava, 
3—1 cu Penicilina Iași și cil Șc. 
sp. Bacău : Penicilina Iași : 3—0 
cu Liceul Ștefan cel Mare Su
ceava și cu Șc. sp. Botoșani, 3 -- 
cu Liceul Ped. Bîrlad și cu Șc. 
sp. Bacău ; Liceul Ped. Bîrlad : 
3—1 cu Șc. sp. Bacău și cu Li
ceul Ștefan cel Mare Suceava, 3—0 
cu Șc. Sp. Botoșani ; Șc. sp. Ba- 
căti : 3—1 cu Șc. sp. Botoșani și 
3—0 cu Liceul Șt. cel Mare Su
ceava ; Șc sp. Botoșani : 3—1
cu Liceul Șt. cel Mare Suceava.

CLASAMENT : 1. Șc. sp. P. 
Neamț 20 p ; 2. Penicilina lași 
17 p. 3. Șc. sp. Bacău 16 p, 4. 
Liceul Pedagogic Bîrlad 15 p, Li
ceul Șt. cel Mare Suceava 11 p. 
Șc. sp. Botoșani 11 p.

SERIA A II-A (PLOIEȘTI) : Șc. 
sp. Constanța : 3—1 cu Șc. sp. 
Ploiești șl - 3—0 cu șc. sp. Buzău, 
eu Lie. N. Bălcescu Brăila, cu 
Farul și cu Liceul 2 Ploiești ; Șc. 
sp. Ploiești : 3—0 cu Lie. N. Băl
cescu Brăila, cu Farul, cu Llc. 2 
Ploieșa șl cu Șc. sp. Buzău ; Llc.

2 Ploiești : 3—-1 cu Șc. sp. Buzău,
3—0 cu Lie. N. Bălcescu Brăila și 
cu Farul ; Șc. sp. isuzău : 3—1
cu Lie. N. Bălcescu Brăila și 3—2 
cu Farul ; Lie. N. Bălcescu Brăila: 
3—1 cu Farul.

CLASAMENT : 1. Șc. sp. Cons
tanța 19 p (29:4), 2. Șc. sp. Plo
iești 19 p (28:5), 3. Lie. 2 Plo
iești 15 p. 4. Șc. sp. Buzău 14 p, 
5. Farul 12 p, 6. Lie N. Bălcescu 
Brăila 11 p.

SERIA A m-A (BUCUREȘTI) : 
Șc. sp. 2 Buc. I 3—0 CU Șc. sp. 2 
M. Basarab, cu Life. Găeștl, cu 
Dlnamo, cu Lie. 3 Tirgoviște șl 
cu Rapid ; Dinamo : 3—0 cu Llc.
3 Tgv.. cu Șc. sp. 2 M. Basarab 
șl cu Lie. Găești ; Șc. sp. 2 M. 
Basarab : 3—0 cu Llc. Găești, 3—1 
cu Rapid șl 3—2 cu Lie. 3 Tgv. ; 
Rapid : 3—o cu Llc. Găești șl 3—1 
cu Lie. 3 Tgv. ; Llc. 3 Tgv. : 3—0 
cu Lie, Găești.

CLASAMENT : 1. Șc. sp. 2 
Buc. 20 P; 2. Dinamo 16 p (22:13), 
3. Rapid 16 p (22:14), 4 Șc. sp. 
2 M. Basarab 15 p, 5. Lie. 3 Tirșo- 
viște 11 p (7:27), 6. Lie. Găeștl 
11 p (3:28).

SERIA A IV-A (BUCUREȘTI) « 
Șc. sp. 1 Buc. j 3—0 cu Construc-

....___ _  1. Șc. sp. 1 Buc.
__ Cutezătorii 18 p,. 3. ,$c.
sp. 3 Bite. 16 p, 4. Lie. Gh. La
zar 14 p, 5. Viitorul 12 p, 6. Con
structorul 10 p.

SERIA A V-A (SIBIU) : Șc. sp. 
Sibiu : 3—0 cu Liceul ec. Tg. 
Jiu, cu Liceul agricol Sibiu, cu 
Llb. Miercurea șl cu Liceul cu 
program de educație fizică ~ 
Vilcea : Liceul cu program 
ed. fiz. Rm. Vllcea : 3—1 cu Llc. 
agr. Sibiu șl cu Liceul Miercu
rea, 3—0 cu Lie. ec. Tg. Jiu ; Li
ceul Miercurea : 3—0 cu Lie. agr. 
Sibiu șl cu Llc. ec. Tg. Jiu ; Li
ceul agricol Siblil : 3—1 cu Llc. 
ec Tg. Jiu.

CLASAMENT : 1. Șc. sp. Sibiu 
16 p, 2. Lie. ed. fiz. Rm. Vllcea 
14 p, 3. Lie. Miercurea 11 p, 4. 
Llc. agr. Sibiu 10 p, 5. Lie. ec. 
Tg. Jiu 9 p.

SERIA A VI-A (LUGOJ) : ?c. 
sp. Timișoara : 3—0 cu Lie. 1 
Lugoj și cu. Șc. sp. Oradea, 3—1 
Cu Lie. Nădlac și cu Șc. sp. Ca
ransebeș și 3—2 cu Șc. sp. Arad; 
Șc. Sp. Caransebeș : 3—0 cu Lie. 
Nădlac, eu Șc. sp. Oradea și cu 
Șc. sp. Arad, 3—1 cu Lie. 1 Lu
goj : Șc. sp. Arad : 3—o cu Llc. 
1 Lugoj și cu Llc. Nădlac. 3—2 
cu Șc. sp. Oradea s Lie. 1 Lugoj ;

Rm. 
<le

1.

o foarte
(U.R.S.S., 
Spania), 

ligă be-

.CUPA SPORTUL"
1. Dinațrio 145. 2. „Poli," Buc. 

109. 3. Sifeâua 102. 4. „U" Țt- 
mlșoarâ 90. 5. „U" Cluj 
6. Rapid 80, 7. LC.H.F 
8. ; i
56. io. „pali-1 bv. 43!. ii. 
Cluj 40, 12. Farul C-ța.

87.
71,

„Poli" Galați 69, 9. I.E.F.S.
"1J“J —

31.

foarte
li bebe).

lui și cu precizie 
bună în aruncările 
iar jocul lor este îndeobște 
axat pe acțiunile acestor 
baschetbăliști câte ftiârcHea- 
ză mereu 60—70 la sută din 
totalul realizat de înititeaga 
echipă. Pentrtl celelalte pos
turi, formațiile respective fo
losesc ori jucători foarte 
rapizi, excelenți pe contra
atac, sau conducători de joc 
care Se do'vedesc adevărate 
„tnașirii de marcat" de la 
semidistanță sau distanță.

In campionatul nostru si
tuația este oarecum inversă 
și exemplul liderului este 
poate cel mai concludent. 
Jucătorii înalți ai echipelor 
din prima categorie au, în

general, o valoare scăzută 
(lipsă de îndemînare; de pre
cizie în aruncări, procedee 
insuficiente de a acționa în 
apropierea coșului în situa
ții de i,tlriu la unu11) și ca 
atare randamentul lor este 
îndeobște redus (ei 
rareori mai mult de 
iii sută din puhctele 
lor). Ca urmare,
concretizării acțiunilor 
sive cade, db regulă, în 
gațiile jucătorilor cil o 
tehnică și îndemînare, 
cti talie re'dusă, fdpt care le
limitează zona de acțiune. 
Cîteva exemple : Albu, Dia- 
conescu, Dragomirescu — la 
Dihamo' Sării, Dirhancea, 
Băciu — la Steaua, 
Dudesctt, Pîrșu — 
la Politehnica 
București, Viciu. 
Innescu — la ,.U“ 
Timișoara. Ruh- 
ring și Zdreh- 
ghea — la ,.U“ 
Cluj etc. Iar cînd 
și acești jucători 
cu medie 
29 și 
rheti, 
proaste, 
foarte sever măr
eați. echipele lor 
realizează scoruri 
prObrii... campio
natului fertiihin. 
Mai rttult, jucă
torii care înhe-

. gistfează în cam
pionatul țării o 
medie de peste 
50 la sută de â- 
runcăvl reușite 
pot fi numărați 
pe degete. In a- 
ceastă situație 
concluziile 
lesne 
prins.

Popa,

NU AU LUAT VACANȚĂ
După terminarea primului 

turneu din cadrul turului se
cund al campionatului diviziei 
A. jucătorii de la Steaua își 
reiau pregătirile azi, la ora 18, 
în sala Steaua din calea Plev- 
nei. în vederea partide) cu 
Spartak Leningrad, din cadrul 
„Cupei cupelor11. Miercuri vor 
face o nouă ședință de pregăti
re. drrhind ca joi să susțină un 
meci amical. Pregătirile se vor 
încheia vineri dimineață. Depla
sarea la f/cningrad a fost sta
bilită pentru ziua de 2 ianua
rie. La 3 ianuarie are ioc parti
da cu Spartak, urmind ca la 
întoarcerea in țară steliștii să 
se deplaseze direct la Timișoa
ra. unde vor participa la un 
nou turneu al campionatului.

STUDENȚEȘTI
Comitetul executiv al 

U.A.S.R., eu eprijinul 
Ministerului Invățămîn- 
tului, a organizat fn 
perioada 19—29 decem
brie 1970 țase tabere 
de odihnâ și recreare 
pentru studenții frun
tași (peste 3 000) din 
toate centrele universi
tare din țară.

PREDEAU. Canoscata 
stațiune montană do la 
interferența munților Bh- 
cegi, Baiului șl Bîrsel a 
găzduit în vacanța de 
iarnă 1250 de studenți. 
Directorul taberei, tov. 
Rogger Gavrilă, a avut 
mult de muncit cu repar
tizarea pe vile a studenți
lor din București, Cluj, 
Timișoara, Craiftva, Iași, 
Brașov sau Pitești-

Ziua: schi, săniuș (pre
ferință de bază a... stu
dentelor) și excursii prin 
împrejurimi.

Seara: dans, tn primul 
i-înd. (La acest capitol, 
fiecare dintre protagoniști 
putea concura cu șanse a- 
preciabile la orice între
cere de anvergură). Com
petiția soliștilor de muzică 
ușoară și populară a avut 
un succes de răsunet, iar 
juriului i-a fost foarte greu 
să desemneze cîștigătorii. 
Premiile — ciocolată ex
tra peritrii fete și ,,Sptl- 
bios“ pentru băieți — au 
făcut din disputele amin
tite un concurs extrem de 
apreciat.

Bineînțeles, asistenții 
(cadrele didactice însoți
toare) aveau multă bătaie 
de cap cînd anunțau ora 
de încheiere a serilor dis
tractive. Argumentele tu
turor, în special ale stu
dentelor, nu puteau fi u- 
șor combătute. Apelurile 
fetelor : „vă rugăm, încă 
zece minute, său încă dotiă 
dansiiri, sau tovarășe a- 
sistent, fetele invită la 
dans și nu tie puteți refuza", 
aveau ecouri destul de a- 
dînci și minutele promise 
prelungirilor sfe transfor
mau deseori în... ore dar, 
oricum, rămînea destul 
timp și pentru dormit.

SLANIC MOLDOVA. 
FrumosUI complex turistic 
d găzduit studenți din mai 
multe centre universitare. 
Directorul taberei, lectorul 
universitar Tiberiu Corne- 
șan (Cluj) ne-a confirmat 
că în cele 10 zile petrecu
te aici tinerii oaspeți au 
beneficiat de condiții ex
celente de cazare și masă, 
că serile culturăl-distrac- 
live au creat o bună dis
poziție în rîndul celor 550 
de studenți și studente, 
că voia bună a fost pre
zentă în permanență.

PÎR1UL RECE- 250 de 
viitori profesori, medici și 
ingineri âu petrecut în 
minunata ambianță a Bu- 
eegilor 10 zile de hetiitat. 
Cabana Pirul Rece și vi 
Iele aferente au răstiriat 
de larma tinerească, mo
lipsitoare a tinereții. Con
cursurile de schi, organi
zate ad-hoc pentru nume
roșii amatori, au demon
strat preferințele pentru 
acest sport, iar — după 
cum ne-a relatat colabo
ratorul nostru, studentul 
PAVEL PEANA, membru 
al orchestrei de muzică 
itșbară ce a delectat ta
băra, serile de dans au 
avut mare căutare și du
rata lor a depășit mult 
normale impuse dh condu
cerea taberei. Dar, așa 
este în vacanță...

Din relatările de mai 
stis s-a desprihs tonclUziă 
că ambiănța taberelor a- 
mintite a rost comună și 
celor de Id Govdra. Sbva- 
ta și Bușteni, Unde mii 
de studenți și studente au 
petrecut 10 zile de nedi- 
tat, despre cahe, cu sigu
ranță, vor pdVesti mtilt 
si... multe. ...... -

între
30 p de 
au zile 
sau sînt

Adrian VASILIU

PROGRAMUL VIITOARELOR TURNEE
S-au scurs 15 etape din campionatul diviziei A 

masculin, următoarele se vor desfășura în cinici 
turnee programate astfel : la Timișoâfd între 7 și 
10 ian. : Cbhstârtța între 22 și 24 ian. : Galați între 
21 și 23 feb. ; Cluj între 4 și 7 martie ; Brașov în
tre 18 și 21 martie. In această ediție nu va mai 
avea loc turneul final.

SANCȚIUNI PROMPTE
Colegiul ceniral al arbitrilor <lc bascliet, anali- 

zînd felul ciiiri a fost condus jocul din 27.&II. din
tre Politehnica Galați și Universitatea Timișoara. 
n hotărît suspendarea lui D. Crăciun și G. Mahler 
pe două etape, pentru arbitraj necorespunzător.

Comisia centrală de disciplină analizind com
portarea jucătorilor în partida de mai sus, a ho
tărît suspendarea ltii R. Martinescu pe timp de o 
etapă pentru comportare nesportivă. A. Baltag a 
fost sancționat cu avertisment pentru proteste la 
deciziile arbitrilor.

Chivulescu (D) înscrie spectaculos sub 
privirile lui Stănescu (R) în partida 
Dinamo — Rapid.

3—0 cu Lie. Nădlac ; Șc. sp. O- 
radea : 3—1 cu Lie. 1 Lugoj ; Lit. 
Nădlac : 3—2 cu Șc. sp. Oradea.

CLASAMENT : 1. Șc. sp. Ti
mișoara 20 p, 2. Șc. sp. Caranse
beș 18 p. 3. Șc. sp. Arad 16 p, 4. 
Lie. 1 Lugoj 13 p, 5. Șc. sp. O- 
radea 12 P, 6. Llc. Nădlac 11 p.

SERIA A VII-A (StMERIA) : 
ȘC. sp. Brașov : 3—0 cU Șc. sp. 
M. Cluc cu Șc sp. Deva, cu 
Llc. Alba Iitlla și 3—1 cu Lie, 
Blăl și cu Lie. Simeria Liceul 
Simeria : 3—o cu Șc. sp. Deva, cu 
Lie. Alba Iulia, cu Lie. Blaj și 
Cil Șc. sp. M. Ciuc : Șc. Sp. Ueva: 
3—0 bu Șc. sp. M. CiUc și cu Lie; 
Alba Julia, 3—1 cu Lie. Blaj : Li
ceul Blaj : 3—0 cu Lie Alba Iu
lia și cu Șt. Sp. M. Ciuc ; Șc. sp. 
M. Ciut : 3—0 cu Lie. Alba Iu
lia.

CLASAMENT : 1. Liceul .Sime
ria 19 p (28:3), 2. Șc. sp. Brașov 
19 p (27:6), 3. Șc. sp. Deva IO P, 
4. Liceul Blaj 15 p. 5. Șc. sp. M. 
Ciuc 13 p, 6. Llc. Alba iulia 10 p.

SERIA A Viil-Â 
Liceul N. Bălcescu 
cu Șc. sp. Cluj,, cu 
Mureș, cu Lie. Ped._
cu Lie. 2 Bistrița și cu Șc. 
Toplița ; Șc. sp. Toplița : 
cu Lie. ~ ~
trița. Și 
Șp. sp. 
Mureș : 
cu Lie. 
Șc. sp. 
cu Llc.
cu Llc. ......  . . _
ghetul M, : 3—0 cu Llc. 2 Bistri
ța.

CLASAMENT : 1. Lictul N. B.ll- 
cesCu Cluj 20 P, 2. Șc sp. To- 
pllța 17 p. 3. Șc. sp. Tg. Mureș 
18 p, 4. _ —
Llc. Ped. 
6: Llc. 2

(TOPLIȚA) : 
Cluj : - "
Șc. sp.
Sighetul

3—0 
Tg. 
M„ 
Sp. 

...... . . 3—0
Ped, S.M., cu Lie. 2 Bis- 
cu Șc. sp. Cluj, 3—2 cu 
Tg. Mureș, ; Șc. sp. Tg.
3—0 cU Lie. 2 Bistrița, 
Ped. Sighetul M. șl . cu 

Cluj ; Șc. sp. Cluj : 3—1 
Ped. Sighetul M. și 3—0 
2 Bistrița ; tic. Ped. SI-

Șc. sp. Cluj 15 p, 5. 
Sighetul M. 11 p (16:27), 
Bistrița 11 p (4:29).

MASCULIN

SERIA I (C-LUNG MOLDO
VENESC) : Liceul militar C. Lung 
Moldovenesc : 3—0 eu Șc. sb. Ba
cău, Lie. N. Gâne Fălticeni,' Lie. 
V. Alecsandrl Galați, 3—1 cu 
C.S.M. Iași șl 3—2 cu Șc. . sp. 
P. Neamț ; L. N. Gane Fălu- 
cenl > 3—0 cu Lie. V.A. Galați,

3—2 cu C.S.M. Iași șl cu Șc. sp. 
Bacău ; Șc.' sp. P. Neamț : 3—0
cu Lie. N. Găne Fălticeni și cu 
Lie, V.A. Galăți, 3—2 cu C.S.M. 
Iași și 3—1 cu Șc. sp. Bacău ; 
C.S.M. lași : 3—ti cu Lie. V.A. 
Galați și cu Șc. sp. Bacău ; Șc. 
sp. iiăcătt : 3—1 cu Llc. V.A. 
Gala|i.

CLASAMENT : I. LiC. mllit. C. 
Lung Moldovenesc 20 p. 2. C.S.M. 
Iași 10 p. 3. Liceul N. Gang Fâl- 
ticehi 13 p (19:19), 4. Șe. sp., P. 
Neamț 13 P (13:19). 5. Șc. sp. Ba
cău 14 P, 6. Liceul V. Aleesan- 
dri Galati 11 p.

SERIA A II-A (CONSTANȚA) : 
Șc. sp. COnstanfa : 3—0 cu Șc. 
sp Brăila, cu Lie. Beceni, cu Șc. 
sp.’ Biizău, cu Petrolul Ploiești și 
3—1 cu șc. sp. Ploiești. ; Șc. sp. 
Buzău : 3—0 cu Lie. Beceni, cu 
Petrolul PI., cu Șc. sp. Ploiești șl 
3—1 eu Șc. sp. Brăila : Șc. sp. 
Ploiești : 3—t cu Pfettrolul Ploiești, 
cu Lie. Beceni și cu Șc. sp. Brăi
la ; Petrolul PioibȘti : 3—0 fcu 
Șc sp. Brăila și 3—1 cu Lie. 
Beceni : Lie. Beceni t 3—1 cu Șc. 
sp. Brăila.

CLASAMENT : 1. Șc. sp. Bu
zău 18 p (26:8). 2. Șc. sp. Cons
tanța 18 p (27:9), 3. Petrolul Plo
iești 16 P (19:17), 4. Șc. sp. Plo
iești 16 p (20:18). 5. Llc. Beceni 
11 p (11:28), 0 Șc. sp. Brăila 11 
p (0:29).

Steaua șl cu Llc. Găeștl ; Cute
zătorii : 3—0 cu Lie. M. Bâsarab 
și cu Steaua ; Llc. M. Basarab : 
3—0 cu Lie. Găeștl și 3—2 cu 
Steaua ; Lie. Găeștl : 3—2 cu 
Cutezătorii ; Steaua : 3—2 cu Lie. 
Găeștl.

CLASAMENT : 1. Viitorul 19 p 
(28:3). 2. Dlnamo 19 p (27:8). 3. 
cutezătorii 15 p. 4. Lie. M. Ba- 
sarab 14 p. 5. Lie Gf.eșt! 12 p, 6. 
Steaua 11 p.

(13:18), 5. Voința Arad 13 p, 6.
Șc. sp. TimișMra 10 P.

(BUCUREȘTI) : 
T. Dlnamovist, 
Ci. sp. școlar, 
și 3—2 cu Șc.

SERIA 
ȚJc. cu 
Vllcea : 
cu Șc. 
Golescu 
Tg. Jiu 
Șc. sp. i 
Făgăraș, cu Lie. 
Lie. D. Golescu C. Lung

. A V-A (CRAIOVA) : 
piograiii eil. fiz. Rm. 

3—o cu șc. sp. Craiova, 
sp. Făgăraș, cu Lie. D.
C. Lung, 3—1 cu Lie. 2 
și 3—2 cu Șc. sp Sibiu ; 
Craiova : 3—0 cu’ Șc. sp.

2 Tg. Jiu, cu 
_______ Lși 3—1 

cu Șc. sp. Sibiu : Șc. sp. Sibiu: 
3—0 cu Șc. sp Făgăraș, cu Lie. 
2 Tg. Jiu și cu Lie.. D. Golescu 
C. Lung ; Lie. D. Golescu C. 
Lung; 3—1 cu Lie. , 2 Tg. Jiu și 
3—2 cu Șc. sp. Făgăraș ; Șe. sp. 
Făgăraș : 3—1 cu Lie. 2. Tg Jiu.

SERIA A VIT-A (BRAȘOV) : 
Șc. sp. Cluj : 3—0 cu Lie. Alba 
Iulia șl cu Șc. sp. Tg. Muri-s, 
3—1 cu Lie Tîrnăvepi și cu LIC. 
agr. Blaj. 3—2 cu Șc. sp. Brașov; 
Șc. sp. Brașov : 3—0 cu Lie. Alba 
Iulia șl cu Llc. agr. Blaj, 3—1 eu 
Lie. TirnSvfeni și tu Șc. sp. T,:. 
Mureș : Șc. sp. Tg. Mureș ; 3—0 
cu Lie. Ttrnăvenl si cu Llc 
Alba Iulia șl 3—2 cu Lie. agri 
Blaj ; Llc. dgr. blaj : 3—0 cu 
Lie. Alba Iulia Șl cu Lie. Tirnă- 
veni ; Lie. Tiruăveni : 3—1 

cu Lie. Alba Iulia.

CLASAMENT : 1. Șc. sp. Cluj 
20 p, 2. Șc. sp. hl-așov 18 p, 
3- Șc. sp. Tg. Mureș 10 p 4. 
Lie. Blaj 14 p. 5. Lie Tirnăvenl 
12 p, 6. LiC. Alba Iulia 10 p.

CLASAMENT : 1. Lie. cu pro
gram ed. fiz. Rm. Vllcea 19 p. 
2. Șc. sp. Sibiu 18 P, 3. Sc. sp. 
Crâiovâ 17 p, 4. Șc. sp. Făgăraș 
13 p (11:22), 5 Liceul D. Goles- 
cu C. Lung Muscel 13 p (9:24), 
6. Llc. 2 Tg. Jiu 10 p.

SERIA A VIII-A (BAIA MARE): 
Liceul Dej : 3-0 cu I.ic. N. Băl
cescu Cluj, cu Olimpia S. Mare 
și cu Șc. sp. Oradea, 3—2 cu Ex
plorări B. Mare șl 3—1 cu Lie. 
Zalău ; Șe. sp. Oradea : 3—1 cil 
Explorări, 3—o cu Lie. N.B Cluj 
și 3—2 cu Lie. Zalău șl cu Olim
pia S. Mare ; Explorări B. Mare : 
3—2 cu Lie. N.B. Cluj, 3-1 cu 
Lie. Zalău șl cu Olimpia S. Marc; 
Lie. N. Bălcescu ' 
Olimpia S. Mare 
Zalău ; Olimpia 
cu Lie. Zalău

Mare ;
SERIA A ni-A 

Rapid : 3—0 cu 
cu Progresul, cu 
3—1 cil Șb. sp. 2 . 
sp. 1 ; Șc. sp. 1 ; 3—0 cu CI. 
sp. Școlar, cu T. Dinamovlst, Șc. 
sp. 2, cu Progresul ; șt. sp. 2 : 
3—0 cu Ci. sp. școlar, 3—1 cu Pro
gresul șl cu T. Dlnamovist; C.S.Ș.: 
3—2 cu T. Dinamovlst și cu Pro
gresul ; Tlnărtil Dinamovlst : 3—2 
cu Progresii).

CLASAMENT : 1. Rapid 20 p, 
2. Șc. sp. 1 ,18 p, 2. " 
16 p, 4. C.S.Ș. 13 P,

2. Șc. »p. 2
... t ... 5. Progre

sul 12 p. 6. T. Dinamovist 11 p.

SERIA A IV-A (BUfcUREȘTt) : 
Dinaino : 3—o cu Lie. M. Basa- 
rab șl cu Steaua, 3—1 cu Lie. Gă- 
eștl șl cu Viitorul, 3—2 cu Cute
zătorii ; Viitorul : 3—0 cu Cute
zătorii, cu Lie. M. Bâsârab, cu

SERIA A VI-A (OȚELUL RO
ȘU) : Șc. sp. Caransebeș : 3—0 
cu Voința Arad, cu C.F.R. Timi
șoara $i cu Lie. Oțelul Roșu, cu 
Șc. sp. Timișoara și 3—2 cu Șc. 
sp. Tr. Severin : Lie. Oțelul Roșu: 
3—1 cu Șc. sp. Tr. S'everirt și 3—0 
Cu Șc. sp. Timișoara și cu C.F.R. 
Timișoara ; C.F.R. Timișoara : 
3—0 cu Șc. sp. Timișoara, cu 
Voința Arad și cu Ș.c, sp Tr. 
Severin ; Voința Arad t 3—0 cu 
Șc. sp. Timișoara și cu Lie. O- 
țelul Roșu ; Șc. sp. Tr. Severin : 
3—0 cu Voința Arad și 3—1 cu 
Șc. sp. Timișoara.

CLASAMENT : 1. Șc. sp. Ca
ransebeș : 20 p, 2. Llc. Oțelul Ro
șu 17 p, 3. C.F.R. Timișoara 15 p 
(18:15), 4, Șc. șp, Tr, Severis 15 p

CLASAMENT : 1. Llc. Dej 20 p 
li Ș=x,sp' Oradea 18 p, 3. Llc. 
N. Bălcescu Cluj 15 n, 4. Ex- 
Piorărt B. Mare 14 p, 5. Olimpia 
S. Mare 13 p. 6. Lie. Zalău 10 p.

Rubrică întocmită cu ajuto- 
ml corespondenților noștri : 
E. SOLOMON — Bîrlad, A 
VLASCEANU — Ploiești, I. 
IONESCU — Sibiu, I. JURA
— Deva, I. MOLDOVAN — 
Toplița, A. ROTARU — Cîmpu- 
lung Moldovenesc, c. popa
— Constanța, Șt. GURGUI - 
Craiova, 1. șușelescu — 
Oțelul Roșu. C. GRUIA — Bra
șov,- T TOHATAN — Baia 
Mare,



Reflecții pe marginea unei ședințe de analiza

METAMORFOZELE
POLITEHNICII IAȘI

MMM 8 S-4

ana- 
con- 
aula 
des- 
cu...

Prezențl la ședința de 
liză a Politehnicii Iași, 
sumată recent în chiar 
«nare a Institutului, vom 
chide rîndurile prezente
sfîrșitul reuniunii amintite, 
în care — încercînd să sin
tetizeze noile adevăruri din 
viață echipei — profesorul 
universitar ION CRUDU, vi
cepreședintele «ecției de fot
bal, aflrfna;

u tezistă 
tehnica o 
înțelegere 
de vederi 
trenori, < 
comparabil superioare ce- 
lora din anii trecuți. 
Noii antrenori au realizat, 
printr-un regim exemplar 
de muncă și seriozitate, 
lucruri solide, pe care în- 
frlngerta — neașteptată 
— din meciul cu Steagul 
roșu nu le poate diminua. 
Politehnica Iași constituie 
astăzi o formație care 
practică un fotbal modern, 
făctnd cinste institutului 
nostru, și în același timp 
lașului și Moldovei. Noi 
sîntem mulțumiți de rezul
tatele obținute, și această 
inultumire este sprijinită 
de faptul că NOVE CLI
MAT DE ACTIVITATE 
PREZINTĂ TOATE GA
RANȚIILE SUCCESELOR 
DIN RETURUL, CAMPIO- 
NATVLUIi‘.

astăzi la Poli- 
> atmosferă de 

și o unitate 
: — jucători, ah- 
conducere — iti-

deciziilor pe care fotbaliștii 
ieșeni nu le cunoșteau.

In prima săptămînă, întîr- 
zlerile au abundat, dar n-au 
întîrziat nici... sancțiunile, a 
căror forță educativă s-a vă
dit cu timpul, cînd însuși 
Moldoveânu, un jucător cu o 
factură psihică dificilă, greu 
de abordat, a recunoscut des
chis că pedepsele dictate îm
potrivă lui au 
'justiției.

purtat pecetea

Unde începe prezentul

unde se termină amintirile,..

Ce reprezenta „Poli" în ur
mă cu un an sau doi știe 
toată lumea ! o echipă „dolo- 
rată", capabilă de 
senzaționale și de 
sub orice aritică, posedînd ju
cători de mare rafinament 
tehnic, dar cel mai adesea 
comozi, neconectați la impe
rativele ambiției și efortului, 
o echipă romantică pe care 
termenul „studențesc" o ca
racteriza de minune, vrînd 
să marcheze penuria veleită
ților.

Cedînd aproape toate punc
tele în deplasare, unde nu 
reușea, de obicei, să înscrie 
goluri, pierzînd acasă în fața 
favoritelor, Politehnica trăia o 
viață grea, aflată sub semnul 
fricii și al retrogradării. Me
ciurile prOăste se succedau 
cu o frecvență înspăimântă
toare, toată lumea eră nemul
țumită, spectatorii își luaseră 
parcă rămas bun de la Idolii 
lor, lăsînd tribunele din Co- 
pou pustii și triste...

Ce reprezintă „Poli* astăzi, 
lă jumătatea campionatului ? 
O echipă matură și echilibra
tă, demnă și constantă, ca
pabilă să înscrie 26 de goluri, 
între care nu mai puțin de 
12 (!) pe terenuri străine, o 
echipă cu o ambiție și o for
ță de joc ieșite din comun 
(în 3 meciuri, „Poli" a obți
nut victorii în final, fâcînd 
dovada unor mari resurse), 
dotată cu un crez tactic — 
OCUPAREA CENTRULUI 
TERENULUI CU 4 TEHNI
CIENI. FORMAȚI DIN ATA- 
CANȚI — probîndu-și virtu
țile mai ales la jocurile în 
deplasare.

In sfîrșit, echipa a devenit 
conștientă de valoareă ei, a- 
bordînd meciurile fără com
plexe, cu fruntea 
rînd renumele și 
adversarului.

meciuri 
partide

sus, igno- 
calitateâ

„Și altădată 
juca de la egal 
Dinamo sau Steaua, dar o 
făceam zece minute, o re
priză. un meci, dacă vrbți. 
Băieții credeau că avem o 
echipă plâfondtă, a cărei 
siitcjură șansă o constituie 
supraviețuirea in divizie, 
Toți cei care erau în junii 
nostru întrețineau 'această 
atmosferă, pe care abia 
noul campionat ne-a de
monstrat-o falimentară" 
(CtJteERMAN).

puteam 
la egal cu

Anlrcnamente și intransigență
Veriirfea la Iași a lui Gil 

Mărdărescu a coincis cu in
staurarea unui rfegim de mun
că asiduă — „noul antrenor 
a iiitiiit de minune faptul că 
noi alcătiiiam un Iot ale că
rui posibilități tehnice, fizice 
și psihice, nu fuseseră ex
ploatate cu inteligență" (Mol-

o in-doveanu) —, dublat de 
trahsigență și o respectare a

VEȘTI DE LA MINERUL
BAIA MARE

Divizionara B Minerul Baia 
Mare își va relua pregătirile 
în ziua de 7 ianuarie 1971. 
Pînă atunci, jucătorii au pro
gram de odihnă, marea ma
joritate a componenților for
mației rămînînd în localitate. 
Docu a plecat la București, 
unde locuiesc părinții săi, iar 
RoSznâi se afla de cîteva zile 

unla Băile Felix, urmînd 
tratament medical.

Antrenorul I. Barta a pro- 
gramat primele antrenamente 
lă Baia Măre ; de la 25 ianua
rie, întregul lot se va deplasa 
la stațiunea Izvoarele, pentru 
o pregătire de două săptă
mâni.

„Ceea ce 
real succes 
ceri a Politehnicii 
faptul că antrenorii 
secția de fotbal 
atitudine fermă 
jucători, aceștia 
tăzi deopotrivă

mi se pare un 
al noii condu- 

este 
și

au avut o 
fafă de 
avtnd as- 
obligații,

mă că „avem mari șanse să 
aducem titlul de campioană 
la Iași", cu atît mai mult cu 
cît — turul susține această 
afirmație fără putință de tă
gadă — Politehnica n-a reu
șit încă să învingă, fără e- 
moții, acasă, n-a găsit încă 
„cheia" apărărilor baricadate'

Este aceasta, neîndoios, un 
paradox i echipa care întrece 
la pas, în deplasare, pe Dina
mo și C.F.R. Cluj, dominînd 
categoric pe F. C. Argeș și 
Steaua (în slujba ideii de jus
tiție, trebuie reamintit că re
zultatul meciului cu Steaua 
a fost viciat de grosolane 
greșeli de arbitraj), nu izbu
tește să treacă acasă de Stea
gul roșu și Progresul !

că, grație priceperii dr. Vlad 
și Dumitrescu, jucătorii Poli
tehnicii au demonstrat în tu
rul încheiat o excelentă do
zare a efortului, nesemnalîn- 
du-se pe parcursul celor 15 
etape NICI O ACCIDENTA
RE I Rara avis...

★

„Nu, nu este vorba de 
îngîmfarea jucătorilor. Este

Acestea ar fi, grosso modo, 
problemele unei echipe altă
dată modeste, acum aflată în 
trufașa luptă pentru titlu, cu 
șanse 
ar- fi 
iască.

Ar 
spus, 
nemilos și inflexibil. Ar mai 
fi trebuit amintit faptul că 
Politehnica va avea în curînd 
un nou local de club (investi-

pe care numai neofiții 
capabili să le disprețu-

mai rămîne multe de 
dar spațiul tipografic e

și Marica

«OM

Goobl 1 lanul (nr. 3) exultă, în timp ce Moldoveana, Cuperman, Goliac 
aleargă să-l felicite pe Lupulescu, care... nu se vede în imagine.

Politehnica a înscris al doilea gol al meciului cu Steaua, la București, dar 
mult și gazdele vor întoarce rezultatul, grație... arbitrului Cursaru I

Foto j N.

cit și drepturi" (CAROL 
IACOB, vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Iași).

Folosind față de toți mem
brii lotului aceeași monedă, 
neezitând să-1 sacrifice în 
slujba acestei Idei pe cel măi 
Iubit dintre fotbaliștii lașului 
— km numit pe Stoicescu, 
împotriva căruia s-a dictat, 
fără reticențe, o suspendare 
de 3 etape — antrenorii au 
retișit să realizeze, 
interval de timp 
scurt, O ECHIPA 
VARATA, cu jucători con- 
știențl și disciplinați.

Folosind în turul campio
natului de 7 ori ACEEAȘI 
FORMAȚIE, trimițînd în te
ren 6 jucători (Romilă, lanul, 
Marica, Incze, Cuperman și 
Lupul eseu) în TOATE cele 15 
partide, avînd un schelet de 
echipă bine conturat, pe care 
nu s-a sfiit să „grefeze" și 
tineri dornici de afirmare 
(Costaș, Hanceriuc, Dănilă, 
Mărdărescu), Politehnica a 
practicat un fotbal modern, 
condus pe spații largi (vezi 
aprecierile făcute lă recenta 
consfătuire a Antrenorilor de 
divizia A), plasat între limi
tele fair-play-ului. Demn de 
subliniat : NICI UN JUCĂ
TOR AL POLITEHNICII IAȘI 
NU A FOST ELÎM1NAT DE 
PE TEREN ÎN TURUL A- 
CESTUI CAMPIONAT !

„Relațiile dintre jucăto
rii noștri s-au îmbunătă
țit, ei alcătuind astăzi o 
veritabilă familie, in care 
fiecare știe, cu 
ce are de făcut... La în
ceput multora li s-a părut 
exagerată asprimea 
Mărdărescu, dar ea a dat 
roade. Renunțîndu-se 
stagiul de pregătire comu
nă, dinaintea meciurilor, 
acordîndu-se mai multă li
bertate jucătorilor, ei au 
devenit mai disciplinați, 
mai civilizați. Acestea sint 
înainte de toate marile 
merite ale lui Mărdărescu 
și Avasilichioaie..." (prof, 
univ. Constantin HUIU).

într-un 
relativ 
ADE-

precizie,

lui

la

nu va trece

...Și totuși, „Poli"

n-are decit 17 puncte!
Intr-adevăr, în pofida ade

vărurilor de mai sus, Politeh
nica n-are în clasament decît 
17 puncte, ceea ce ar trebui 
să mai ...tempereze, gîndim, 
elanul antrenorilor, care afir-

MIRCEA DRIDEA.
ÎN ECHIPA ROMÂNIEI

DE ȘAH
PRIN CORESPONDENȚĂ
Mircea Dridea, maestru al 

sportului la fotbal, și unul din 
bunii noștri jucători de șah, 
face parte din lotul celor 10 șa
hiști ploleșteni selecționați în 
echipa României care. începînd 
de lă 1 ianuarie 1971. va sus
ține un meci de șah prin cores
pondentă cu formația Franței, 
ce va fi organizat la 100 de 
mese.

M. BEDROSIAN 
corespondent

vorba de altceva. Cînd am 
venit la Iași, am găsit o 
echipă cu un potențial fi
zic foarte ridicat despre 
care știam că nu poate, 
totuși, cîștiga in deplasa
re... Am făcut o pregătire 
in consecință, și, iată, toc
mai partidele de pe teren 
propriu ne-au dat mai 
multă bătaie de cap. Este 
vina mea. Eu am 
pregătirea tactică 
jocurile de acasă" 
DĂRESCU).

Există, desigur, în 
multe argumente, între care 
primul — auzit de mai multe 
ori în ședința amintită — îl 
constituie proasta condiție a 
gazonului ieșean, net avantaj 
pentru echipele oaspete, mai 
puțin tehnice, atrase de „mi
rajul" punctelor cu orice 
preț.

Dar există și alte explicații 
tare indică unele carențe in
terioare ale echipei, deși ea 
s-a bucurat de toate condiții
le — conducerea clubului și 
a secției, de la rectoriil Poli
tehnicii și pînă la neobositul 
secretar, Constantin Birică, 

sprijină interesele fo'tbahilei 
cit o fidelitate Unică —, deși 
a cunoscut o excelentă at
mosferă și o asisteiiță teh
nică și medicală pertinente.

Și pentru că tot sîntem la 
capitolul asistenței mecflcale, 
să zăbovim o clipă, aretînd

neglijat 
pentru 
(MĂR-

sprijin

DRAGOȘ
» 

ții — 2 milioane), în care ju
cătorii se vor putea întreține 
cu suporterii, după cum n-ar 
trebui emis 
conducerii 
labora cu 
fotbalistice 
mai putea 
marginea turneului Politeh
nicii în Africa — turneu care 
bate la ușă. sau pe marginea 
zvonului că echipa studenți
lor moldoveni va reprezenta 
fotbalul românesc în viitoa
rea ediție a Cupei 
a târgurilor...

Consecvenți, vom 
aceste rînduri cu-., 
ședinței de analiză de Ia Iașii

angajamentul 
echipei de ,;a co- 
restul unităților 
din județ". S-ar 
scrie multe pe

europene

tnchela 
începutul

„Să nu uităm că obiec
tivele echipei noastre, dis
cutate și stabilite la toate 
nivelurile, sint ocuparea 
unuia din locurile I—VI, 
promovarea a doi jucători 
tineri ți susținerea cores
punzătoare a acelora che
mați la diferitele loturi" 
(Dorin MACOVEI, secreta
rul clubului).

Obiective pe măsura echi
pei. Curajoase și totuși echi
librate, raționale...

Ovidiu IOANIȚOAIA I

Inițiativă emoționantă, 
tntîlnirea fostelor glorii 
ale Oborului, ajunsă la a 
doua ediție,
— poate și 
contaminare 
pură.

Ar fi fost 
în mijlocul 
rabili bărbați, trecuți deja 
de... a doua tinerețe, să
rămîi impasibil, rece, la
bucuria aproape copilă
rească a tuturor, prilejuită 
numai de faptul de a fi 
din nou împreună. Desi
gur, în cazul în care re
porterul ar fi avut vreo 
douăzeci-treizeci de ani în 
plus, sentimentul dominant 
ar fi fost nostalgia, regre
tul de a fi trecut prea re
pede acea epocă romantică 
a fotbalului românesc. Așa, 
pe lîngă părerea de rău de 
a nu fi cunoscut decît din 
auzite perioada de aur a 
„acelor oameni minunați și 
a balonului lor zburător", 
nu ne-a rămas decît să ne 
bucurăm, în liniște, de ve
selia... adolescentină a bă- 
trînilor.

„La anul facem apelul!
— îl auzim pe Mircea Cru- 
țescu, unul din marii 
matori ai întâlnirii, 
data aceasta, a venit 
mai cine s-a simțit, 
adevărat, legat de tradiția 
fotbalistică a Oborului. 
Noi nu am invitat pe ni
meni, dar ne am așteptat
— și nu zadarnic, după 
cum vedeți — la vreo 50 
—60 de vechi „sufletiști".

Peste masa întinsă festiv 
la restaurantul „Mediaș", 
spre care se îndreaptă, mai 
cu uimire, mai cu venera
ție, privirile tuturor, încer
căm să-i recunoaștem pe 
cei prezenți i Costel Rădu- 
lescu, cel care a condus, 
în 1930, la Montevideo, 
prima expediție româneas
că la un campionat mon
dial, Fane Cîrjan, Petre 
Steinbach, Fane Lucescu, 
Ozon, P. Bogdan, Rugiu- 
bei, frații Nicolae și Mir
cea Cruțescu, apoi Giony

ne-a prilejuit 
numai prin 

— o bucurie

șl foarte greu 
acestor admi-

ani-
De
nu- 
cu

Dumitresca, Neacșu, Sony 
Niculescu, G. Simionescu, 
Răvșescu, Oprișescu, Isulu 
Mihăilescu, I. Neniță, Ni- 
colae Florea, A. Crețeanu, 
S. Petculescu, nume ce nu 
mai au nevoie de prezen
tări, și alții,

„Peste o oră-două, ne 
vom simți, din nou, ca de 
20 de ani! — spune nea

ACEI
OAMENI

MINUNAȚI...
INTÎLNIRE

CU FOTBALUL OBOREAN
DE ALTĂDATĂ

Fane Cîrjan, antrenorul al 
cărui „ochi" a văzut multe 
din gloriile Oborului. Este 
și normal : acei ani au fost 
cei mai frumoși din toată 
viața! Pentru noi, fotbalul 
a însemnat altceva... Nu 
condamn fotbalul actual și 
nici pe fotbaliștii de astăzi, 
dar, pentru noi, fotbalul a 
avut mai multă 
Astăzi, el este, 
ihai mult proză.

Acum, aici, ne 
bine. E ca pe vremuri, cînd 
..ședințele" noastre de ana
liză, după meciuri, se ți
neau la Fierea sau Ia Pîr- 
logea, „bombe" vestite în 
tot cartierul. Acolo, între 
o friptură și un pahar cu 
vin, ne certam cu toții, ne 
împăcăm, căutam cauzele 
înfrîngerii și, la sfîrșit,

poezie, 
adeseori,

simțim

ra
de

„ții 
dat

luam angajamente ferme 
pentru duminica următoa
rei cînd se tntîmpla să... 
mîticăm ia» bătaie!“

Se cîntă „Mulțl ani tră
iască", se fao fotografii — 
Ozon către fostu-1 antre
nor i „Nea Fane, ce ne fa
cem, că nu o să se închidă 
albumul de„. nasurile noa
stre?" — se discută aprins, 
cu patos, despre goluri, 
despre „bare", despre 
țări... ȘI toți vorbese 
parcă golul acela — 
minte, dom’Ie, cînd ai
cu capul, portarul lor a 
țișnit, dar eu..." 
înscris Ieri.

Giony Dumitrescu Ișl 
aduce aminte șl acum cît 
s-au amuzat coechipierii 
cînd a mareat primul (șl... 
unicul) său gol eu capul i 
mezinul Tltus Ozon (46 
ani) șl „decanul" de vlrstă, 
Nicolae Florea (63 de ani) 
își aminteso cum tneerca 
nea Fane Cîrjan să-1 poto
lească la un joo !n eare 
primul făcea tot felul de 
giumbușlucuri, iar al doi
lea !1 „ardea" mereu peste 
picioare... Sony Niculescu 
nu a uitat, nici pînă 
cît de amărît a fost 
Fane Cîrjan, tn ziua 
care acesta, supărat,
vorbit de pe bancă numai 
cu... domnule !

în încheiere, o singură 
părere de rău, exprimată 
la unison i aceea da a nu 
putea da și azi o mînă de 
ajutor fotbalului oborean, 
de „a mai trăi — după 
cum spunea cineva — 
încă o dată prin copiii de 
aici". Căci talente au fost 
— sute — dintotdeauna, în 
jurul Halelor...

•-ap fi

azi, 
pe
In
l-a

Dumitru GRAUR

LUCRURI CARE NU SE SPUN
ÎN CRONICILE DE FOTBAL•••

Cronica unei partide de 
fotbal nu poate cuprinde, în 
cele 50—60 de rînduri trans
mise prin telefon, toate „se
cretele" luptei din tereti... Lu
nea, cititorul e 
nunte tehnice 1 
cine a marcat, 
trat X ?

Partida mai 
viață a ei intimă, Un 
matic uneori, pe care specta
torul n-are cUm să le știe. 
E vorbă de așa-zisele „culise", 
acele intimități la care 
cei care 
sîntem 
vrînd...

Aceste 
în cronici, dar rămîn încrus
tate în Inimile celor care iu
besc fotbalul și-i cunosc tai
nele.

Acum, cînd stadioanele stau 
înghețate și pustii, să răsfoim 
carnetul cu amintiri din acele 
zile fierbinți ale campionatu
lui.

avid 
cine 
cum

are,

de amă- 
a jucat, 
a arbi-

tnsă, o 
fior dra-

noi, 
mergem Ja vestiare, 
martori, vrînd-ne-

Întâmplări nu apar

PE ARIPILE AMBIȚIEI

...S-a întâmplat la jocul 
C.F.R. Cluj — Petrolul... Re
priza I se încheiase cu scorul 
de 1_1 șl echipele se odih
neau la vestiare. Antrenorul 
Eugen Iordache, pămîntiu ia 
față, nu-și putea 
mulțumirea. „Să 
că-mi convine un
meciul cu Farul (n.r. 
constănțenii se încheiase 
scorul de 3—3). Azi avem ne
voie de două puncte, price
peți ? Două I" ,

Deodată, s-a ridicat de pe

bancă Burlacu. 
în cap, încurcat, apoi 
luat inima-n dinți i — 
tre, băgați-mă pe mine, 
să dau gol! — Tu, fundaș, să 
dai gol? sări Iordache. La- 
să-mă-n pace! Continuă să 
dea ultimele sfaturi și deo
dată i se adresă Iul Burlacul 
— Intră, ce mai stai ? Să văd 
și eu cum dai gol! Că înain
tașii tot nu-1 înscriu.

Repriza secundă începu, 
dar după trei minute, Eugen 
Iordache era .groggy". înscri
seseră ploieștenll, Îuînd avan
taj... Dar Burlacu nu se dădea 
bătut în ruptul capului ! După 
ce a „șarjat" de vreo șase ori, 
țîșnind din apărare val-vîrtej 
spre poarta Iul Mișu lonescu, 
în min. 68 a egalat, cu un șut 
formidabil ! Apoi, Sorin Bre- 
tan a „semnat" victoria gaz
delor... La ieșirea din teren, 
Burlacu s-a aruncat în bra
țele antrenorului. — Vă mul
țumesc că m-ați băgat, a spus 
el. — Și eu îți mulțumesc că 
te-ai ținut de cuvlnt! 
răspuns Eugen Iordache.

S-a scărpinat 
și-a 

Maes- 
Ain

DULCEA RĂZBUNARE...

a

ascunde ne- 
nu credeți 
punct, ca la 

jocul cu 
cu

Deziderate realiste și obiective precise
în bună tovărășie cu aceea a competen
ței, pentru a servi, cu deplină fermitate, 
țelurile propuse. Iar unui club afît ele 
puternic ca acela din Șos. Ștefan cel Mdre 
nu i se pot refuza nici mijloacele strict 
necesare, nici ajutorul destinat a trans
pune în viață acest vast plan de acțiune : 
tehnicieni hotărîți, baze corespunzătoare, 
laboratoare pentru testele psiho-tehnice,
cabinet medical, aparate ajutătoare, pe
liculă pentru filmarea ședințelor de pre-

...Meciul Jiul — F. G. Ar
geș, la Petroșani... Antrenorul 
Ion Bălănescu intrase în ves
tiar cu jucătorii mineri. Urma 
să anunțe formația. Se aș
tepta o partidă grea, mai ales 
că Titus Ozon, fostul antrenor 
al Jiului, era acum la „cîrma" 
Argeșului. „Nea Ion" a tușit, 
apoi a zîmbit pe sub mustață, 
și hîtru, bun de glume cum e 
de obicei, a aruncat ,.bomba" î 
—Băieți, azi jucăm cu doi „ar
geșeni" în echipă. — Cine ? 
a-ntrebat un jucător. — Eu 
și... Țurcan !

Țurcan a ridicat capul, sur
prins. Nu știa C-o să intre în 
formație ! — Joc, nea Ioane? 
Precis ? — Precis! — Bine. 
O să le-arăt eu... ce-au pier
dut ! Și „cocorul" începu să-și 
lege șireturile bocancilor...

...în cronica partidei am 
scris î „Umbra lui Țurcan a 
planat tot timpul amenință
toare în careul Argeșului". 
Iar Vlad și Olteanu spuneau

Se pare că actuala vacanță fotbalistică 
este — cel puțin pentru unele cluburi — 
departe de a fi o simplă... vacantă. în 
care petrecerile „în sinul familiei" se îm
bină cu automulțumirea pentru rezultatele 
obținute sau chiar cu ușoara autocritică 
fată de cele neobținute...

Seismele prin care au trecut anumite 
echipe, prestigiile grav avariate ale al
tora, pun de astă dată probleme ceva 
mai serioase, provoacă analize mai adinei 
și invită la noi meditații, care să nu ră- 
mînă în faza simplelor dorinti, înscrise 
într-un proces-verbal lihiștifor, închis apoi 
în sertarele formalismului birocratic.

Revelatoare pentru noua mentalitate ce 
domină acum în fotbalul nostru este ati
tudinea adoptată de conducerea clubului 
Dinamo București și a secției 
respective, care, fără să țină 
seama că echipa s-a situat pe 
locul întîi în turul campiona
tului de toamnă, tă'ă să mai 
aștepte tradiționala „ședință 
de analiză" de după vacan
ță, a pornit imediat la trasarea unui pro
gram ce nu se oprește nbmai la conso
lidarea impusă de returul primăverii, ci 
merge' mai departe, la așezarea pilonilor 
puternici ai activității de perspectivă.

Intr-adevăr, recunoscuta valoare a unor 
jucători din actualul lot dinamovist a
creat mai de mult premise pentru o de
plină afirmare nu numai pe plan intern, 
dar și pe cel continental (la înălțimea re
prezentativei țării din care acești, jucători 
fac parte), unde ei pot și trebuie să se 
impună ca atare și în diversele compe
tiții europene intercluburi. Atingerea unui 
asemenea obiectiv implică o puternică ac
țiune de sprijinire, printr-o serie de mă
suri organizatorice bine studiate, ca și 
prin ambiția — aici pe deplin justificată 
— de a ieși din atmosfera călduță a îm
păcării cu rezultatele mediocre sau fluc
tuante, a rămînerii în zodia provizoratu
lui și a improvizației, în care 
complac alte conduceri de club, 
pectivele colective de antrenori 
că tori,

Linia intransigenței trebuie să

se 
cu

fi

meargă

gătireșia jocurilor, dar și pepiniera pro
prie, în care să se creeze viitoarea gene
rație de jucători, cel puțin tot afît 1 
valoroasă — dacă nu și mai mult — 
aceea de astăzi.

Pentru a se situa la nivelul dorit 
fotbalului european — de ce nu și 

celui mondial ? — clubul 
riarrio și alături de el altele 
tot atît de bine dotate (ne gîn
dim în special la Steaua) tre
buie să nu precupețească ni
mic din ceea ce marile orga
nizații sportive de peste -hotare 

ne oferă ca exemple. Tot atît de nece- 
sară feste și organizarea aparatului de 
propagandă, atît 
țară, cît și pentru 
meleagurile unde 
evolueze : albume, 
fanioane, insigne.

Schimbul de experiență început de Di
namo cu clubul Bologna să fie 
și adîncit, știindu-se că structura 
percimentul jucătorilor noștri se 
mai mult de cele ale italienilor, 
nu ne temem a face apel și 
dele de pregătire intensă, sistematică, pe 
care fotbalul nordicilor (englez, suedez, 
german) le utilizează de timp îndelungat 
cu folos.

Aceste gînduri, pe cît de reconfortante, 
fot pe atîta de încărcate de răspunde
rile perioadei ce-o parcurge fotbalul nos
tru, trebuie să ne frămînte în acest sfîrșit 
de an și la începutul altuia nou care, 
sperăm, ne va aduce încoronarea tuturor 
eforturilor depuse în 1970.

VIRGIL ECONOMU

de
ca

pentru suporterii din 
prezentarea echipei pe 
ele vor fi invitate să 
cărți poștale ilustrate.

activizat 
și tem- 
apropie 
Dar, să 

la meto-

la sfîrșitul partidei i „Țurcan 
ne-a scos sufletul astăzi".

— Ce păcat că nu 
în fiecare etapă contra 
șului — ofta după meci 
lănescu.

BALSAMUL.

jucăm 
Arge-
I. Bă-

i

...Partida U.T.A. — 
s« încheiase de cîteva 
nute. In mașina Iul ,,___
Dumitrescu, mă aflam eu și 
antrenorul R. Cosmoc. Nimeni 
nu scotea o vorbă. „Coco" go
nea ca vîntul. Am ajuns 
ACOLO. S-a deschis o ușă și 
o soră ne-a avertizat i — Nu 
vorbiți nimic !

...Pe pat se afla portarul 
Ștefănescu, de la Farul. își 
revenise din comoție, dar nu 
reușea să scoată nici un cuvînt. 
Mama lui, auzind de accident 
la radio, telefonase la stadion 
și i se răspunsese, evident, ca 
să 1 se alunge neliniștea, că 
băiatul ei n-a pățit nimic 
grav. Priveam toți tăcuți spre 
portarul uscățiv, întins pe pat, 
cu ochii închiși... După cîteva 
minute, Ștefănescu a deschis 
ochii. L-a recunoscut pe Cos- 
moc. O lacrimă 1 s-a prelins 
pe obraz. O lacrimă mare cît 
suferința lui. Apoi, cu un gest 
abia perceptibil, La făcut 
semn să se apropie. Cosmoc 
s-a aplecat peste pat. I-a spus 
ceva și apoi Ștefănescu 
a-nchis iarăși ochii, parcă mal 
liniștit...

— Ce te-a întrebat ? —* 
I-am iscodit pe Cosmoc în ma
șină.

— Care este rezultatul!

Farul 
mi- 

„Coco"

— Și ca i-ai spusî
— Ce să-i spun ? C-am bă

tut !...
...în ziua aceea, Farul, în 

zece oameni, cu Antonescu pe 
post de portar, „încasase" trei 
goluri la Arad...

George MIHALACHE

Tragerea LOTO
a Revelionului

Ne aflăm 
a biletelor 
specială Loto a Revelionului 
din 1 ianbarie 1971.

La această tragere, în frun
tea listei cu premii se situează 
autoturismele i DACIA . 1 300 
și FIAT 850 care se atribuie 
în număr NELIMITAT, MOS- 
KVICI 408 cu caroserie 412, 
DACIA 1 100 plus 2 700 lei, 
SKODA S 100 plus 4 610 tei.

Se mai acordă excursii în 
ITALIA cu avionul (circa 8 
zile) și excursii în R. D. Ger
mană pe itinerarul I Berlin— 
Leipzig — Dresda (circa 10 
zile), toate tn număr NELI
MITAT, precum și numeroase 
premii în bani.

Premiile vor fi atribuite pe 
25 de categorii.

Nu lipsiți de la trag«rea 
specială Lotci a Revelionului,

în plină vînzare 
pentru tragerea

una dintre cele mai mari tra
geri organizate de Loto-Prd- 
nosport.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 58 

DIN 23 DECEMBRIE 1070 :

Extragerea I: Cat. a 2-a î 
2,25 variante a 29.628 lei : a 
3-a ; 3,80 a 17.543 lei ; a 4-a : 
37,20 a 1.792 lei : a 5-a 1 
104,70 a 637 lei ; a 6-a : 
3.389,35 a 40 lei.

REPORT CAT.
lei.

Extragerea a Il-a S Cat. B j 
14,05 variante a 4,142 lei; 
Ce 51,20 a 1.137 lei; Di 
2.112,85 a 60 lei ; E : 121.75 
a 200 lei ; F j 2.527,10 a 40 
lei.

REPORT GAT. A: 102.774 
lei;

1 : 577.183



Semnificația gestului
...A celui întipărit într-o 

întrebare, la intrarea în sala 
Floreasca: „N-aveți o invita
ție in plus?11 și care semni
fica prețuirea imensului pu
blic, reprezentat ieri acolo, 
pentru cei mai buni dintre 
sportivii țării.

...A prezenței în sală a 
multor colegi, coechipieri și 
antrenori, veniți să-i aplaude 
pe cei distinși și care însem
na subscriere la desemnarea 
forurilor de resort — federa
țiile — la reprezentativele

popularității. Dar buchetul de 
flori, singurul buchet trimis 
din sală, a fost adresat lui 
Dinu. Deci, fotbalului !

...A atenției cu care miile 
de spectatori au urmărit pre
zentarea laureaților acestui 
an, sensibilă la amănuntele 
biografice (Gh. Berceanu a 
împlinit ieri 21 de ani, Gh. Fa- 
zekaș azi 15. iar Aurel Dra
gan, cel mai vîrstnic dintre 
distinși, a fost încununat 
chiar în anul retragerii sale 
pe banca antrenorilor), con-

ai fiilor Deltei, Patzaichin și 
Covaliov, care în modestia 
lor se simt mai bine pe întin
derile de apă decît pe scena 
inundată de lumina reflectoa
relor.

...A îmbrățișării dintre două 
generații : Sari Szasz și Ma
ria Alexandru,, foste campi
oane mondiale la tenis de 
masă, și dintre doi colegi de 
club, azi antrenori emeriți, la 
Steaua : tenismanul Gogu Vi- 
ziru și Marcu Spakov, omul 
din colțul ringului.

Aspect panoramic al sălii Floreasca in timpul desfășurării galei vedetelor sportului 
românesc.
anchete de presă, și care con
stituia, implicit, o dovadă dc 
fair-play, așa cum numai 
sportul o poate exprima. Fot
balistul feroviar Neagu, de 
atitea ori adversar al dinamo- 
vistului Dinu, a venit să-i a- 
ducă acestuia omagiul său. Și 
ce altceva însemnau cuvintele 
compozitorului Aurel Giro- 
veanu, de asemenea partici
pant la gala de la Floreasca: 
„Am venit aci atras de jus
tețea clasificării și de căldu- 

incohjurați 
nu se prea 
mea de ac

trazicind chiar, cu scrupulo- 
zitatc, cifra anunțată a golu
rilor înscrise pînă acum do 
Gruia.

...A schimbului spontan de 
ștafetă între șahistele Marga
reta Teodorescu și Elisabeta 
Polihroniade, ce și-au încru
cișat drumurile la suirea pe 
podiumul unde au primit, de
opotrivă. înaltul titlul de ma
estru emerit al sportului.

...A pașilor rari și legănați

de 
Și 
a- 
pe 
și

...A absenței jucătorului 
tenis Petre Mărmureanu 
hocheistului Geza Szabo, 
flați la orele festivității 
dreptunghiurile de zgură 
gheață, apărîndu-și șansele, 
ca reprezentanți ai sportului 
românesc.

...Semnificația gestului, sem
nificația unei sărbătoriri a 
sportului românesc.

Paul SLAVESCU

BASE-BUllUE CUBANEZ,
ÎN CAMPIONATELE MONDIALE

LAUREAT DE 9 ORI

ra cu care sint 
laureații, ceea ce 
intilnește în sfera 
tivitate...“?

„.A aplauzelor 
dresate tuturor 
fruntași, dar care 
fără echivoc, prin 
aparte, „priza" la public a bo
xului (C. C.uțov),, baschetului 
(M. Albu), voleiului (A. Dră- 
gan). luptelor (Gh. Berceanu). 
tenisului (I. Năstase)’ și, bine
înțeles, a handbalului (Gh. 
Gruia) și fotbalului (C. Dinu). 
Simbioza sport-sportiv a apă
rut aci deplină pe planul

sincere, a- 
sportivilor 

au punctat, 
căldura lor

AUTORII
UNUI BOGAT BILANȚ

In primele zile ale lunii 
decembrie, agențiile de presă 
ne-au adus la cunoștință că 
reprezentativa Cubei a ter
minat victorioasă campiona
tul mondial de base-ball 
amator. Textul laconic al 
știrii mai conținea doar un 
amănunt : sportivii cubanezi 
obținuseră pentru a doua 
oară, consecutiv, acest titlu 
mondial.

Dar despre participarea 
Cubei in întrecerea celor mai 
bune reprezentative de base
ball sînt de spus multe lu
cruri > interesante, căci acest 
sport — care prezintă simi
litudini și cu tradiționala 
noastră oină — se bucură de 
o popularitate neînchipuit de 
mare pe insula din marea 
Caraibilor. Echipa Cubei a 
lipsit doar de la prima edi
ție a campionatelor mondia
le, desfășurată în 1938. De 
atunci- în celelalte 18 ediții 
disputate pînă în prezent, 
sportivii cubanezi s-au nu
mărat printre ciștigătorii 
titlului mondial de 9 -ori : 
în anii 1939, 1940, 1942, 1943, 
1952, 1953, 1961, 1969 și 1970. 
Cea mai fructuoasă perioadă 
a constituit-o ultimul dece
niu, în condițiile propice
create sportului de orîndu-
irea socialistă instaurată,
după cum se știe- la 1 ia
nuarie 1959. Aceste condiții
s-au concretizat în dezvolta
rea bazei materiale necesare, 
într-o intensă activitate pro
pagandistică, în formarea 
unor’ cadre de specialiști cu 
înaltă calificare.

In toate aceste direcții pot 
fi amintite numeroase reali
zări. De pildă, șase din cele 
zece stadioane, mari, pre
văzute cu instalații pentru 
întreceri în nocturnă, au fost 
construite sub noul regim. 
La Școala superioară de 
educație fizică „Manuel Fa
jardo" din Havana există o 
catedră de base-ball _ care 
formează cadre superioare 
de specialiști. In afară de 
aceasta, periodic se organi

zează cursuri speciale pen
tru arbitri și instructori. 
Stadioanele sînt larg deschise 
amatorilor de base-ball, atît 
pentru cei doritori să prac
tice acest sport, cit și pentru 
spectatori, căci la nici o 
competiție de base-ball nu 
se percep taxe de intrare. 
Poate de aceea în Cuba 
nu există tribune goale la 
meciurile de base-ball, deși 
canalul II al televiziunii 
naționale cubaneze consacră 
o mare parte a programului 
său transmisiilor sportive, 
în care base-ball-ul are pon
derea cea mai importantă.

Cititorul nostru își poate 
pune, în mod firesc, între
barea : „Bine, dar cubanezii 
nu joacă și fotbal ?“ Ba da. 
Dar, în timp ce base-ball-ul 
se află printre sporturile cele 
mai populare, fotbalul ocupă 
o poziție mai modestă. La 
începutul acestui an, existau 
în Cuba 8 624 de echipe de 
base-ball, cu peste 161000 
sportivi legitimați. La aceste 
cifre trebuie adăugați și cei 
40 000 de elevi care au com
petiții proprii. Raportînd da
tele statistice la o populație 
de ceva mai mult de 8 mili
oane locuitori, se poate de
duce cit de largă este popu
laritatea acestui sport în 
Cuba. Mai trebuie știut, 
însă, că această popularitate 
s-a grefat totuși pe un vechi 
sport național practicat de 
populația băștinașă a Cubei 
încă din perioada precolum- 
biană: Batos. Jucat cu o 
mică sferă făcută din rășini 
și cu bătătoare rudimentare, 
acest sport a lăsat locul, 
spre sfîrșitul secolului trecut, 
base-ball-ului. în 1878 se

O scenă care se repetă pe nenumărate terenuri cubaneze i 
instructorii și antrenorii formează noi generații de base-bal- 
liști.
și dispută primul campionat 
oficial al Cubei (la numai 
doi ani după S.U.A.).

Cu asemenea antecedente 
și cu sprijinul pe care îl 
primește base-ball-ul cubanez 
a ajuns la o valoare mondială

confirmată categoria anul 
trecut în Republica Domini
cană și, recent, în Columbia, 
cu prilejul campionatelor 
amatoare ale lumii.

Ion F. BACIU

(Urmare din pag, 1) oră evoluează în In-
temerar sportiv a fost înmî- 
nat timișoreanului Mircea 
Munteanu. Trofeul fair-play, 
al Asociației presei sportive a 
fost primit cu citeva zile în 
urmă . de jucătorul de tenis 
Retre Mărmnreanu (care la

PREȘEDINTELE CNEFS
S-A ÎNAPOIAT DIN ALGERIA
Ieri s-a înapoiat în Ca

pitală delegația sportivă 
condusă de tov. Arighel 
Alexe, președintele Consi
liului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, 
care, la invitația minis
trului tineretului și spor
turilor din Algeria, Abda-

llah Fadei, a vizitat a- 
ceastă țară.

Timp de patru zile, de
legația română a avut 
convorbiri cu oficialități 
algeriene și a vizitat o 
serie de instalații și baze 
sportive din Alger șiOran.

această 
dia).

Sala 
rea cu 
ce se pregătesc să adauge în 
1971 alte performanțe, de ră
sunet în palmares, cu cei ce 
vor primi în 1912 înalta mi
siune de a ne reprezenta la 
Jocurile Olimpice de 
poro și Munchen. De 
rendez-vous nu sint 
nici actorii, cîntăreții 
zică ușoară și populară. Fes
tivitatea se încheie cu un 
spectacol regizat de Harry Ne
gri n, în cadrul căruia evolu
ează artista emerită Dorina 
Drăghici, Horia Șerbănescu, 
Dan Spătaru, Ciupi Rădules- 
cu, Nicoiae Nițescu, Rodica 
Raliu, Ion Ulmeanu, Ion Duțu 
ș.a.. precum și orchestra de 
muzică ușoară condusă de 
Valențiu Grigorescu, orches
tra de muzică populară con
dusă de Constantin Busuioc 
(soliști: Tița Ștefan și Mihai 
Oprea), și un grup de dansa
tori ai corpului de balet de 
la Teatrul „Ion Vasilescu”.

trăiește intens 
acești temerari.

întilni- 
cu cei

la Sap- 
la acest 
absenți 

de mu-

OAIA MECIULUI FRAZIER 
- CLAY ÎNCĂ INCERTA

NEW YORK. 28. — Direc
ția arenei sportive -,Madison 
Square Garden", prin purtă
torul său de cuvînt Harry 
Markson,. a anunțat oficial 

. că meciul dintre Cassius 
Clay și Joe Frazier pentru 
titlul mondial al greilor va 
avea loc la 8 martie. In pre
zent, se continuă tratativele 
cu cei doi boxeri pentru de
finitivarea contractelor.

Corespondenții agențiilor 
internaționale de presă sub
liniază însă că nici această 
dată nu este sigură și că 
probabil vor interveni mo
dificări în ceea ce priveș
te locul de disputare a „me
ciului secolului" la box.

BALCANIADA DE BASCHET DE LA VARNA
IN PRIMUL MECI ECHIPA 
NOASTRA A RATAT DE PU
ȚIN VICTORIA

VARNA, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Duminică seara, în primul 
joc desfășurat în cadrul celei 
de a VIII-a ediții a Balcania
dei feminine de baschet, repre
zentativa României a fost la 
un pas de a învinge echipa 
Bulgariei, de 7 ori ciștigătoare 
a acestei competiții, ceea ce ar 
fi însemnat o surpriză de mari 
proporții. Este suficient să pre
cizăm că baschetbalistele ro
mânce au condus în majorita
tea timpului și că în min. 18 
aveau un avantaj de 9 puncte 
(33—24). Chiar și în prelungiri, 
româncele au condus de 3 ori : 
50—48. 52—50 și 54—52. în ge
neral. evoluția scorului a fost 
echilibrată, doar formația țării 
noastre reușind, uneori, să se 
desprindă la o diferență mai 
mare care, din păcate, s-a do
vedit insuficientă'pentru obți
nerea victoriei.

De ce ? Pentru că aproxima
tiv jumătate din repriza secun
dă. din min, 21 și pînă în min. 
29. baschetbalistele românce nu 
au înscris nici un punct!

. Ca urmare, adversarele au 
■refăcut întregul handicap și in 
ultimele minute conduceau cu 
•18—44. Cînd totul părea pier
dut. antrenorii noștri au indi
cat folosirea presingului și in 
ciuda faptului că în teren nu 
mai evoluau jucătoarele de 
bază (Taflan. . Racoviță, Szaba-

dos. Ciocan — eliminate pen
tru cinci greșeli personale) e- 
chipa română — alcătuită din 
Nicola. Gugiu. Chiraleu. De- 
metrescu și Diaconescu — a 
găsit totuși resurse pentru a 
egala prin Diaconescu și Nico
la . (chiar în ultimele 3 secun
de). în prelungiri, eforturile 
Ancăi Demetrescu (eliminată 
și ea pe parcurs) și ale Măriei 
Nedelea de a o marca strict 
pe Stoianova s-au dovedit za
darnice. Pivotul selecționatei 
bulgare a înscris 3 coșuri care, 
adăugate celor 'ale coechipiere
lor sale, au dus la victoria 
gazdelor. Și. astfel, reprezenta
tiva română a ratat o victorie 
pe care ar fi meritat-o. deoa
rece a acționat mai clar și a 
avut inițiativa in cea mai mare 
narte a timpului

Scorul de 60—57 pentru for
mația Bulgariei a fost realizat 
de : Simova 3. Stoinenova 6, 
Ivanova 2. Kafalieva 2, K. 
GHEORGHIEVA 11. STARKE- 
LOVA 13. M. Gheorghieva 2, 
Krasteva 3. STOIANOVA 18, 
(din echipa învingătoare), res
pectiv Diaconescu 18. Gugiu 4. 
CIOCAN 12. Chiraleu 2, Deme
trescu 2. Racoviță 4. NICOLA 
8. Szabados 7. din formația în
vinsă. în care au mai jucat 
Taflan. Nedelea și Opriciu.

Au arbitrat, excelent M. 
Alifraghis (Grecia) și Ș. Oblak 
(Iugoslavia).

1NFRINGERE CATEGORICA 
IN MECIUL CU IUGOSLAVIA

Resimțind eforturile depuse 
în ziua precedentă, cînd a

întîlnit puternica formație a 
țării gazdă, echipa noastră nu 
a mai rezistat în cea de a 
doua partidă care îi opunea 
selecționata iugoslavă (meda
liată cu bronz la ..europene") 
și a pierdut la scorul de 66—82 
(31—41). Cu excepția primelor 
minute de ioc. cînd situația pe 
tabela de marcaj a fost echi
librată (româncele au și con
dus în min. 9 cu 15—12). în
trecerea a fost dominată net 
de baschetbalistele iugoslave, 
învingătoarele au acționat ex
celent pe contraatac, au do
vedit o mai bună precizie în 
aruncările de la semidistantă. 
iar pivotii s-au dovedit supe
riori celor din echipa ro

mână. Antrenorii Gr. Costescu 
și Tr. Constantinescu au schim
bat des sistemul apărării ro
mâne, dar nu au găsit nici o 
modalitate de a stăvili atacu
rile impetuoase ale team-ului 
iugoslav.

M. Alifraghis (Grecia) si I. 
Gologanov (Bulgaria) au con
dus foarte bine următoarele 
formații : IUGOSLAVIA: Tau- 
san 2. Veger. 21. Meglai 22, 
Diokovici 2. Zorici 12, Kalenici 
10, Mileticî 13; ROMÂNIA: 
Diaconescu 8. Gugiu 2. Ciocan 
28 (singura jucătoare româncă 
evidențiată în acest meci). Chi
raleu 2. A. Demetrescu 2. 
Taflan 10. Racoviță 1. Nicola 
9. Szabados 4.

DESTINUL LILLIANEI BOARD

• Punct final in campionatul Finlandei» Derbyuri 
iberice • In Cupa Africii

FINLANDA : Lahti Reipas — 
campioană
Pe ger și zăpadă s-a încheiat 

campionatul de fotbal al Fin
landei. Noua campioană este 
echipa Lahti Reipas. care după 
o pauză de trei ani recucerește 
titlul suprem. Caracteristice a- 
cestui campionat sînt citeva 
scoruri de proporții neobișnui
te : campioana Lahti Reipas a 
învins pe Uvekissat cu 6—1, 
dar a fost învinsă cu 5—0 da 
St. Mikelin ! Alte scoruri de 
proporții : HeLsingin — EIo 
8—0. Helsingin — Into 10—2, 
Sînt întâmplătoare aceste sco
ruri, sau există o diferență 
de valoare atît de mare între 
echipe ?

Iată clasamentul primelor :

ținut de derbyul dintre Helsin
gin — Lahti Reipas ; 9 821 de 
plăti tori.
SPANIA : Schimbare da lider

în derbyul campionatului, 
F.C. Barcelona a învins pe 
teren propriu cu scorul de 2—0 
formația Atletico Maxirid șl a 
trecut . în fruntea clasamentului. 
Alte rezultate din etapa a 15-a: 
Celta Vigo — Real Sociedad 
3—1 ; Granada — Sabadell 3—1; 
Malaga — Atletico Bilbao 3—3; 
Valencia — Espanol 2—1 ; Gi- 
jon — Saragossa 1—1 ; Sevilla 
— Elche 2—1 ; Real Madrid — 
Las Palmas 4—2. Clasament:

bal — Academica 3—1 ; Leixoes 
— C.U.F. 1—0; Bareirense — 
Boavista 2—1 ; Tirsenso — Gui
maraes 2—2 ; Belenense — 
F.C, Porto 1—2. Clasament»
1. Sporting
2. Setubal
3. Benfica
4. Academica

15 10 3 2 25— 8 23
15 11 0 4 33—11 22
15 8 5 2 33— 8 21
15 3 3 3 26—14 21

GRECIA : A.E.K. și Panathî- 
naikos la egalitate

1. Lahti Reipas
2. Mikelin
3. Helsingin
i. Kuopio

22 14 4 4 45—28 32
22 12 5 5 60—31 23
22 10 8 4 60—34 23
22 10 7 5 35—25 27

1. F.C. Barcelona
2. Atletico Md.
3. Valencia
4. Real Madrid
5. Celta Vlgo
PORTUGALIA :

Sporting 5—1 !

14 10 2 2 24— 3 22
15 8 5 2 22—11 21
15 9 3 3 21—10 21
15 7 5 3 28—15 13
15 8 3 4 19—13 19

BenEica —

Numărul spectatorilor a fost, 
în acest campionat, foarte re
dus. Majoritatea partidelor nu 
au fost urmărite nici de 1000 
de spectatori, recordul fiind de

In meciul derby al etapei a 
15-a. liderul clasamentului, 
Sporting Lisabona, a pierdut la 
scor în fața formației Benfica 
Lisabona : 1—5. Alte rezultate : 
î’arense — Vaxzim 0—0 ; Setu-

După disputarea a 13 etape; 
conduc formațiile Panathinaikoa 
și A.E.K. cu cîte 33 p fiecare; 
urmate de Panionios — 32 p; 
Heraklin. Apollon — 31 p etc. 
în etapa a 13-a s-au înregis
trat următoarele rezultate, 
Panionios — Egaleo 1—2 j 
Etnnikos — Kavala 2—1; Pan- 
seraikos — Epa 3—1 ; A.E.K.’ 
— Panathinaikos 1—1 ; Ofj — 
Veria 1—2 ; Proodcftiki — A- 
pollon 1—1 ; Fostir — Heraklis 
1—4 ; Pierikos — PAOK 0—0.

*

ANCHETA „FRANCE FOOTBALL": GERO

CEL MAI BUN FOTBALIST EUROPEAN

FRANCE-PRESSE:

Noi elogii aduse handbaliștilor români

La Tripoli, primul meci din
tre selecționatele Libiei și Re
publicii Arabe Unite, contind 
pentru „Cupa Africii”, s-a în
cheiat cu victoria oaspeților cu 
1—0 (1—0). Returul acestei în- 
tîlniri se va disputa la 2 ianua
rie 1971 la Cairo.

PARIS, 28 (Agerpres). — 
Comentînd anul sportiv 1970, 
redacția de specialitate a a- 
genției FRANCE PRESSE din 
Paris subliniază că handbalul 
mondial a permis ROMÂNIEI 
să se afirme din nou și să 
cucerească la 8 martie titlul 
suprem, pentru a treia oară. 
In comentariu se arată că în 
finalii, împotriva echipei R. D. 
Germane, românii, Ia capătul 
unui meci excepțional, au o- 
ferit faze entuziasmante. Co

mentatorul subliniază, de a- 
semenea, jocul magistral pres
tat de Gheorghe Gruia în a- 
ceastâ memorabilă partidă.

îeri, după amiază, s-a dat 
publicității rezultatul anche
tei întreprinse de revista de 
specialitate „FRANCE FOOT
BALL" cu privire la desem
narea celui mai bun fotba
list european al anului, că
ruța i se va înmîna „BALO- 
•NUL DE AUR". La cea de a 
15-a ediție a tradiționalei an
chete internaționale organi
zată de revista franceză au 
răspuns 30 de ziariști spor
tivi din.țările europene.

Iată clasamentul final:
1. Gerd Milller (R. F. a 

.Germaniei) 77 puncte
2. Bobby Moore (Anglia) 

66 puncte
3. Luigi Riva (Italia) 32 

puncte
4. Franz Beckenbauer (R. 

F. a Germanici) 32 puncte

MULLER —
AL ANULUI

5. Wolfgang Overath (R. F. 
a Germanici) 29 puncte

6. Dragan Geaici (Iugosla
via) 24 puncte.

în continuare, clasamentul 
se prezintă astfel: Cruyff (Q. 
landa), Mazzola (Italia) și 
Banks (Anglia) cîte 8 p, Isra
el (Olanda), Seeler (R.F.G.), 
Rivcra (Italia), Șesternev 
(U.R.S.S.) cîte 7 p, Lee (An
glia), Van Himst (Belgia), 
Domcnghini (Italia), Kindvall 
(Suedia) cite 4 p, Hurst, Ball, 
Cooper (toți Anglia) și Fac- 
chetti (Italia) cîte 3 p, Euse
bio (Portugalia) și SKoblar 
(Iugoslavia) cîte 2 p. DUMI- 
TRACHE și DINU (ambii 
ROMANIA), Djorkaeff (Fran
ța). Hasil (Austria), Kreis- 
che (R.D.G) cite 1 punct.

Cu doi ani în ur
mă. după campionate
le europene de atle
tism do la Atena, 
alergătoarea engleză 
Lillian Board era săr
bătorită cu entuziasm 
dc colegii și colegele 
sale, in cadrul ban
chetului final de la 
Daphni. A curs, a- 
tunci. in noaptea a- 
ceea dc septembrie, 
mult vin de Patras, 
de Samos sau de 
Chios, s-a cîntat din 
răsputeri, s-a glumit, 
s-a dansat. S-au ținut 
chiar și discursuri 
pentru succesele cam
pionilor britanici, in
tre care și Lillian 
Board. Aceasta. îm
bujorată de plăcere, 
cu fata toată numai 
zimbet. împărțea, in
tre două dansuri, au
tografe in stingă și-n 
dreapta. Era. la ora 
aceea, o mare vedetă 
a atletismului.

Pe „Karaiskakis" se 
impusese irezistibil și 
fără replică. în finala 
cursei de 800 m. Fi
nișul său a spulberat 
orice speranțe ale ad
versarelor. între care 
și Ileana Silai a noas
tră. aducindu-i o me
ritată medalie de aur. 
de campioană conti
nentală. Chiar și a- 
cest singur succes ar 
fi justificat euforia 
sărbătoririi sale în 
cadrul delegației en
gleze la „europene". 
Dar acest succes n-a 
fost totul...

.. .în ultima zi a

întrecerii, ia 4 x 400 
m. Lillian a fost dc-a 
dreptul magnifică 
Fusese desemnată dc 
antrenori să acopere 
ultimul schimb al 
ștafetei. Cmd i-a ve
nit nndul să pome as
tă in cursă, forma
ția Franței avea un 
avantaj de cițiva me
tri. apreciat ca hotă- 
ritor pentru succesul 
echipei galice, mai 
ales că ultimul 
schimb al acesteia nu 
era alta dedt celebra 
Colette Besson, cea 
care o învinsese pe 
Lillian in finala olim
pică de la Ciudad 
Mexico. Board a por
nit Ca un trăsnet in 
urmărirea Coletteî 
Besson, in timp c» 
tribunele in picioare 
izbucniseră în urale 
delirante. Metru cu 
metru avantajul for
mației franceze a 
fost redus și. cu un 
ultim efort, chiar pe 
„grătarul" caro pre
ceda sosirea, Lillian 
a ajuns-o pe campioa
na olimpică. întrecin- 
d-o de justețe. Dar. 
faptul acesta nu s-a 
putut ști imediat, ci 
abia după proiectarea 
cu încetinitorul și de 
mai multe ori. a fil
mului sosirii. învin
sese echipa Angliei, 
grație, in primul rînd. 
eforturilor acestei ti
nere alergătoare. Lil
lian Board. Cu acest 
prilej, primele clasa
te. Anglia și Franța, 
au stabilit recordul

BILL TOOMEY CONDUCE 
ON CENTRU

DE ANTRENAMENT
Atletul american Bill To

omey, campion olimpic de 
decatlon la Mexic și record
man mondial al probei cu 
8 147 puncte, și-a inaugurat 
un centru de antrenament 
pentru decatloniști în orașul 
Santa Barbara (California). 
Toomey va conduce pregă
tirile unor atleți dornici să-și 
desăvîrșească tehnica.

Pînă în prezent, o serie 
de atleți de peste hotare, 
printre care australianul 
Geoff Smith, englezul Barry 
King, canadianul Moro și 
irlandezul Jourdan și-au 
anunțat vizita la acest cen
tru.

TELEX
In prima zi a turneului 

internațional masculin de 
handbal de la Utrecht 
(Olanda), selecționata Fran
ței a învins cu scorul de 
18—15 (10—8) formația Fin
landei. Intr-un alt joc- re
prezentativa Olandei a dispus 
ou 23—15 (9—7) de echipa 
Austriei.

■
In prima semifinală a com

petiției feminine de tenis 
pentru „Cupa federației in
ternaționale". echipa Angliei 
a învins cu 3—0 formația 
S.U.A. In echipa engleză au 
figurat cunoscutele jucătoare 
Ann Jones și Virginia Wade.

B
„Omniumul" ciclist internați

onal, desfășurat pe velodromul 
acoperit din Antwerp (Bel
gia),. a fost cîștigat de/olan- 
dezii Peynen și Loevesjincare 
au totalizat . 11 puricte. Cu
plul belgian Sercu—Bracke a 
ocupat locul secund cu 16 
puncte. Pe celelalte locuri 
s-au situat: campionul mon
dial Gordon Johnson (Aus
tralia) și Hugh Porter (An
glia) cu 24 puncte.

-ultimele știri-ultimele rezultate-

hunii pe distanța ce
lor 1600 metri al 
acestei ștafete.

In seara aceea, la 
Daphni. un ziarist en
glez prieten. mi-a 
spus că in 1970 Lillian 
va încerca să corec
teze recordurile mon
diale. de la 400 m la 
I 500 m. Și el se ară
tase ferm convins că 
Lillian avea să reu
șească în tentativele 
sale. Din nefericire, 
Lillian Board n-a mai 
luat din mai 1970 
startul nici unui con
curs. O boală ascunsă 
a. măcinat-o încetul cu

încetul. Cu citeva săp- 
tămini in urmă, gra
ție unei colecte publi
ce. a putut fi inter
nată într-o clinică de 
oncologie din Bavaria. 
A început o luptă 
dramatică pentru sal
varea vieții acestei 
admirabile sportive. 
Dar. totul a fost în 
zadar...

Atletismul pierde 
astfel o mare sporti
vă. o autentică per
formeră. In această 
clipă, un gind pios 
pentru Lillian...

Romeo VILARA

VITEZIȘTI ROMÂNI
LA „TURNEUL CELOR PATRU PISTE"

Un grup de patinatori de viteză pleacă la o mare competiție tnterna- 
«Turneul celor patru piste", care se va desfășura ’la Inzell 

■ Cortina d’Ampezzo șl Madonna dl Camrtigllo. Sportivii noș- 
însoțițl de antrenorul Zoltan Szekely sl nrosodintele F n p 
"butescu. "

tională, 
Innsbruck, 
tri vor fi 
TeOCț I';';

LEGRA ÎȘI PUNE TITLUL 
ÎN JOC

Campionul european de box 
la categoria pană, spaniolul Jose 
Legra, îș; va pune titlul în joc 
în fața englezului Jimmy Revia, 
Meciul se va desfășura la Lon
dra, în ziua de 24 ianuarie O zi 
mai tirziu, campionul olimpic de 
la Ciudad de Mexico, englezul 
Chris Finnegan, care a trecut la 
cat. semigrea, va lupta în com
pania lui Eddie Avoth

JAN TALTS — 
RECORD MONDIAL

Cu prilejul unui concurs do 
haltere desfășurat la Tartu (R.S.S. 
Estonă), cunoscutul campion so
vietic Jan Taits a stabilit un 
nou record mondial la categoria 
grea (stilul „împins") cu per
formanța de 201 kg. Vechiul re
cord era de 200,500 kg șl apar
ținea aceluiași sportiv.
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