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Dragi tovarăși și prieteni,
Cetă(eni ai Republicii Socialiste România, 
în aceste clipe solemne, cînd se termină 

încă un an de activitate rodnică și înfăp
tuiri remarcabile, cînd ne aflăm în pragul 
unui an nou, vă adresez tuturor un căl
duros mesaj de salut din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Pentru poporul nostru, această sărbătoare 
are o semnificație deosebită deoarece ea 
marchează nu numai sfîrșitul unui an de 
viață și muncă, ci și încheierea planului 
cincinal 1966—1970 cu rezultate bune, cu 
u.n ^Uanț bogat. în acești ani, România so
cialistă a urcat o nouă treaptă în ascensiu
nea ei continuă pe calea civilizației. S-au 
dezvoltat și modernizat forțele de produc
ție ale țării, a crescut avuția națională. Ca 
urmare a rezultatelor obținute în produc
ția materială, a crescut venitul național, au 
fost luate noi măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale populației de la 
orașe și sate. în această perioadă s-a înfăp
tuit majorarea generală a salariilor, îndeo
sebi a celor mici, au fost sporite pensiile, 
alocațiile pentru copii, s-a intensificat con
strucția de locuințe. Statul nostru socialist 
a alocat fonduri însemnate pentru dezvolta
rea învătămîntului, culturii, ocrotirii sănă
tății. Putem spune că întregul program de 
edificare economică și socială adoptat cu 
cinci ani în urmă de Congresul al IX-Iea al 
partidului a fost îndeplinit cu succes.

Anul 1970 a fost, după cum se știe, și 
un an de grele încercări pentru poporul 
român ; inundațiile din primăvară au pri
cinuit pagube mari economiei naționale și 
populației. Poporul nostru și-a dovedit însă 
și cu acest prilej înalta forță morală, erois
mul, patriotismul său fierbinte. în ciuda 
greutăților, planul industrial a fost îndepli
nit, agricultura a furnizat economiei na
ționale importante cantități de produse. 
Măsurile luate au permis asigurarea fon
dului de mărfuri agroalimentare necesar 
aprovizionării populației. Toate acestea sînt 
o dovadă elocventă a trăiniciei șl superio
rității orinduirii noastre socialiste, a capa
cității poporului român de a infringe și de
păși orice obstacole în mersul său trium
fător spre comunism.

Progresele pe care lc-am obținut sînt o 
vie și pregnantă întruchipare a activității 
neobosite desfășurate de clasa muncitoare, 
de țărănime și intelectualitate, de toți cetă
țenii, fără deosebire de naționalitate, care 
urmează cu încredere nestrămutată politica 
partidului — expresie a intereselor fun
damentale și a aspirațiilor celor mai arză
toare ale poporului nostru. Dațî-mi voie ca 
pentru toate aceste realizări, pentru munca 
nobilă închinată înfloririi patriei noastre 
scumpe, România socialistă, să vă adresez 
tuturor, dragi concetățeni, cele mai sincere 
și cordiale felicitări.

O dată cu începutul anului 1971, intrăm 
într-o nouă etapă a dezvoltării economice 
și social-culturale a țării, concretizată în

prevederile noului plan cincinal. Pe drept 
cuvint se poate spune că cincinalul viitor, 
întocmit pe baza Directivelor celui de-al 
X-lea Congres al partidului, va asigura ri
dicarea la un nivel superior a întregii eco
nomii naționale, atît ca potențial, dar mai 
ales din punct de vedere calitativ. îndepli
nirea planului de stat pe 1971 — adoptat 
recent de Marea Adunare Națională — va 
crea premisele pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a acestui măreț program. 
Au fost luate — si se vor lua în continuare 
— măsuri pentru perfecționarea activității 
economice, pentru creșterea eficienței între
gii producții materiale. S-a trecut la apli
carea măsurilor pentru ridicarea nivelului 
agriculturii, atît prin dezvoltarea și moder
nizarea bazei materiale, cit și prin perfec
ționarea organizării, conducerii și planifi
cării producției.

în centrul preocupărilor partidului și 
statului nostru va sta grija pentru satisfa
cerea într-un grad tot mai înalt a cerințe
lor materiale și spirituale ale poporului. 
Recenta plenară a Comitetului Central a 
adoptat în acest scop o serie de măsuri im
portante. în cursul anului 1971, ca și în 
ceilalți ani ai noului cincinal vor fi luate 
noi măsuri pentru creșterea nivelului de 
trai al maselor. Se vor asigura, pe măsura 
sporirii resurselor materiale și financiare, 
venituri tot mai mari pentru oamenii mun
cii, condiții de viață din ce în ce mai bune 
pentru întregul popor. Tot ceea ce se fău
rește în țara noastră, întreaga activitate de 
construcție socialistă au drept țel major 
bunăstarea oamenilor muncii, asigurarea ac
cesului tuturor membrilor societății la bi
nefacerile civilizației moderne, dezvoltarea 
multilaterală a personalității umane.

Realizarea acestor mari obiective cere 
din partea tuturor celor ce muncesc — în 
calitatea lor dublă de producători și pro
prietari ai mijloacelor de producție — o 
activitate susținută, o contribuție activă la 
soluționarea problemelor generale ale vieții 
economice, politice Si sociale. Perfecționarea 
organizării și planificării economiei, dezvol
tarea democrației socialiste creează cadrul 
propice pentru participarea efectivă a oa
menilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, la conducerea producției, la activitatea 
tuturor organismelor sociale, la elaborarea 
și înfăptuirea întregii politici de construcție 
socialistă. Mersul înainte al României spre 
progres și prosperitate este astfel rezultatul 
nemijlocit al creației conștiente a poporu
lui. deplin suveran în țara sa, stăpin pe 
destinele sale, liber să-și făurească viitorul 
așa cum dorește.

Dispunem de o bază economică puterni
că, avem o perspectivă clară, țeluri precise. 
La cîrma țării se află încercatul nostru 
partid comunist, strîns legat de clasa mun
citoare, de masele largi ale oamenilor mun
cii, trup din trupul poporului, care își în
deplinește cu cinste rolul istoric de forță 
politică conducătoare a societății socialiste, 
călăuzindu-se după legile generale ale noii

REVELION SPORTIV

Trei fotbaliști — Greavu, Dan și Lupescu — și o maestru emerită a sportului la popice — Elena Cernat —, afla(i in mij
locul familiilor, zimbesc obiectivului și... Anului Nou !

Revelion 1971.
Despărțire de anul vechi, 

stringer! de mîini, încreză
toare, cu Noul An, întotdea
una plin de speranțe, de pers
pective.

Tineretul nostru sportiv a 
întîmpinat noaptea sărbăto
rească a revelionului cu ne
spusă bucurie, retrăind mo
mentele de mare satisfacție 
înnăscute de-a lungul anului, 
pe arenele sportive din țară 
și din străinătate.

Ridicînd cupa cu șampanie, 
ei au toastat pentru cei dragi, 
pentru familiile lor, pentru 
toți aceia care își aduc con
tribuția Ia propășirea spor-

tului românesc, la afirmarea 
lui pe glob.

A fost o noapte a aminti
rilor, dar, mai ales, a gîn- 
d urilor de viitor, îndrăznețe, 
care cheamă cu atît mai mult 
la muncă asiduă, la ambiție, 
Ia entuziasm nestăvilit.

CA ÎNTOTDEAUNA, 
ÎMPREUNA

CE VĂ DORIȚI 
ÎN 1971?

SCHIORII COBOARA DIN
înaintăm, prudenți, pe șo

seaua îngustă care urcă la 
stațiunea maramureșeană Iz
voare. Sîntem flancați de pîrî- 
iașele ce se duc vijelioase 
spre Baia Mare. Zgomotul 
este asurzitor. Uruitul apei 
ce se prăvale printre bolovani 
imenși ne amintește de tune
tele care trebuie să fi însoțit 
cîndva erupția vulcanică, la 
capătul căreia Maramureșul 
a căpătat de la natură acești 
falnici munți ai Gutîiului.

Către cota 1000 de metri, 
zgomotele dispar, dintr-o dată, 
ca luate de ape. Drumul se 
îngustează tot mai mult. Și 
exact în clipa cînd vreau să 
întreb dacă nu cumva mer
gem greșit, din cer coboară 
un schior. Da, din cer, acesta 
este cuvîntul. Pentru că în 
afară de brazi și de zăpada 
eare-i acoperă, nu văd nimic 
altceva în față. Ba, văd ce
rul...

— Acesta-î Ștefan Pituc, 
alergătorul pe 100 de metri, 
îmi spune profesorul Ion Pop, 
președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport Maramureș.

Dacă nu m-aș sfii la gin-

CER
dul că vorbele mele vor pro
duce nedumerire, aș adăuga, 
cu glas tare, că acest Ștefan 
Pituc este specialist al probei 
de 100 m — schiuri. Știu că 
o asemenea probă nu există, 
dar nu s-ar putea introduce, 
oare, în vreo competiție ?...

încă un kilometru — par
curs pe nesimțite tot gîndin- 
du-mă la schiorul-bolid, 
Pituc, — și în fața noastră 
apare un imens crater răstur
nat. De pe coama lui coboară 
zeci de băieți și fete. Dintre 
schiori se desprinde un băie- 
țandru suplu. Se recomandă : 
„Fodor, directorul taberei”.

Schiorii se string în careu. 
Mă uit pe ceas. Le-au tre
buit exact două minute pen
tru adunare. Profesorul Ghe- 
orghe Fodor raportează pre
ședintelui consiliului jude
țean : „elevii taberei de la 
Izvoare sînt gata pentru în
ceperea programului". Profe
sorul îmi șoptește : „tabără 
de pregătire”.

Deci acești 120 de elevi, de

Ion GAVRILESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

(Continuarea in pag. a 4-a)

Am vizitat, în prima noapte 
a noului an. într-un bloc nou, 
situat undeva în Balta Albă, 
trei personaje de prim rang în 
istoria Rapidului — i-am nu
mit pe Lupescu. Dan și Grea
vu, care au ținut să fie îm
preună și acum. în momentele 
schimbului de ștafetă dintre 
ani...

Ne-a întîmpinat. grav, muzi
ca celui mai cuminte tango — 
Aznavour. Pomul de iarnă, mic 
și încărcat, era între fereastră 
și „ringul de dans'*, unde pa
tru perechi (erau și sofii Cer
nat — Elena, maestră emerită 
la popice, sora lui Lupescu) 
străbateau tăcute țări si ano
timpuri. purtate de vraja celei 
mai frumoase dintre arte...

— Ești puțin surprins — mă 
întimpină Greavu. Eu sînt vi
novat. promisesem că voi aduce 
magnetofonul, cu benzi cu mu
zică pop. Dar nu cred că exis
tă cineva care să nu aștepte, 
după vreo 7—8 ritmuri ultra
moderne. sunetul mereu proas
păt al tangoului.

Lupescu e cel mai „în for
mă”. e un dansator foarte bun

(Continuare în pag. a 3-a)

TURNEUL ECHIPEI PETROLUL ÎN GRECIA
Un meci nul

Petrolul Ploiești și-a conti
nuat turneul pe care îl între
prinde în Grecia, întîlnind 
pe data de 30 decembrie for
mația Kasturian. cu care a 
terminat la egalitate, 1—1, 
după ce a condus pină în 
minutul 83, ca urmare a go
lului înscris de DECU (min. 
30).

în prima zi a anului 1971,

și o victorie

fotbaliștii ploieșteni au ju
cat, pe un timp excelent, în 
prezența a 7 000 de specta
tori, cu Lamia. La capătul' 
unui meci deosebit de spec
taculos, românii și-au adju
decat victoria cu scorul de 
2—0 (1—0), golurile fiind re
alizate de OPRIȘAN (min. 3) 
și IUHASZ (min. 48).

Sportivi români, candidați olimpici 

(consacrați sau de perspectivă) 

și antrenori de loturi 

VĂ REAMINTIM CĂ PÎNĂ LA 

Jocurile Olimpice de vară (Miinchen) 
MAI SÎNT EXACT 600 DE ZILE, ADICĂ APRO

XIMATIV 20 DE LUNI.
Șl MAI APROAPE SE AFLĂ 

Jocurile Olimpice de iarnă (Sapporo) 
PÎNĂ LA A CĂROR INAUGURARE AU RĂMAS 

13 LUNI SAU 395 DE ZILE.
ÎNTR-O PERIOADĂ ATÎT DE SCURTĂ NU 

RĂMÎNE ALTCEVA DE FĂCUT DECÎT

PREGĂTIRI INTENSE!

Schiorii fruntași de la „U“ Cluj pregătesc starturile noului 
sezon la frumoasa cabană „Clăbucet-plecare"

Foto: TH. MACARSCHI

La început de an, gîndurile celor ce trăiesc sub de
viza „citius, aitius, fortius" se îndreaptă, firesc, către 

viitor. La început de an, sportivul visează să se 
autodepășească, năzuiește, aspiră să atingă culmile per
formanței și ale perfecțiunii. Cei ce le călăuzesc pașii, 
împărțind îndeobște bucuria reușitelor și amărăciunea eșe
cului, își făuresc aceleași speranțe. Cu toții doresc, trium
furi, recorduri și medalii, pentru ei, pentru sportul româ
nesc.

în pragul lui ’71, ne-am strecurat în intimitatea gîndu- 
rilor cîtorva dintre sportivii de înaltă performanță și ale 
unora dintre diriguitorii sporturilor pentru a le afia in
tențiile, dorințele și speranțele pe care și le pun în acest 
an preolimpic, cu întrebarea

„CE VA DORIȚI ÎN ANUL SPORTIV 1971 ?"

Doctorul Barnard a 
scormonit în multe piep
turi. a scos inimi betege 
și le-a înlocuit cu inimi 
sănătoase. Chirurgul de 
la Capetown a răsturnat 
multe dintre prejudecă
țile noastre despre ches
tiunile de inimă. Acum, 
după ce a operat atîtea 
inimi străine. Christian 
Barnard și-a cercetat 

propriul cord și a decla
rat ziarului „Sunday Ex
press". condamnînd dis
criminarea rasială, că nu 
va mai participa la nici 
o manifestare sportivă 
deschisă doar albilor. 
Minte cine susține că 
medicii-chirurgi au inimi 
de piatră.
VICTOR BANCIULESCU

VALERIA BU- 
FANU — atle
tism :

„în clipele emo
ționante ale para
dei vedetelor, gîn
durile îmi zburau 
departe, la even
tualitatea unei «re
cidive» la sfîrșitul 
lui ’71 și spre o 
progresie în clasa
mentul celor mai 
buni 10 sportivi 
români ai anului, 
în ’70 am fost pe 
locul IV și vreau 
să avansez ! E o 
dorință, bineînțe
les. Dar voi face 
totul pentru împli
nirea ei. Ce mai doresc să-mi 
aducă anul acesta ? înain
te de toate izbînda în 
tentativele de doborîre a re
cordului mondial la 200 m gar
duri. Nu. N-am abandonat. Din 
primăvară mă pregătesc din nou 
să atac recordul. Poate voi 
avea mai mult noroc. Mai vreau 
ca în acest an să mă întorc 
de la campionatele europene 
(de sală și în aer liber) cu cite 
o .medalie. Și mai vreau cît 
mai multe victorii ale atletis
mului românesc în confruntările 
internaționale ale lui ’71.

E prea mult ?...“ x

TITUS LUCACIU — se
cretarul clubului „U" 
Cluj :

Mă gîndesc, în special, la 
atletism, unde, decatlonul — 
deși l-a pierdut pe Jurcă — 
nu trebuie să-și dezmintă tra
diția. Leg mari speranțe de 
echipa de baschet, la fel ca și 
de cea de handbal masculin, 
care a cunoscut o perioadă de 
criză, prin plecarea „puilor” 
care au prins... aripi. Este o 
evoluție firească, așa cum îi pri
mim cu drag, tot așa îi lăsăm 
să... «zboare». Ne dorim multe 
în acest an. dar mai presus dc 
toate, dorim tuturor echipelor 
reprezentative ale țării succese 
depline. Aștept anul acesta cu 
convingerea că culorile româ-

„Aș vrea să fie un an mai 
fructuos decît cel care a trecut. (Continuare în paa. a l-o

Campionatul european de hochei pentru juniori

ROMÂNIA-POLONIA va decid® astăzi cîștigătoarea grupei B
Disputele hocheiștilor ju

niori din cadrul grupei B a 
campionatului european au 
prilejuit cîteva întîlniri a- 
tractive, plăcute.
DANEMARCA — BULGARIA 

5-4 (1-3, 2-1, 2-0)

Formația bulgară și-a sur
prins adversara printr-un joc 
combinativ. desfășurat în pli
nă viteză. Rezultatul acestei 
superiorități s-a văzut con
cretizat pe tabela de marcaj, 
la încheierea primelor 20 de 
minute ale meciului, cînd bul
garii conduceau cu 3—1. Re
plica danezilor a venit însă 
prompt, in reprizele urmă
toare. El au reușit, spre sfîr
șitul partidei, să egaleze si
tuația și apoi, profitînd de 
căderea fizică a partenerilor, 
au înscris golul victorios, cu 
mai puțin de 2 minute îna
intea fluierului final.

Au condus bine N, Tur- 
ceanu și C. Sgîncă (România)

POLONIA — DANEMARCA 
8—2 (1—1, 3—0, 4 1)

La a doua lor evoluție în a- 
cest campionat, tinerii ho-

cheiști danezi au întîlnit o 
formație mult mai puternică, 
cu o tehnică superioară în 
mînuirea crosei și cu un 
plus de experiență tactică.

Aceste elemente au contribuit 
serios la conturarea scorului 
final, care o bună parte din

'Continuare' in paa a 4 a:

Axinte nu se va putea strecu. a printre cei doi apărători danezi care reușesc să oprească 
un nou atac al echipei române

Primele meciuri 
pe patinoarul 

artificial 
din Miercurea Ciuc
Noul patinoar acoperit din 

Miercurea Ciuc se află de 
cîteva zile în probe tehnolo
gice. Primele meciuri de ho
chei desfășurate aici au dat 
posibilitate constructorilor 
să verifice calitatea gheții 
și să tragă astfel. unele 
concluzii practice.

Primii care au evoluat pe 
noul patinoar au fost ho- 
cheiștii echipei gazdă, Avin- 
tul Miercurea Ciuc și ai for
mației cehoslovace de juni
ori — C.II.Z. Litvinov. Scor 
final : 4—4. în cel de al doi
lea joc, oaspeții au acționat 
mai hotărit, obținînd victoria 
cu 6—2. De asemenea, junio
rii din Litvinov au întîlnit 
echipa Avîntul Gheorghieni 
de care au dispus cu 9—2. 
în sfîrșit, a avut loc și o 
restanță de campionat (tur- 
retur) între Agronomia Cluj 
și Avîntul Gheorghieni : 
5—3, respectiv, 8—3, în fa
voarea studenților clujeni.

Z. MORVAY — coresp.
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CE VA DORIȚI IN 1971?
(Urmare din pag, 1) ciștige, în sfîrslt, campiona

tul".
nești vor flutura pe cel mai 
înalt, catarg în și mai multe 
competiții Internationale”.

GHEORGHE RÂȘCANU
— rugby :

FLORIN
GHEORGHIU
— șah :

ANGELO NICULESCU 
(antrenorul echipei națio
nale de fotbal) :

„Pe agenda mea de pro
iecte mi-am notat două 
«puncte» ; 1) Să obținem pri
mul loc în seria I a C.E.. deci 
să ne calificăm ; 2) Să las 
altor antrenori capabili 
continuarea muncii cu lotul 
reprezentativ.

„Sînt deosebit de emo
ționat că am fost desemnat 
primul rugbyst al tării. Evident 
acest titlu mă obligă să depun 
o activitate și mai susținută. 
Ce pot să-mi doresc ? împreu
nă cu colegii mei de echipă 
să avem o compotarc superioară 
în campionat, iar naționalei nu
mai succese. De asemenea, în 
1971 aș dori să-mi trec cu bine 
examenele și să mă număr 
printre studenții anului III ai 
secției industriale de la I.S.E. 
Timișoara".

CORNEL DINU (căpita
nul echipei naționale de 
fotbal) :

VASILE TEODOR — ci
clism :

„în primul rînd doresc un an 
mănos pentru ciclismul româ
nesc, succese cît mai multe care 
să-1 urce pe o treaptă mai 
înaltă în ierarhiile Internatio
nale. în ce mă privește, dorin
ța mea cea mai arzătoare. îm
pletită de fapt cu ambiția, 
este să ciștig cel puțin o etapă 
în „Cursa Păcii”. Aș vrea, de 
asemenea, să-mi ciștig locul în 
echipa de 100 km pentru cam
pionatele mondiale din Elveția. 
Aceasta implică îndeplinirea 
altor 
a mă 
tițiile 
lupt 
Victorii".

dorințe, acelea de 
face «văzut» în compe- 
interne în 
pentru cît

ALEXANDRU 
NESCU 
Federației 
Lupte :

„Doresc ca

care am să 
mai multe

CRACIU- 
președintele 

Române de

„_______ anul 1971 să adu
că tuturor sportivilor români 
succese și mai mari, decît 1970. 
In mod special, adresez un cald 
«LA MULTI ANI» tuturor lup
tătorilor. de la care aștept cît 
mai multe medalii la Olimpiada 
de la Miinchen. De felul cum 
se vor pregăti în 1971 va de
pinde foarte mult comportarea 
lor în 1972. Cred că vor înțe
lege acest lucru și vor acționa 
ca atare”.

CONSTANTIN VLAD 
călărie :

„De obicei, noi, fotbaliștii, 
îndeplinim proiectele altora, 
conducători, antrenori. Per- 

îmi doresc ca acest an 
aducă așteptata califi- 

în Campionatul euro- 
iar... acasă Dinamo să

sonal, 
să ne 
care 
pean.

„Noul an. fiind o punte că
tre Jocurile Olimpice, vreau ca 
el să constituie o verificare cît 
mai temeinică pentru această 
mare confruntare a elitei spor
tive. la care, dacă voi partici
pa. vreau să obțin un rezultat 
cît mai bun. Pînă atunci. însă, 
sper, că la Balcaniada de că
lărie din Iugoslavia, să-mi apăr 
cu succes titlurile obținute în 
1970, iar in campionatul intern 
să cuceresc cel puțin trei ti
tluri”.

GH, MANĂILESCU: „MULȚUMIT DE LOCURI-MAI PUTIN DE REZULTATE** 
• Balcaniada în 1971 în Grecia • Normele de 

participare la J.O.

Ultima competiție de hal
tere a anului trecut, Balca
niada de la Istanbul, la care 
au participat și sportivi ro
mâni, a fost, fără îndoială, o 
excelentă verificare a posibi
lităților tinerilor noștri halte
rofili, recent introduși în e- 
chipa națională. Unul dintre 
antrenorii lotuiui, Gh. Mă- 
năilescu, cu care am stat de 
vorbă, ne-a relatat cîteva a- 
mănunte privind competiția 
de pe malurile Bosforului.

„Bilanțul comportării spor
tivilor noștri este, din punctul 
de vedere al locurilor ocu
pate, mulțumitor : două titluri 
cucerite de către Ion Horlo- 
pan (cat. muscă) și Marian 
Grigoraș (cat. cocoș), trei 
locuri secunde (A. Mihuț — 
cat. ușoară : V. Bădescu — 
cat. pană ; O. Pop — cat. 110 
kg) și tot atîtea locuri trei : 
Tudor Petrișor (cat. semimij- 
locie), D. Constantin (cat. mij
locie) și Em. Covaci (cat. co
coș).

Dacă locuri ie sînt mulțu
mitoare, nu același lucru îl 
pot spune și despre rezulta
tele obținute la totalul celor 
trei probe în ciuda faptului 
că sportivii noștri au corectat 
un record balcanic (Ion Hor- 
topan — 92,5 kg la smuls — 
cat. muscă) și două recorduri 
naționale de juniori (E. Covaci

— 335 kg la total și 132,5 kg 
la aruncat). Cu toate acestea, 
avînd în vedere că majorita
tea sportivilor din lot sînt 
foarte tineri putem spune că 
ei au perspective frumoase (în 
speciai Grigoraș și Bădescu) 
cu condiția să muncească în 
viitor cu multă ardoare.

Chiar în această lună, echi
pa noastră națională va fi su
pusă unui nou examen : me
ciul cu Franța, care este pro
gramat la 20 ianuarie, la Plo
iești. Sper ca băieții să înțe
leagă importanța acestei în- 
tîlniri și să se pregătească în 
cele mai bune condițiuni".

★
Viitoarea ediție a Balcania

dei Ia haltere va avea loc în 
acest an în Grecia. Locul și 
data desfășurării nu au fost 
stabilite.

★
Federația Internațională de 

haltere a stabilit standardu- 
rile de participare ia Jocurile 
Olimpice de la Miinchen. Ia- 
tă-le în ordinea categoriilor : 
297,5 kg, 322,5 kg, 355 kg, 390 
kg, 425 kg, 435 kg, 455 kg, 
475 kg, 487,5 kg. Norme foar
te înalte 1 Prilej de meditație 
(și în special de realizare) 
pentru tinerii noștri haltero
fili. I. o.

ECHIPA DE JUNIOARE DESCHIDE
Calendarul internațional ’71 

al voleibaliștilor noștri se des
chide cu turneul de la Sofia, 
la care participă, între 5 și 9 
ianuarie, echipa de junioare, 
în legătură cu acest debut in
ternațional, am solicitat un 
scurt interviu antrenorului 
prof. Leonid Sorbală care a 
pregătit lotul junioarelor îm
preună cu prof. I. Cristian și 
S. Chiriță.

— Ce însemnătate are acest 
turneu pentru echipa „spe
ranțelor” ?

— Trebuie să precizez din 
capul locului că tradiționalul 
turneu de la Sofia, la care 
participăm pentru a doua 
oară, este rezervat de fapt 
echipelor de tineret. Intrucît 
lotul nostru de tineret nu a 
fost alcătuit încă, ne-am gîn
dit să ne prezentăm cu o e- 
chipă de junioare (15—16 ani), 
între care am menținut doar 
trei jucătoare din lotul de ti
neret : Moroianu, Matei și 
Caranda. Prin urmare, un lot 
diferențiat ca vîrstă și nivel 
de pregătire. Pentru noi tur
neul prezintă o importanță 
deosebită, el oferindu-ne po
sibilitatea să verificăm evolu
ția în timp a unor junioare 
talentate, fiind în același timp 
un prilej de îmbogățire a ex
perienței de concurs a fetelor, 
în condițiile confruntării cu 
adversari puternici și experi
mentați.

— Ce echipe mai participă 
la turneu ?

— Două echipe de tineret
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ale țării gazdă și formațiile 
similare ale Poloniei și R.D. 
Germane. Deci adversari re
dutabili, în fața cărora spe
răm să obținem rezultate 
bune și să constatăm că spe
ranțele noastre sînt în pro
gres față de anul trecut.

— Ce pregătiri ați făcut cu 
echipa în vederea turneului ?

— Din 25 decembrie am e- 
fectuat antrenamente zilnice 
la Dinamo cu un lot numeros: 
Elena Milea (Șc. sp. Sibiu), 
Mariana Bako, Mariana Pe
trescu (Șc. sp. Cluj), Georgeta 
Busuioc (Șc. sp. Ploiești), Ma- 
ria Cloțan (C.S.M. Sibiu), Ele
na Stoian. Ileana Teodores- 
cu, Carmen Puiu (Șc. sp. 1), 
Maria Antonescu, Cristina 
Liuba (Șc. sp. Caransebeș), E- 
milia Cernega (Șc. sp. Con
stanța), Rodica Cilibiu (Pro
gresul), Victoria Caranda (Șc. 
sp 1), Angela Moroianu și 
Maria Matei (Farul). De ase
menea mizăm pe aportul Na- 
diei Brumă de la Penicilina.

Dintre aceste fete vom a- 
lege lotul de 12 (în funcție de 
perspectivă) pentru Sofia. In 
cadrul pregătirilor am susți
nut cîteva jocuri de verificare 
cu echipele de divizia B Con
structorul și Progresul și cu 
divizionara A, Rapid. Meciu
rile ne-au ajutat să verificăm 
un sextet de bază. In orice 
caz, fetele s-au pregătit cu 
seriozitate 
manifestă 
sperăm că 
entuziasm 
le vor susține.

pentru turneu și 
mult entuziasm. Să 
vor juca cu același 
în toate incurile ce

„De la noul an 
aștept foarte mult, 
în primul rînd do
resc să ciștig unul 
din marile turnee 
la care voi parti
cipa. Știu că nu 
va fi de loc ușor, 
dar după ce în a- 
cest an am reușit 
la potou să obțin ' 
confirmarea nor
mei de mare mae
stru internațional, 
atac noul an com- 
petițional cu un 
moral mult mai 
ridicat. Și asta. în 
șah. este un lucru 
de mare importan
tă.*

în sfîrșit. de la 
1971 mai 
calificarea,
preună cu echipa 
națională. în fina
la Cupei Europei."

aștept 
îm-

LUCIAN GRIGORESCU 
— secretar general al 
F.R. Handbal :

„Preocupările ce le avem în 
legătură cu prezența noastră 
la Jocurile Olimpice, cu băie
ții. și la Campionatele Mondia
le. cu fetele, nu ne fac să ui
tăm că avem nevoie. în perma
nență. de jucători capabili să-i 
înlocuiască pe cei cu state vechi 
de serviciu. în 1971 ne vom 
ocupa foarte mult de juniori
— o problemă deficitară încă
— de instruirea, selecția și 
orientarea lor.

Vom încerca în acest an 
să ne apropiem și mai mult 
activiștii noștri, să-i facem să 
simtă că nu desfășoară o mun
că inutilă, că activitatea lor va 
fi răsplătită pe deplin de suc
cesele obținute de echipele 
noastre".

PETRE DUMITRESCU ■ 
președintele F.R. Volei :

tuturor
Pentru
ca să

„După un an încărcat cu des
tulă amărăciune, vrem ca 1971 
să descrețească frunțile 
iubitorilor voleiului, 
aceasta ne-am propus
transpunem în fapte hotărîrile 
plenarei C.N.E.F.S.. din martie 
trecut, și planul de măsuri al 
federației. Pentru aceasta a- 
vem. desigur, nevoie de spriji
nul eficient și substanțial din 
partea tuturor celor pe care-i 
preocupă destinele voleiului ro
mânesc. Să sperăm că la sfîr- 
șitul lui '71 vom putea să no
tăm la capitolul realizări o 
comportare cit mai bună la 
„europene" și calificarea echi
pelor noastre la Jocurile Olim
pice.

Aș vrea să mai descoperim 
cîțiva... Drăgani. de care să 
ne îngrijim cu multă atenție, 
deoarece avem nevoie de jucă
tori care să aibă calități mo
rale și sportive asemănătoare 
cu cele ale lui”.

ELENA CEAMPELEA 
gimnastică :

„La început de an este fi
resc ca fiecare sportiv să-și 
dorească ceva mai mult decît 
în anul precedent. Prima mea 
mare dorință este să cuceresc 
la europenele de la Minsk o 
medalie. Mă gîndesc, în special, 
la sol. De altfel, visul meu 
dintotdeauna a fost cîștigarea 
unei medalii la sol. Am fost 
aproape de realizarea lui la 
C.M. de la Ljubljana. Dar am 
avut ghinion. Cred, sper, doresc 
ca visul să mi se împlinească 
la Minsk.

în ce privește evoluția în 
concursurile naționale. îmi do
resc o detașare clară în frun
tea ierarhiei.

Nu știu de ce. dar în anul 
acesta îmi pun mai multe spe
ranțe ca orieînd. Și poate că 
voi avea cele mai mari suc
cese".

ANATOL GRINȚESCU 
— antrenorul echipei de 
polo a României (cel mai 
tînăr antrenor al unei 
echipe naționale) :

„De la 1971 nu aștept perfor
manțe mari. Acest an trebuie, 
însă, să însemne pentru polo-ul 
românesc «anul marii cotituri». 
Avem sarcina să formăm o 
nouă echipă care să recucereas
că locul pierdut în ierarhia 
mondială. Am mare încredere 
în tinerii mei jucători. Talen
tul și 
tuie o 
obține 
nai al 
chen".

perseverența lor consti- 
garanție că în 1972 vom 
calificarea la turneul fi- 
Olimpiadei de

CAROL CORBU —

la Mun-

atletism :
să depă-„în 1971 îmi doresc

șese granița marii consacrări : 
17 m la triplu salt. Cu o ase
menea performantă, desigur, 
voi obține un loc pe podium la 
europenele de sală de la Sofia. 
Sigur, aș dori locul cel mai 
înalt. Dar acest lucru nu depin
de numai de mine".

MARGINALII

nu le-am 
în ultimul 

al

putut 
număr 

ziarului 
tîrzii la

Mai întîi. cîteva cuvinte de
spre meciurile desfășurate în 
ultima zi a ediției a VIII-a 
a Campionatului balcanic fe
minin de baschet, ale căror 
rezultate 
publica
de anul trecut 
nostru din cauza orei 
care s-au disputat. Ca și în 
alți ani partida decisivă s-a 
desfășurat între reprezenta
tivele Bulgariei și Iugosla
viei, ambele fiind cotate (și 
clasate) printre fruntașele 
baschetului european. Prin 
prisma evoluțiilor anterioare, 
a locului ocupat la ultimul 
campionat european și a for
mei manifestate 
Varna, sportivele 
porneau cu șanse 
decît rivalele lor. 
însă,

chiar la 
iugoslave 
mai mari 
Pe teren, 

situația a fost cu totul 
alta. încurajate de un public 
nu prea numeros, dar, în 
schimb, extrem de entuziast, 
gazdele au început întrecerea 
în trombă, acumulînd în 10 
minute un avans de nouă 
puncte (min. 10 : 21—12), iar 
pe parcurs majorînd dife
rența la 16 puncte (1). Cînd 
se părea că totul s-a termi
nat și Bulgaria va 
facil al optulea titlu balca
nic (celelate șapte au revenit 
tot acestei selecționate), s-a 
produs o surprinzătoare re
venire a baschetbalistelor iu
goslave. Veger, Zorici, Kale- 
nici, Meglaj si Djokovici, fo
losind o apărare agresivă, 
au înscris coș după coș, de
terminând un fina] dramatic 
care, însă, a revenit tot re
prezentativei bulgare, dato
rită zestrei de puncte acu
mulate înainte. Scor final : 

■64—62 (34—24). în deschi
dere selecționata României 
a jucat cu echipa de tine
ret a Bulgariei (de fapt, lo
tul care va lua parte anul 
viitor la campionatul euro
pean de junioare, 
slavia) pe care a 
cu 74—67 (45—32).

CLASAMENTUL

cuceri

în Iugo- 
întrecut-o

FINAL

LA BALCANIADA FEMININA
3. Romania 2 0 2 123-142 0

Formafla de tineret a Bulga
riei a participat in afară de con
curs.

★
Așadar, sportivele noastre 

s-au clasat pe locul al trei
lea, fiind învinse de abia în 
prelungiri de deținătoarea ti
tlului balcanic și cedînd 
scor jocul 
Este un 
normal 
ma de 
ultimii 
echipe 
tima ediție a „europenelor* 
desfășurate în 1970 în Olanda, 
Iugoslavia și Bulgaria s-au 
clasat pe locuri superioare 
formației române: Iugosla
via 3, Bulgaria 4, România 
8), dar care putea fi cu totul 
altul, deoarece la Varna ad
versarele nu erau în cea mai 
bună formă a lor și puteau 
fi învinse. Din păcate. însă, 
baschetbalistele românce au 
pierdut întîlnirea cu selecțio
nata Bulgariei (în condițiile 
dramatice despre care am 
scris la timpul potrivit), 
ceea ce a determinat căde
rea morală în partida de a 
doua zi, cu Iugoslavia, și 
deci un nou insucces. Să nu 
dăm. însă, vina numai pe 
desfășurarea, fie ea chiar 
ghinionistă, a întrecerii cu 
Bulgaria și să privim cu re
alism întreaga evoluție a re
prezentativei României, dina
inte și din timpul dispută
rii Balcaniadei. Și vom în
cepe prin a aminti că, deși 
au fost solicitate. Margareta 
Pruncu și Ana Popov nu au 
făcut parte din lot. invocînd 
diferite motive de ordin 
personal sau profesional. 
Deci, două indisponibilități 
care adăugate celei produse 
de absența mai îndelungată a 
Ecaterinei Savu, au grevat 
simțitor potențialul echipei, 
tinerele elemente introduse 
(debutante în „națională") 
fiind departe de a face față 
unui meci internațional. Ne 
miră că după atîția ani de 
experiență negativă făcută 
cu alte baschetbaliste federa
ția de specialitate mai in-

la 
cu Iugoslavia, 

rezultat aparent 
dacă ținem sea-
performanțele din 
ani ale acestor

(chiar și la ul-• »«

2 2 0 124—119 2
2 11 144—110 1

1. Bulgaria
2. Iugoslavia

elude în 
toare (în 
Opriciu, 
Ștefania 
’oare reală, despre care «■» 
știe că nu vor fi folosite de
cît dacă vor fi eliminate 
celelalte componente ale lo
tului iar dacă se va întîm- 
pla asa ceva, prezența lor va 
fi doar formală (așa cum s-a 
și petrecut). Partida cu Bul
garia putea fi cîștigată fără 
a se mai ajunge la acel fi
nal dramatic. Pentru aceasta, 
însă, trebuia 
cele aproape 
care România nu a înscris 
nici un punct (o „performan
ță" într-adevăr rară), iar pi
votul Bogdana Diaconescu 
avea datoria să-și marcheze 
adversara directă (Stoianova), 
misiune care a fost îndepli
nită de coechipierele ei cu 
prețul comiterii de faulturi 
și, cum s-a văzut, al elimi
nării. Chiar și în întîlnirea 
cu Iugoslavia, comportarea 
baschetbalistelor românce 
putea fi mai bună dacă nu-și 
făceau aparția carențe 
mai frecvente în jocul 
Ne referim, de pildă, 
teama de a arunca la coș, 
de Ia semidistanță și dis
tanță. Cornelia Taflan, Anca 
Racoviță, Suzana Szabados, 
jucătoare reputate prin pre
cizia aruncărilor, au pasat 
mingea în multe situații fa
vorabile, în loc să încerce 
coșul, ceea ce ar fi determi
nat dezaglomerarea spațiului 
de „3 secunde" și ar fi ușu
rat, în acțiunile următoare, 
desfășurarea jocului pozițio
nal. De altfel, nu este prima 
dată cînd remarcăm că miș
carea în teren a jucătoarelor 
și a mingii capătă la un mo
ment dat aspectul unui scop 
în sine și nu al unui mij
loc de a determina crearea 
celei mai bune poziții de 
aruncare la coș. Singura pre
zentă permanent „pe fază", 
cu curaj și precizie în arun
cări a fost Gabriela Ciocan, 
premiată de organizatori 
pentru locul I în clasamen
tul coșgeterelor și pentru 
„cea mai bună jucătoare a 
echipei" d stanculescu

„națională" jucă- 
cazul de față Elena 
Maria Nedelea 
Giurea) fără o va-

si

să nu existe
10 minute în

tot 
lor. 

la

ÎNCEPE DISPUTA PENTRU
în cursul lunii ianuarie își 

vor începe disputa și echi
pele din divizia B. o dis
pută care anul acesta, prin 
valoarea formațiilor partici
pante și prin numărul lor, 
se anunță echilibrată și in
teresantă, promițînd — în. 
acest fel — un spectacol de 
calitate în lupta pentru pro
movarea în prima categorie 
a campionatului țării. în a- 
ceastă competiție sînt anga
jate 9 echipe care au fost 
repartizate în două serii, 
astfel : SERIA I : Voința 
Miercurea Ciuc, Șc. sportivă 
Miercurea Ciltc, Tîrnava 
Odorheiul Secuiesc, Cooperato
rul Tg. Secuiesc și Dihâmo

lALlFICAPEĂ ÎN DIVIZIA A
Brașov; SERIA A II-A î 
Dunărea Galați, Metalul Ră
dăuți. Comerțul Tg. Mureș 
și Șc. sportivă Gheorgliieni.

Jocurile din cadrul primei 
serii vor avea loc la Miercu
rea Ciuc în două manșe 
între 7 și 11 ianuarie și 
între 25 februarie și 2 mar
tie, iar cele din seria a doua 
la Galați tot în două manșe 
la datele de 8—10 ianuarie 
și 25 februarie — 2 martie.

în etapa finală a diviziei 
B echipele clasate pe primele 
două locuri în fiecare serie 
vor participa lâ un turneu 
de calificare al cărui loc și 
dată de desfășurare nu au 
fost încă stabilite.

Azi, Steaua-Spartak 
leningrad 

în Cupa cupelor
Echipa masculină de ba

schet Steaua a plecat ieri la 
Leningrad pentru a juca azi, 
în compania formației locale 
Spartak primul meci din ca
drul celui de al doilea tur 
al Cupei cupelor. Sportivii 
români s-au calificat în 
acest, tur în urma dublei în- 
tîlniri susținută cu puțină 
vreme în urmă cu echipa 
Galatasaray Istanbul. Ba- 
schetbaliștii sovietici debu
tează în Cupa cupelor.

Zile de vacanță pe Semenic
Obișnuiți cu iarna dulce a 

Capitalei, lipsită de fulgi și 
polei, primirea pe care ne-a 
făcut-o Semenicul ni s-a pă
rut ostilă, introducîndu-ne 
parcă prea brusc, încă de jos, 
de la stația telefericului, în 
ambianța iernii montane. 
Trombe de zăpadă cărate de 
vînt în toate direcțiile ne iz
beau obrajii și ochii, o ceață 
deasă refuzînd să ofere ochi
lor măreția peisajului îmbră
cat în gheață și nea care, pe 
vreme frumoasă împrumută 
crestelor de piatră sclipiri de 
basm.

După 
plecare 
truică, 
Caraș-Severin, 
turistic aflat între vîrfurile 
Gosna (1449 m) și Semenic 
(ultimul cu 2 m mai puțin... 
semeț decît primul) se aflau 
tabăra de schi a Școlii spor
tive din Reșița și cea a Cen
trului universitar Timișoara. 
De ajuns pentru a popula 
aproape în întregime cele cî
teva cabane ale complexului.

Muntele, nefiind un cadru 
deosebit pentru micii schiori 
de performanță ai Reșiței, 
ne-am gîndit să ne oprim pu
țin atenția asupra vacanței pe 
care și-o petrec aici studenții 
Politehnicii, Agronomiei și 
Medicinei de pe malurile 
Begăi. I-am văzut, în timp ce 
ne îndreptam cu greutate 
spre cabana centrală, igno- 
rînd răutatea nebună a vis
colului, pe pîrtiile din jurul 
cabanei. Prin ceața deasă, 
lăptoasă, ei păreau niște 
puncte negre, suspendate în- 
tr-un fond alb, parcă ima
terial. Descriau, într-o alu
necare ce uneori se întreru
pea brusc, neașteptat, tot fe
lul de curbe, linii drepte, șer- 
puiri, figuri reușite, firește, 
potrivit gradului în care fie
care știa să stăpînească ca
priciile schiurilor, taluzurilor 
și cornișelor construite de 
vînt.

Spre seară, la lumina vetrei 
am stat cîteva ceasuri bune 
în compania profesorilor, 
antrenorilor și studenților 
mișoreni.

„Tabăra are un caracter 
odihnă — în sensul larg 
cuvîntului — doar pentru stu
denții nesportivi. Majoritatea 
dintre cei 100 prezenți aici 
sînt sportivi de performan
tă. Ei efectuează — diferen
țiat pe probe și specialități — 
un bogat program do pregă
tire", ne declara cu această 
ocazie directorul taberei, asis
tentul universitar Romeo Ra
doslav.

Tn 
bane 
cîțiva

cum ne relatase la 
profesorul Ilie Pă- 

președintele C.J.E.F.S. 
la complexul

crînd cu halterele. Le căra- 
seră în spinare tocmai din 
Timișoara. Erau acolo absol
ventul I.E.F.S. Mihai Vos- 
minschi, campion național de 
sală la 50 m plat în acest an 
și deținător al celui de al 
treilea timp, 10,4 s pe 100 m 
în ierarhia națională, Con
stantin Novac (21,8 s pe 200 
m), Emil Tobias, Laurențiu 
Adrian (dublu campion uni
versitar) ș.a.

Profesoara Ruxandra Wit- 
man și-a adus echipa de bas
chet, pregătind „la înălțime" 
atacarea diviziei A în sezonul 
ce urmează. își mai petrec 
vacanța aici voleibaliștii Uni
versității timișorene și echi
pa de judo condusă de asis
tentul Constantin Bogdan, 
fost antrenor ai lotului nos
tru național. Simion Stan, 
unul dintre componenții echi
pei de rugby, deși cadru di
dactic la Facultatea de medi
cină, se supune și el unui ri
guros program de pregătire, 
alături de studenți, după con
spectele făcute de el însuși.

Ceea ce există comun între 
toți este mult așteptatul pro
gram de schi, desfășurat după 
toate regulile didactice, grație 
celor 8 cadre de specialitate 
— asistenți și lectori — din 
centrul universitar timișo
rean.

în aceeași seară, chitarele 
mînuite de virtuozi aleși din
tre ei și acompaniați de cîn- 
tăreți „de-o seară", i-au strîns 
pe toți laolaltă...

Gh. ILIUȚA

a
ti-

de 
al

holul uneia dintre ca- 
am văzut, într adevăr, 

studenți atleți — lu-

pregătire de la Poiana Brașov a secțiilor de volei și atletism ale școlii sportive
1,0 Foto M. FEUX

Tabăra de ] 
experimentale Viitorul București

POIANA TABERELOR
în aceste 

șovului ar 
titulatura 
față, atit sînt de numeroase 
taberele de pregătire sau de 
odihnă activă pe care le găz
duiește, pentru oaspeți din 
București, din Oradea, din 
Constanța, Craiova, Brașov. 
Desigur, nu se poate vorbi 
despre toate, dar despre două 
dintre ele oricum vrem să 
amintim.

Mai întîi S.S. Viitorul Bucu
rești (director prof R. Siclo- 
van). Această unitate și-a 
făcut un obicei bun din a 
strînge iarna la Poiana sau 
la Predeal zestrea de calități 
și pregătire pe 
cheltui

zile, Poiana Bra- 
trebui să poarte 
însemnărilor de

elevii tot
care o vor 
restul anu-

SCHIORII COBOARĂ DIN CER
(Urmare din pag. 1)

la Școala sportivă și Liceul 
nr. 3 din Baia Mare, de la 
Școala sportivă și Liceul „N. 
Bălcescu" din Cluj și de la 
Liceul nr. 4 din Oradea, nu 
au venit la Izvoare în aceas
tă vacanță doar pentru 
odihnă, ci pentru a-și desă- 
vîrși pregătirea sportivă. în- 
tr-adevăr, împărțiți pe gru
pe de lucru, conduse de pro
fesorii care-i însoțesc, elevii 
au trecut la o pregătire spe
cifică. Gimnaștii Ioan Bente 
și Maria Talpoș din Baia 
Mare și gemenele Eva și 
Marta Găti din Satu Mare — 
și ele tot gimnaste — execu
tă o serie de șpagate și cî
teva fondări. Trupurile lor 
îmbrăcate în treninguri ne
gre, se profilează ca niște 
statui pe albul imaculat al

• • •
Maria Balog, atletă
Mare, ascultă cîte-

zăpezii, 
din Satu 
va sfaturi ale profesorului 
Zsolt Felmerl, după care își 
ia elan și face o săritură în 
lungime, apoi alta, pentru ca 
după aproape o oră să treacă 
la sprinturi.

Programul de pregătire spe
cifică a început la ora 9. La 
ora 12 toți oaspeții taberei 
erau pe schiuri. Âm mai a- 
vut timp doar să le admir 
ținuta și să aflu de la doc
torul Nicolae Bay că elevii 
sînt în cea mai perfectă sta
re de sănătate. Apoi și-au 
luat zborul și au dispărut cu 
toții. Privindu-i,. puteam să 
jur că mă aflu într-o tabără 
a celor mai desăvîrșiți schiori. 
De fapt chiar așa și este. Nu
mai că specialitatea lor este.... 
atletismul, gimnastica, bas
chetul.

lui. Așa se și explică rezul
tatele. Secretul reușitei : or
ganizarea. în vizita noastră, 
am întîlnit atleți, atlete și 
voleibaliste, cei mai buni 40 
de copii din grupele de a- 
vansați. Ei alcătuiesc prima 
serie a acestei tabere, care se 
completează cu o a două se
rie compusă din scrimeri, 
boxeri, halterofili, gimnaste. 
Pe cei aflați în tabără i-am 
observat de aproape. Erau ve
seli, zgomotoși, strălucitori. 
Voioșia vacanței li se reflecta 
pe față, în ochi. Dar i-am 
văzut și altfel : avîntați pînă 
la dăruire, meticuloși ca-n 
pregătirea unor examene, as
cultători în execuția unor 
antrenamente grele care li 
se păreau o joacă. Ei nu-și 
dădeau seama sau nu obser
vau (intenționat) efortul pe 
care-1 practicau. Caracteris
tica generală : alergări pe ză
padă, la deal și la vale, sub 
forme atractive, jocuri spor
tive tot în zăpadă și, bineîn
țeles, schi, săniuș, urcări pe 
jos în Postăvarul. Joacă și 
jocuri. Totul sub supraveghe
rea cadrelor didactice (prof. 
E. Ducu), totul sub semnul 
veseliei. Surîsul este parola 
de primire în mijlocul aces
tui colectiv strălucitor de să
nătate. Prin două antrena
mente zilnic, elevii 
toresc, de fapt, prin 
bucuria vacanței, 
vîrstei, bucuria de a

Cealaltă unitate 
despre care vrem să 
două cuvinte este S.S. Bra- 
șovia, școală care recrutează 
pe cei mai buni sportivi ai 
ai școlilor profesionale Și ai 
liceelor de specialitate din 
oraș. Și ei, sau mai exact o 
parte din ei — schiorii — se

sărbă- 
mișcare 
bucuria 
trăi.
școlară 

spunem

află la Poiana Brașov. Fon- 
diștii, la cabana Orizontul, 
alpinii la Postăvarul, săritorii 
la Poiana Ursului. Este o 
școală tînără — împlinește 
2 ani — dar încă de acum 
reprezintă una dintre cele 
mai reușite experiențe spor
tive de performanță. Ea cu
prinde mai multe discipline, 
— toate înfloritoare — iar 
printre ele, secțiile de schi 
capabile să revitalizeze o activi
tate ce începuse să se piar
dă la nivel școlar. Cadre cu 
experiență (prof. Mihai Sa
lică, Gh. Pistea, I. Olteanu 
și. maestra sportului Ilona 
Micloș) transmit tot ce au 
mai bun grupelor de copii 
care aspiră avizi ca niște bu
reți setoși de apă. Fondiștii 
„înghit" zilnic distanțele ori
zontale, iar coborîtorii pe cele 
verticale într-o suită de per- 
petuum mobile. De obicei sîn- 
tem entuziasmați de cantita
te, de numărul sportivilor. 
S. S. Brașovia ne îneîntă și 
prin calitatea rezultatelor sa
le. încă de anul trecut repre
zentanții acestei școli cuceri
seră multe titluri naționale 
în probele nordice de juniori, 
în acest an, probabil, nu vor 
scăpa nici unul.

Ideea taberelor de pregăti
re și vacanță, modul de rea
lizare, felul în care a fost ac
ceptată și înțeleasă de elevi 
și profesori este o excelentă 
scrisoare de recomandare 
pentru performanțele... de 
mîine. Este și una din oglin
zile în care se reflectă —i 
printre altele — grija statu
lui pentru generația în creș
tere.

Mihai BÎR&
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Cu prilejul festivității din sala Floreasca, desfășurată luni 28 decembrie 1970, au fost distinși cu titlul de antrenori emeriți și maeștri 
la dreapta) SIGISMUND. FERENCZI (baschet) — antrenor emerit, ELISABETA POLIHRONIADE (șah), ȘERBAN CIOCHINA (atletism),

emeriți ai sportului o serie de antrenori și sportivi, lată o parte dintre ei : (de la stingă 
ECATERINA IENCIC-STAHL (scrimă) și PETRE ȘANDOR (tir) — maeștri emeriți ai sportului

REVELION SPORTIV
CA iNTOTDEAUNA, ÎMPREUNĂ CRAIOVENII AU PETRECUT OLTENEȘTE

(Urmare din pag. I)

și tot timpul rîde — un rîs ce 
plutește prin cameră, învăluin- 
■du-jie... Un dans, apoi încă 
unul...

„Bine, dar unde-s copiii ?” 
— mă întreb la un moment dat. 
în camera de alături, Ionuț Lu- 
pescu doarme dus. surîzînd ne
vinovat în somn s va fi el, 
oare, Lupescu II al naționalei 
de peste vreo 20 de ani 7 Cine 
știe...

Aflu apoi că Dana Coe și 
Mădălina Greavu sint acasă, 
în „mîini bune", de bunică.

Dacă Ionuț visează mari vic
torii, de ce nu ar trece și cei 
mari la depănat amintiri din 
arenele sportive...

Și așa încep confidențele 
despre trecut, prezent și (mai 
e vorbă ?) viitor. Notez vorbele 
lui Dan : >,Mai am ceva de 
spus în fotbalul românesc" și 
ale lui Lupescu : „încă doi-trei 
ani ca 1970, și sînt un om feri
cit". ..

LIMBAJUL COMUN
Așezată, prin tradiție, la 

cumpăna dintre doi ani, întrece
rea europeană a hocheiștilor ju
niori i-a adunat de data aceas
ta la București pe tinerii mî- 
nuitorl de crosă. Echipele par
ticipante la grupa B a compe
tiției au petrecut seara de 31 
decembrie împreună, la restau
rantul hotelului sportivilor de 
la „Centrul 23 August", într-o 
ambiantă plăcută, amicală.

Antrenorii s-au uitat puțin 
chiori? la „degetarele" de țuică 
bătrînă și la paharele de vin, 
dar sărbătoarea e sărbătoare și 
aceasta, a Revelionului, este o 
dată pe an. așa că pînă la 
urmă au trebuit să inchidă 
ochii. La miezul nopții, lumina 
s-a stins. Apoi au fost ciocnite 
cupele, s-a cîntat. s-a rîs, și

Elena Cemat încearcă să mă 
convingă că au pregătit un 
curcan foarte mare, dar că au 
avut atîta poftă de mîncare, 
încît n-a mai rămas nimic din 
el. Rîdem cu toții. Oricum, se 
cunoaște, totul a fost pus la 
punct pînă în cele mai mici 
amănunte.

— O dată e Revelionul ! — 
le tachinez. Cu alte ocazii...

în numele lor, îmi răspunde 
.. .Roger Cemat.

— în orice zi, sînt la fel de 
bune gospodine. Te asigur că 
și soția mea, deși dăruiește 
mult timp sportului, știe să 
facă întotdeauna o atmosferă 
plăcută în casă.

Magnetofonul e din nou dat 
„tare". începe un nou dans. 
Reporterul se pregătește să ple
ce, și atunci gazda toarnă vin 
în pahare, un vin roșu ce 
curge tremurat. închinînd pen
tru un an bun. atit pentru ei, 
cit și pentru dv. stimați cititori, 
cărora m-au rugat să vă trans
mit caldul și tradiționalul LA 
MULTI ANI !

AL PRIETENIEI
■cele cinci, echipe, din cinci 
țări au găsit limbajul comun al 
tinereții și al prieteniei, care 
n-a avut și nu va avea nicio
dată nevoie de dicționare. S-au 
uitat bodicecurile — chiar și 
cele mai aspre — victoriile _ și 
înfrîngerile, golurile înscrise 
său primite, ocaziile ratate, 
greșelile de apărare și toate 
micile- v-iclenii din teren care 
dau farmec și frumusețe aces
tui joc al vitezei și al cutezan
ței.

Băieții s-au comportat... 
sportiv din toate punctele de 
vedere și au plecat la culcare 
cu mult înainte de a se fi 
terminat programul la televi
zor. îj așteptau încă două zile 
grele de întrecere.

Fotbaliștii de la Universi
tatea Craiova noaptea de re
velion au petrecut-o în fami
lie. Lucian Strîmbeanu, de
clarat cel mai bun fotbalist 
al Craiovei pe 1970 și, tot
odată, cel mai bun sportiv 
al clubului Universitatea, 
cumpăna dintre ’70 și ’71 l-a 
găsit la Calafat unde îm
preună cu Ovidiu, băiețelul 
lui de 2 ani, soția și socrii, 
au sărbătorit în jurul pomu-

lui de iarnă venirea noului 
an. Oblemenco, Țarălungă și 
Bîtlan alături de soțiile lor 
au alăcătuit o „tripletă", pe- 
trecînd ultima noapte a anu
lui cu veselie și cu gîndul 
la ce va aduce nou ’71 în... 
fotbal. Oblemenco a început 
numărătoarea inversă pen
tru prima sesiune de exa
mene din viața lui de stu
dent.

„SĂ TRĂIȚI, SĂ-NTINERIȚI, 
VICTORII SĂ CUCERIȚI!...“

...Aja și-au încheiat tradiționalul lor „Plu- 
gușor" elevii sportivi din Capitală. Imbră- 
cați în frumosul port românesc, copiii au 
urat mișcării sportive românești (și fotba
lului mai cu seamă) noi succese în anul 
1971. Binecunoscuții jucători, CORNEL bl- 
NU și MIRCEA LUCESCV, aici de față au 
luat notă, ca și toți fruntașii sportului no

stru de la care așteptăm alte izbinzi spre 
gloria patriei.

Copiii au primit, potrivit obiceiului, mici, 
mere și covrigi. In amintirea „Plugușoru- 
lui“ lor, tov. ANGHEL ALEXE, președintele 
CNEFS, le-a înmînat fanionul Comitetului 
Olimpic Român.

ȘAMPANIE PENTRU CAMPIONI
9

',Aho ! Aho ! Copii și frați. 
Stați puțin și nu minați !„•“ 

Glasurile tinere ale colin
dătorilor răsună cu tărie, în
soțite de puternice plesnituri 
de harapnice. Sîntem în cău
tarea familiei multiplului 
campion, călărețul Iosif Mol
nar.

...Apăsăm pe butonul sone
riei.

— Deschide repede! Au 
sosit colindătorii! Și-n ca
drul ușii apare al doilea 
campion — de fapt o cam
pioană — a familiei, Dar 
niela. Deși surprinsă de apa
riția unor colindători cu... 
stilou și aparat de fotogra
fiat, ne invită cu bucurie să 
intrăm în casă.

Tatăl, venit și el în întîm- 
pinarea noastră, ne face o 
primă confidență: „știți este 
un revelion în familie".

...Vitrina cu trofee, mai 
multe ale tatălui și ceva mai 
puține — dar în creștere ■— 
ale fiicei, stă față-n față cu 
bradul. încărcat și el cu 
altfel de „trofee", de cioco
lată, portocale, bomboane, 
spre bucuria firească a ti
nerei campioane.

Mai sînt cîteva minute pînă 
cînd Anul Nou — plin de 
visuri și de speranțe — va 
da mîna cu Anul Vechi — 
cel ce pleacă din casa Mol
nar sub povara unor fru
moase succese obținute de 
cei doi sportivi în concursu
rile interne și internaționale.

...Salvele de tun vestesc 
sosirea Anului Nou 1971, dar 
și primirea triumfală ce 1 se 
face. în fiecare casă...

In pahare curge șampania. 
Primul toast, primele urări 
de fericire și noroc. Țîrîie 
telefonul. De la capătul ce
lălalt, antrenorul Nicolae 
Marcoci ține să fie primul 
în 1971, care să ureze noi 
succese campionilor Molnar.

Cristian Panaitescu— 
sărbătorit la Cimpulung

Sîmbătă, la primăria ora
șului Cîmpulung a avut loc 
sărbătorirea lui Cristian Pa
naitescu, care a primit titlul 
de antrenor emerit. La festi
vitate au luat parte Mihai 
Badea, primarul orașului 
Cîmpulung, Gheorghe Crețu, 
președintele C.J.E.F.S. Argeș, 
boxeri din localitate și alte 
persoane oficiale. In cuvinte 
calde, cei prezenți au elogiat 
meritele antrenorului Cris
tian Panaitescu ca sportiv, 
antrenor și cetățean. El a fost 
felicitat călduros de către cei 
prezenți pentru înalta dis
tincție acordată, încununare 
a muncii depuse timp de a- 
proape 40 de ani în creșterea 
a numeroase generații de 
boxeri.

I. FEȚEANU—coresp.

...A venit vremea să ple
căm. Mai închinăm un pa
har în onoarea cinstitelor 
gazde și cînd sîntem deja la 
ușă, din nou telefonul. După 
cîteva clipe, aflăm că antre
norul Gheorghe Antohi a 
ținut și el să transmită, din

SECVENJE
Parcul studenților e ador

mit de mult. Nici un trecă
tor, nici o pereche de îndră
gostiți nu-și are, în noaptea 
asta, drum pe-aici. Sub ste
lele sticloase, aleile pavate 
cu ninsoare apar ca niște 
poteci de argint, ce nu știi 
de unde încep și unde se 
sfîrșesc.

Totuși, din inima acestei 
oaze de tăcere, țîșnesc, din 
timp în timp, frînturi de cîn- 
tece și rafale de veselie 
ce-și găsesc ecoul dincolo, pe 
celălalt mal al Someșului. 
Sînt „copiii" doctorului Ar- 
năutu (cum îi numește aces
ta pe atleții ce locuiesc îm
preună cu el în cabana din 
Parcul. Universității), rămași 
pentru petrecerea revelionu
lui, lingă antrenorul și pă
rintele lor.

— Principalul gînd în a- 
ceste momente-?

Paradoxal, dar nu-,1 îndrept 
spre anul ce vine, ci spre 
cei 20 care au trecut de cînd 
locuiesc aici — mărturisește
antrenorul. Cobor în timp 
pentru a-i saluta pe toți ma
rii atleți clujeni care mi-au 
fost elevi, care au locuit în 
cabana noastră și cu care am 
petrecut revelioane de ne
uitat : Ion Moina, Grigore 
Cojocaru, Aurel Palade Ursu, 
Traian Sudrigean, Tanța 
Sicoe, Ilairie Măgdaș, Cornel

La mulți aniI Familia „caiacului amiral", Aurel Vernescu, 
închină în cinstea lui 1971 și a viitoarelor... izbinzi ale capu

lui de familie

primele clipe ale noului an. 
urările de „îndeplinire a tu
turor dorințelor".

★
Nu după multă vreme sîn

tem în casa altui mare cam- 
| pion ! Aurel Vernescu. Nu 

este nevoie să mai vorbim de 
succesele sale, pentru că ele 
sînt mult prea cunoscute.

Același revelion intim. în 
cadrul familiei. Se glumește, 
se rîde. Una din sursele bunei 
dispoziții: televizorul.

Sîntem nevoiți (oare ar fi 
putut cineva să refuze ?) să 
ridicăm paharul. Colegul, fo
toreporterul Dragoș Neagu, 
mai face o fotografie. Prima 
pe 1971 : Aurel Vernescu, 
împreună cu cele mai pre
țioase „odoare" cucerite vreo
dată : soția și băiatul. Bi
neînțeles, vor urma și alte 
fotografii și, cu siguranță, 
foarte multe vor fi făcute 
pe treapta cea mai înaltă a 
podiumurilor de premiere 
ale întrecerilor de caiac.

Pretutindeni ferestre lumi 
nate. Anul Nou trei’".ie în 
tîmpinat așa cum se cuvine.

Foto i DRAGOȘ NEAGU

Porumb, Kurt Sokol, ca să 
numesc numai cîțiva...

...Dar profesorul e trezit 
din reverie de pleiada ac
tuală, „zgomotoasă și talen
tată", cum o definește chiar 
el, părintele și antrenorul.

★
Din anul ’70 n-au mai ră

mas decît trei ceasuri; mi
nute numărate pe care de- 
catlonistul Kurt Sokol vrea 
să le cinstească din plin pen
tru că ele aparțin celui mai 
bogat an sportiv pe cane l-a 
trăit pînă acum. Iată de ce 
aleargă grăbit spre sediul Re
velionului — casa unui prie
ten de-al familiei — ca să 
mai stropească, pînă la ră- 
sunarea anilor, succesele lui 
’70: recordul românesc și 
balcanic (7771 p), victoria în 
patrulaterul Italia - Franța- 
Finlanda - România și evo
luția bună în meciul cu 
R. F. a Germaniei.

— Pentru ’71?
— Anii fără soț nu mi-au 

purtat niciodată noroc. ’63 
și '67 au fost marile obsta
cole ce mi-au barat drumul 
spre Tokio și Mexic. Cu ’71

CLUJENE
vreau să fac, de la început, 
un pact. Să-l ud din plin, 
încă din momentul nașterii 
lui și să mi-1 aliez ca să fac 
din el trambulina spre... 
Munchen

★
Intr-o aripă retrasă a com

plexului Metropol, o parte 
dintre baschetbaliștii „U“-lui 
(și antrenorul lor, dr. Mircea 
Bugnariu) „îneacă", împreu
nă cu grupul intim de prie
teni și suporteri, necazurile 
lui ’70.

Vorbe de duh, risipă de... 
Murfatlar și, mai ales, de 
cîntece.

Ei — baschetbaliștii — au 
rămas, de altfel, cei mai fi
deli interpreți ai devizei 
boemului „U“ : „victoria stă-n 
prietenie, în putere și-n cîn- 
tec".

★
în casa fostului „U“-ist. 

Sever Coracu, și-au dat în- 
tîlnire două generații : fotba
liști ai anilor ’45—’55 și cei 
de astăzi, printre care porta
rul Moldoveanu — ginerele 
gazdei, Remus Cîmpeanu, 
Pexa, Crețu, Anca și ex-clu- 
janul Oprea, rechemat pe 
malurile Someșului de logod
nica sa, studentă în anul VI 
la medicină.

Printre paharele de turț, 
veteranii „pișcă", din cînd în 
cînd, pe tinerii de astăzi, 
postați — la finele lui ’70 — 
pe un loc (11) nu tocmai con
fortabil.

Nici tinerii nu rămîn da
tori cu replica, vorbind de 
tangoul pe care-1 jucau fot
baliștii de altădată. Și... ni
meni nu se supără pentru 
că în noaptea asta se permite 
orice.

0
UN AN 

NOUĂ
NOU, 

FAMILIE
în seara Revelionului,

spre complexul Modern din
zona Tipografilor din Timi-
șoara se îndrepată mai multe
sportive. Am rugat-o pe Cris
tina Metzenrath să ne des- 
conspire... secretul: „în aceas
tă seară, fosta noastră co
echipieră, care a contribuit 
la cîștigarea de trei ori con 
secutiv a titlului de campioa
nă națională, se căsătoreș
te. Este vorba de profesoara 
Georgeta Bratie, actualmente 
jucătoare ia Constructorul 
Timișoara, care-și întemeiază 
un cămin alături de hand
balistul Valentin Ciucă, com
ponent al echipei Banatul".

La acest eveniment și-au 
dat întîlnire și alte handba
liste prietene: Tereza Seche- 
li-Popa cu soțul, Icrlanda 
Rigo, Hilde Hrivnak-

PRIMII 10
UNIVERSITATEA 

CRAIOVA

1- Lucian Strîmbeanu — 
fotbp’

2. Elena Albu —
volei

3. Teodor Peca —
atletism

4. Florin Șisu —
atletism

5. Ion Oblemenco —
fotbal

6. Niculae Sîrbu —
judo

7. Petre Deselnicu —
fotbal

8. Dinu Alexandrescu —
volei

9. Angela Minculescu —
baschet 

10. Rudolf Fleischer — 
handbal

LA
Din totdeauna noțiunea re

velionului, a Anului Nou, a 
fost asociată cu albul imacu
lat al zăpezii. Mai mult 
chiar, erau amatori de inedit 
care, profitînd de modernis
mul unor instalații de pe pîr- 
tiile de schi, sărbătoreau 
sosirea noului an pe schiuri, 
pe pantele luminate „a gior- 
no“ de la Poiana sau Predeal, 
în acest sfîrșit de an, tradi
ționala asociere nu s-a mai 
putut realiza. Schiorii aflați 
pe munte, la Postăvar sau în 
Poiana, au trebuit să coboa
re la familiile lor, lăsînd 
locurile de la cabane celor 
care doresc să petreacă re
velionul la altitudine. însăși 
deschiderea oficială a sezonu-

ULTIMA SEARĂ 
DE... BURLĂCIE

în ajunul Anului Nou la 
Casa căsătoriilor din sectoral 
6 din. Capitală erau mulți 
luptători, în majoritate de la 
clubul Steaua. Cu toții aveau 
să asiste la celebrarea căsă
toriei colegului lor, binecu
noscutul luptător, Petre Cu
man. Pe rind Coman și so
ția sa Maria Georgescu au 
fost felicitați de antrenorii 
Vascul Popovici și Gheorghe 
Șuteu, de luptătorii Marin 
Cristea. Gheorghe Ureian, Si- 
mion Popescu, Nicolae Ne- 
guț, Petre Stroie, Nicolae Pa
vel și mulți alți colegi de 
club. N-au lipsit nici antre
norii federali Ion Comeanu 
și Ion Crîsnic. Alexandru 
Geantă fost component al e- 
chipei de lupte libere, în pre
zent antrenor secund Ia ace
lași club, este nașul tinerilor 
căsătoriți.

în noaptea revelionului re
putatul luptător Petre Coman, 
campion republican al ultime
lor ediții și medaliat la multe 
competiții internaționale, a 
trăit unele dintre cele mai fru
moase clipe. împreună cu tî- 
năra sa soție, cu nașul și 
ceilalți invitați el și-a ser
bat căsătoria. Le urăm și noi, 
în noul an, primul în acest 
drum, mult noroc și noi suc
cese.

BRAȘOV, E... PRIMAVARA
lui de schi, proiectată într-un au fost prezenți sportivi din
cadru sărbătoresc pentru zi
lele de 2 și 3 ianuarie, la 
Predeal și Poiana Brașov, a 
fost amînată din cauza lipsei 
momentane a zăpezii.

Ceilalți sportivi brașoveni, 
după un an de întreceri gre
le, au petrecut revelionul, în 
marea lor majoritate, îm
preună cu cei dragi, ca de 
pildă, fotbaliștii, baschetba
liștii, voleibaliștii, luptătorii 
și scrimerii de la Steagul 
roșu. Alții, cum sînt elevii 
școlilor sportive au fost în 
tabere de vacanță. Astfel, 
handbaliștii de la liceul cu 
program de educație fizică 
împreună cu profesorul lor, 
Popescu-Colibași, au sărbă
torit revelionul la Păltiniș, 
iar micii schiori la cabana 
Gîrbova, lîngă Predeal. A- 
proape 400 de elevi ai școli
lor profesionale din Brașov 
— boxeri, atleți, halterofili și 
luptători — au fost împreună 
în tabăra organizată pentru 
ei la grupul școlar Steagul 
roșu de către Ministerul în- 
vățămîntului. La numeroase 
cabane și hoteluri turistice

NOAPTEA
Seara de răscruce între doi 

ani a reunit din nou, ca de 
obicei, familia de voleibaliști 
Corbeanu. De data aceasta, 
sărbătorirea revelionului a 
avut un cadru mai larg, dar 
la fel de vesel și familiar, 
prilejuit de căsătoria a doi 
tineri apropiați familiei.

Dintre nuntașii de seamă 
adunați la locuința mirilor 
din Banu Manta n-au lipsit 
maeștrii emeriți ai sportului 
Gh- Corbeanu și Doina Cor- 
beanu-Ivănescu, surorile lor, 
voleibalistele de la C.P.B., 
Rodica Hălmăgeanu și Elena 
Covaci, fotbaliștii Bujor Hăl
măgeanu și Traian Ivănescu, 
părinții, rudele cunoscuților 
sportivi și ale mirilor.

întru întîmpînarea lui 1971 
au venit de la Blaj și bătrî- 
nii Corbeanu, care nu-și mai 
văzuseră de mult copiii, ast
fel îneît bucuria tuturor a 
fost deplină... Cînd bătăile 
ceasului au vestit sfîrșitul 
lui ’70, zeci de pahare s-au

Oradea (Facultatea de educa
ție fizică a Institutului pe
dagogic), din Cluj (Universi
tatea) etc., sărbătorind îm
preună noul an la Poiana și 
Predeal.

Peste tot a domnit veselia 
și voia bună.

CORNELIA PETRUSCA, J 7
MAMĂ

Tripla campioană mondială 
la popice, Cornelia Petrușea 
a avut cel mai fericit reve
lion din viața ei, deși l-a pe
trecut într-un anturaj- sever, 
lipsit de veselie și de voie 
bună, și anume la materni
tate. unde cu două zile îna
inte de a rupe ultima filă a 
calendarului a născut o fe
tiță Micuța Florentina-Geor- 
geta ca și mama ei sînt să
nătoase și peste cîteva zile 
vor reveni acasă în sinul fa
miliei. unde sînt așteptate cu 
nerăbdare.

NUNTIIJ
înălțat pentru toast, zeci de 
urări de sănătate și fericire 
în noul an. Și, cum era fi
resc, ut-ări de succes pe tă- 
rîmul sportului care a unit 
și a făcut mai numeroasă a- 
ceastă familie de sportivi. 
Noul an a debutat cu vese
lie, cu cîntec și dans care au 
durat pînă în zori.

„Este cel mai frumos reve
lion pe care l-am petrecut 
în familie. Poate pentru că 
avem în mijlocul nostru, 
după mulți ani, și pe părinți, 
poate pentru că în familia 
noastră toți se simt foarte 
bine în astfel de ocazii" _
ne mărturisea fostul interna
țional Gheorghe Corbeanu.

Au colindat pentru dv.
Valeriu Chiose, Emanuel 

Fântâneanu, Mihai Bîră, 
Nușa Demian, Toma Răb- 
șan, Aurelian Brebeanu, 
Ștefan Gurgui, Petre Arcan, 

Geo Raefchi.

SPORTIVI Al
SPORT CLUB BACAU

1. Emeric Dembrowschi —
fotbal

2. Felicia Dornea —
gimnastică

3. Aristică Ghiță —
fotbal

4. Adrian Popa —
lupte

5. Dinu Condurat —
box

6. Petru Avramescu —
handbal

7. Cristian Gheorghevici
— handbal

8. Mircea Pană —
fotbal

9- Mariana Mocanu —
gimnastică

10. Victor Prențu —
lupte

CLUBURILOR ÎN 1970
PROGRESUL

1. Maria Alexandru —
tenis de masă

2. Maria Vicol —
scrimă

3. Melania Decuseară —
sărituri în apă

4. Constantin Stanef —
box

10. Gheorghe Dumbravă— 
atletism

5. Sever Mureșan
cîmptenis de

6. Ecaterina Roșianu —
tenis de cîmp

7. Sergiu Luchian 
tenis de masă

8. Marin Pîrcălab
lupte

9. Aurel Măndoiu
fotbal

bob

C.S. SINAIA

1. Ion Panțuru _
bob

2. Virgil Stoian
bob

3. Ștefan Panaitescu —
bob

4. Maria Tocitu —
schi-fond

5. Nicolae Neagoe —

6. Gheorghe Voicu —
biatlon

7. Alexandru Bogdan —
schi—alpin

8. Eugen Bogdan —
bob

9. Valeriu Juncu —
bob 

10. Dinu Clinei —
biatlon



CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

rostită la posturile de radio și televiziune
cu prilejul Anului Nou

(Urmare din pag. 1)

orinduiri, după învățătura marxist-leninistă 
aplicată creator la condițiile istorice și so
ciale ale României. Semnificația deosebită 
a noului an este accentuată și prin faptul 
că în 1971 vom aniversa semicentenarul 
Partidului Comunist Român, a cărui glo
rioasă existență demonstrează că idealul su
prem ai comuniștilor români a fost și ră- 
mîne slujirea devotată a poporului in mij
locul căruia s-au născut, asigurarea libertă
ții și prosperității patriei, 
fericit.

a viitorului ei

Dragi tovarăși.

Anuț 1970 a fost un an 
mente internaționale. Deși 
rialiste au întreprins o serie de acțiuni me
nite să pună in pericol cauza păcii, secu
ritatea popoarelor, să agraveze încordarea 
pe arena mondială, putem afirma că linia 
dominantă a evoluției internaționale au con
stituit-o succesele forțelor progresite in lupta 
pentru înlăturarea pericolului unui nou răz
boi, pentrH destindere și colaborare. Viața 
a adus noi și noi dovezi că popoarele lumii 
doresc cu ardoare să trăiască liber și inde
pendent, că ele sînt botărîte să nu mai ad
mită politica imperialistă de dominație, dic
tat și agresiune, să lupte pentru ca toate 
națiunile să poată colabora în deplină ega
litate, in folosul propriu și al progresului 
general.

In anul 1970, Republica Socialistă Româ
nia, credincioasă politicii sale de pace, secu
ritate, pătrunsă de un înalt spirit de răs
pundere față de soarta poporului român și 
a păcii mondiale, a desfășurat o intensă 
activitate internațională. S-au lărgit relați
ile de prietenie și colaborare ale țării noas
tre cu toate statele socialiste, s-a dezvoltat 
cooperarea noastră cu numeroase țări ale 
lumii. In acest an au avut loc schimburi 
de vizite, contacte și intîlniri intre repre
zentanții României și ai unui mare număr 
de state de pe toate continentele. S-au dez
voltat raporturile dintre Partidul Comunist 
Român și celelalte detașamente ale mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, ale 
frontului antiimperialist. Țara noastră a 
depus eforturi susținute pentru normaliza
rea situației pe continent și înfăptuirea 
securității europene, pentru crearea unui cli-

bogat în eveni- 
cercurile impe-

mat care să favorizeze o largă și fructuoa
să cooperare între state. In același timp, ani 
acționat consecvent pentru stingerea foca
relor de război și încordare care pericli
tează securitatea și liniștea omenirii, pentru 
rezolvarea pașnică a litigiilor internaționale. 
Ca rezultat al politicii și activității sale, 
Republica Socialistă România se bucură de 
prestigiu și simpatie în rindul tuturor po
poarelor, are prieteni pe toate meridianele 
globului, ocupă un Ioc de cinste în viața 
internațională.

Intrăm în noul an cu hotărîrea fermă de 
a extinde și mai mult relațiile de prietenie, 
alianță și colaborare cu toate țările socia
liste. de a face totul pentru întărirea unită
ții și coeziunii sistemului mondial socia
list, a mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste. în același timp, acționind în spiritul 
coexistenței pașnice, vom lărgi legăturile 
economice, politice, tehnico-științifice și cul
turale cu toate țările lumii, fără deosebire 
de orînduirc socială. Vom milita neabătut 
pentru ca în raporturile dintre state să tri
umfe principiile egalității in drepturi, în
crederii și stimei reciproce, pentru ca fie
care popor să se poată bucura nestingherit 
de dreptul sacru de a-și hotărî singur soarta, 
corespunzător voinței, intereselor și aspira
țiilor naționale. Ne vom consacra eforturi
le și in anul ce vine luptei pentru stin
gerea focarelor de război și a conflictelor 
din Indochina și Orientul Apropiat, pentru 
împlinirea idealurilor de progres, pace Ș» 
securitate ale omenirii contemporane.

Fie ca anul 1971 să aducă poporului ro
mân noi înfăptuiri în opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, 
în ridicarea bunăstării sale materiale și spi
rituale, să marcheze succese și mai mari în 
lupta popoarelor pentru progres, libertate, 
independență și colaborare, să aducă noi vic
torii forțelor socialismului și păcii.

In această noapte de sărbătoare vă urez 
din adincul inimii — dumneavoastră, mun
citori, țărani, 
mei, tineri și 
germani și de 
lor care prin 
înalță luminosul edificiu al României socia
liste — un an nou fericit, multă sănătate, 
împlinirea tuturor dorințelor, realizări cit 
mai mari în muncă și viață.

La mulți ani, dragi compatrioți !

intelectuali, bărbați și fe- 
vîrstnici, români, maghiari, 

alte naționalități, tuturor ce- 
activitatea și eforturile lor

Campionatul european de hochei pentru juniori
(Urmare din pag. 1)

timp se menținuse, totuși, 
strîns. Abia în repriza a 
treia și, mai precis, în ulti
mele 10 minute, jucătorii po
lonezi și-au mărit serios di
ferența de goluri. în general, 
meciul a fost viu disputat, 
fără însă ca acest lucru să 
justifice pe deplin exagerata 
severitate a celor doi arbitri 
(ZI. Grgec — Iugoslavia.; FI. 
Gubernu — România) care 
au dictat nu mai puțin de 
46 de minute de eliminare 
(20 Polonia ; 26 Danemar
ca) !

POLONIA — BULGARIA
12—2 (1—0, 8-1, 3—1)

Prima partidă din cuplajul 
ce a avut loc în ajunul Anu
lui Nou . a adus tinerilor 
cheiști polonezi o nouă 
categorică victorie. Ei au 
tîmpinat, așa cum era 
altfel de așteptat, o dîrză re
zistență din partea ambițio
șilor jucători bulgari. Doar o 
singură repriză, cea secundă, 
aceștia au fost net depășiți 
de viteza și forța cu care au 
acționat polonezii care se a- 
nunță drept principalii can
didați la titlu.

ho-
si 

în
de

nou avantajul (min. 50 
Foldvary). Rămînînd doar cu 
3 jucători pe gheață timp de 
1 minut și 30 secunde, a scă
pat cu „fața curată" din a- 
cest moment critic, dar a 
fost, totuși... egalată (min. 55 
Christiansen). Bucuria hoche- 
iștdlor danezi s-a risipit. însă, 
rapid pentru că în același 
minut Retfalvy a adus din 
nou avantajul pentru selec
ționata ungară : 3—2. în ul
timele minute, ambele for
mații au avut cîte unul sau 
doi jucători eliminați. Cu 20 
de secunde înainte de final, 
reprezentativa ungară a fost 
penalizată cu o nouă elimi
nare și a rămas în 3 jucători 
de cîmp, față de 4 cîți avea 
selecționata daneză. Antreno
rul acestej echipe a jucat ul
tima „carte", înlocuind por
tarul cu un jucător de cîmp. 
Și, exact în secunda 57 a ul
timului minut. Kahl a obți
nut o nesperată și spectacu
loasă egalare : 3—3. Cuplul
de arbitri români N. Turcea- 
nu și C. Sgincă a condus 
bine o partidă care le-a pus 
multe si dificile probleme.

și omogenitatea. Au marcat: 
Herghelegiu (2), Costea (2), 
Popa (2), Curelaru, Bandaș, 
Păduraru, Axinte pentru Ro
mânia. Hviid pentru Dane
marca. Raportul de eliminări:

PROGRAMUL DE AZI : 
ora 15 : Ungaria — Bulga- 

• ria ; ora 17,30: România — 
Polonia.

România — 22 de minute; 
Danemarca — 34 de minute!

Au arbitrat: Z. Pryminski 
(Polonia) și K. Hrabak (Un
garia).

POLONIA—UNGARIA 5—3
(2—1, 2—0, 1—2)

Clasamentul

in versiunea
lui L’LIIIIIPI

llie Nâstase din nou

in primii 10

Ziarul parizian L’EQUIPE 
a alcătuit clasamentul celor 
mai buni jucători de tenis 
din lume în anul 1970. In 
fruntea listei a fost trecut 
australianul Ken Rosewall, 
urmat de compatrioții săi 
John Newcombe, Tony Ro
che si Rod Laver, america
nii Cliff Richey și Arthur 
Ashe, Tom Okker (Olanda), 
Roger Taylor (Anglia). Stan 
Smith (SUA), ILIE NĂSTA- 
SE (România) și Jan Kodes 
(Cehoslovacia).

La feminin, primul loc a 
fost atribuit campioanei au
straliene Margaret Court, 
urmată de Billie Jean King 
(SUA) și Rosemary Casals 
(SUA).

ROMANIA — DANEMARCA
10—1 (0—0, 6—1, 4—0)

UNGARIA — DANEMARCA
3—3 (î—o, O_l, 2—2)

Meciul vedetă al după a- 
miezii de joi a fost cel mai 
echilibrat și mai pasionant, 
ca evoluție a scorului, din 
toate cele disputate pînă în 
prezent în cadrul campiona
tului european. Partida a în
ceput furtunos: nu trecuseră 
nici 30 de secunde de la pri
mul fluier al arbitrilor și 
selecționata maghiară _ a și 
desenis scorul ! La capătul u- 
nei rapide combinații, Fold- 
vary a șutat sec din apropie
re și... 1—0 pentru Ungaria, 
formație care a continuat să 
domine, ratînd însă în pri
mele 10 minute cîteva ocazii 
excelente. Apoi jocul s-a e- 
chilibrat și vigoarea tineri
lor hocheiști danezi a ieșit 
mai bine în evidență prin ini
țierea unor acțiuni, la capă
tul cărora au risipit bune o- 
cazii de a egala. Acest mo
ment a survenit atunci cînd 
nimeni nu se aștepta, adică 
în ultimul minut (39) al re
prizei secunde, cînd Halberg, 
scăpat singur pe contraatac, 
a înscris. Cea de a III-a re
priză a fost cea mai animată. 
Echipa Ungariei a luat din

Victorie clară, pe deplin 
meritată a tinerilor hocheiști 
români, care abordează astfel 
neînvinși ultima etapă a 
competiției. Ei s-au dovedit 
superiori adversarilor lor, în 
special în organizarea jocu
lui, fapt care s-a văzut mai 
limpede în ultimele două re
prize. în prima parte, întîl- 
ninri o rezistență neobișnuit 
de dîrză, echipa română a 
acționat nervos, mai mult in
dividual. fără eficacitate. Du
pă deschiderea scorului (min. 
24) și cu deosebire în ulti
mele 15 minute, formația noa
stră și-a găsit însă cadența

Favoriți incontestabili, ju
cătorii polonezi s-au izbit de 
o rezistență neașteptat de dîr
ză din partea juniorilor ma
ghiari. Partida a fost vie, a- 
nimată. tinerească, fără 
o eliminare, jucîndu-se 
timpul fair și deschis.

Formația poloneză s-a 
pus datorită patinajului 
superior, care i-a permis să 
inițieze atacuri supranumeri- 
ce deosebit de periculoase. 
Din cele aproape 50 de șuturi 
trase pe poartă, cinci au scu
turat plasa. A fost de aiuns 
pentru victorie.

Au marcat: Borowicz (2), 
Szczepaniâk, Tokarz, Chowa- 
niec, respectiv Biricskai. Bil- 
jan si Szdllos.

Au arbitrat V. Noncev 
(Bulgaria) și N. Turceanu 
(România).

CLASAMENTUL

România 
Polonia 
Danemarca 
Ungaria 
Bulgaria

3
3
4
3
3

3
3
1
0
0 0

0
0
1
1

0
0
2
2
3

nici 
tot

im- 
său

6
6
3
1
0
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ÎNTRECERILE ZBURĂTORILOR PE SCHIURI

Norvegianul Ingolf Mork conduce 
în „Turneul celor 4 trambuline"

Tradiționalul turneu. al 
celor patru trambuline, or
ganizat în R.F- a Germaniei 
și Austria, a inaugurat și 
anul acesta marile întreceri 
ale săritorilor pe

Primul concurs, 
30 decembrie la 
a adus și prima 
sezonului: victoria a revenit 
tînărului săritor norvegian 
INGOLF MORK (24 de ani), 
care, anul trecut, la campio
natele mondiale din Tatra, a 
ocupat doar locul 9 la -săriturile

schi, 
disputat la 
Oberstdorf, 
surpriză a

de pe trambulina de 70 m. 
Mork a preluat astfel ștafeta 
de la Bjorn Wirkola, „vultu
rul din Trondheim", de trei 
ori cîștigător în 
„celor 4 trambuline" 
trecut pe locul doi) și 
mul campion mondial 
1966), pe care l-a avut 
vegia, țară care a 
net cîteva decenii 
specialitate a sahiului. Pe lo
cul doi, s-a clasat un vete- 
teran al echipei norvegiene, 
BENT TONTUM (31 ani).

concursul
(anul 
ulti- 

(Oslo 
Nor- 

dominat 
această

gheafă și pe zăpadă

Primii trei clasați in concursul de sărituri de la trambulină de la Garmisch Partenkirchen 
dreapta): Ingolf Mork, Jiri Raska '(de la

se
de

stingă la

remarcă
la Inzell

;t Tauno Kăykhii 
Telefoto ! A.P.-AGERPRES

pe pista
Pe pista patinoarului de la 

Inzell (R.F.G.) au început în
trecerile de patinaj viteză do
tate cu „Trofeul celor 4 piste". 
Proba de 1 500 m femei a re
venit vest-germanoei Monika 
Pflug cu 2:33,9, urmată de olan
deza Faans — 2:40,5 și de MA
RIA TAȘNADI (România) — 
2:45,2. Pflug a terminat învingă
toare și la 500 m. cu timpul de 
47,0, înaintea colegei sale Bre- 
deerlow și a româncei CHRIS
TA TRACHER. cronometrată în 
50,2. MARIA TAȘNADI a ocu
pat locul 5 cu 51,3

Echipa Leksand a dispus cu 
6—1 de Spartak Plsen (Ceho
slovacia). In meciul dintre e- 
chipa suedeză I.F.K. și for
mația Skoda Plsen. hocheiștii 
cehoslovaci au terminat învin
gători cu scorul de 3—2 (2-1, 
0-1, 1-0). Spartak Moscova con
duce în clasament cu 9 puncte, 
urmată de Djurgardens și Lek
sand cu cîte 7 puncte.

K. Schranz 
P Russel 
(Austria) 25 p. 6. B. Russi (Elv.) 
22 p. Femei : 1—2. F. MACCHI 
(Fr.) și I. MIR (Fr.) 40 p, 3. 
W. Drexel (Austria) 39 p, 4—5. 
F. Steurer (Fr.) și A. M. Proll 
(Austria) 28 p, 6. B. Clifford 
(Canada) 25 p.

(Austria) 38 p. 4—5. 
(Fr.) și V. Cordini

Meciuri de hochei

Schiorii elvețieni învingători
în localitatea Flums (Elve

ția) s-au întilnit intr-un con
curs internațional de schi, care 
a cuprins numai proba de sla
lom, echipele Elveției și S.U.A. 
Schiorii elvețieni au terminat 
învingători cu «corul de 14—5.

întreceri de fond la Moscova
Tradiționalul concurs de schi 

fond, organizat de ziarul „Ve- 
cernaia Moskva”, desfășurat in 
nocturnă în împrejurimile 
covei, a fost cîștigat in 
an de Anatoli Akentiev. 
parcurs 12 km în 32:34. 
urmat de Abdelsamat Valiulin 
— 32:52 și Vasili Popov — 
32:57. Principalul favorit al 
probei, multiplul campion Via
ceslav Vedenin a ocupat locul 
15 in 34 01.

„Cupa Ahearne"

Mos- 
acest 
El a 
fiind

Echipa sovietică de hochei 
pe gheată Spartak Moscova 
continuă să fie neînvinsă în 
„Cupa Ahearne", care are loc 
la Stockholm. Hocheiștii sovie
tici au obtinut o prețioasiTvic- 
torie. învingînd cu scorul de 
8—4 (3-2, 3-2. 2-0) formația sue
deză Farjestad și au terminat 
la egalitate : 4—4 cu puternica 
formație suedeză Djurgardens.

LA PREȘOV, IN GRUPA A, JOCURI DECISIVE
La Preșov (Cehoslovacia) 

au continuat întrecerile cam
pionatului european de ho
chei pe gheață (grupa A), re
zervat echipelor de juniori. 
Favoritele competiției au a- 
cumulat puncte prețioase la 
start, întrecîndu-și adversa
rele Ia scoruri mari. Astfel, 
echipa U.R.S.S. a dispus cu 
16—0 (5—0, 8—0, 3—0) de 
reprezentativa Norvegiei, ca 
apoi să întreacă pe cea a Fin-

landei cu scorul de 7—0 
(2—0, 2—0. 3—0).

Un joc bun au prestat și 
tinerii hocheiști cehoslovaci 
în meciul susținut în compa
nia reprezentativei R. F. a 
Germaniei. Echipa Cehoslo
vaciei a cîștigat cu 8—0 
(5—0, 0—0, 3—0). în schimb, 
în meciul cu puternica for
mație a Suediei, purtătorii 
speranțelor țării gazdă și-au

dezamăgit în parte suporterii. 
Echipa Cehoslovaciei n-a pu
tut păstra un avantaj inițial, 
reușind doar egalitatea : 6—6 
(2—0, 3—3, 1—3).

Decisive, pentru desemna
rea deținătoarei primului loc 
în clasament, vor fi deci me
ciurile pe care reprezentati
va sovietică urmează să le 
susțină cu echipele Suediei și 
Cehoslovaciei.

Cehoslovacul Jatina mare ocazie in fata porții suedeze
Telefoto : A.P.-AGF.RPRES

Bedacția |i administrația I tir. Vasile Coula ur. 10 i telefoane I centrală 11.10.05, secția corespondenți ll.51.Uu,

FOTBAL 
MERIDIANE

NUMEROȘI SPECTATORI 
au urmărit la Buenos Aires 
întîlnirea amicală de fotbal 
dintre reprezentativa Argen
tinei și formația vest-germa- 
nă Bayern Miinchen. Victo
ria a revenit gazdelor cu sco
rul de 4—3 (1—1). Au mar
cat : Yazalde (2), Veron și 
Gramajo, respectiv Miiller 
(2) și Roth.

★
ÎN CUPA AFRICII, la 

Casablanca, echipa Marocului 
a învins în meci retur cu 
3—0 echipa Algeriei. Primul 
joc revenise algerienilor cu 
3—1. Formația Marocului s-a 
calificat în continuare, deoa
rece meciul a contat pentru 
preliminarii. Marocul urmea
ză să joace în compania în
vingătorului din partida 
R.A.U. — Libia.

• Turneul internațional de 
hochei pe gheață început la 
Malmoe (Suedia) s-a încheiat 
la Copenhaga cu victoria selec
ționatei Ungariei. Pe locul se
cund s-a clasat formația Frisk 
Oslo, care în ultimul joc al 
competiției a dispus cu scorul 
de 6—3 (1-0. 2-1, 3-2) de echi
pa Olandei.

• Intr-un meci internațional 
amical de hochei, disputat la 
Garmisch Partenkirchen. echipa 
cehoslovacă Slovan Bratislava 
a întrecut cu scorul de 4—1 
(0-0. 2-0. 2-1) formația vest- 
germană S.C. Riessersee.

• în prezent, se află în tur
neu în Iugoslavia selecționata 
de hochei pe gheată a orașului 
vest-german Augsburg. în pri
mul meci, oaspeții au învins 
cu scorul de 4—3 (2-2. 1-0. 1-1) 
echipa Olimpia din Ljubljana.

Alpinii
pentru

reiau întrecerile

vacanță de două săp-După o ____
tămini, fruntașii schiului alpin 
reiau întrecerile pentru „Cupa 
Mondială". Luni și marți la 
MARIBOR (Iugoslavia) se vor 
disputa două slalome feminine 
(special si uriaș), iar marți și 
miercuri la Berchtesgaden 
(R.F.G.) în aceleași probe vor 
lua startul cei mai buni schiori, 
inclusiv — se speră — france
zul Henri Duvillard care în 
coborîrea de la Val d’Isere a 
suferit o fractură.

In clasamentele „Cupei Mon
diale" după coborîrile de la 
Sestriere și Val d’Isere, slalo
mul uriaș (pentru bărbați) și 
slalomul special (pentru femei) 
disputat tot la Val d’Isere. si
tuația este următoarea: băr
bați : 1. H. DUVILLARD (Fr.) 
44 p. 2. B. Orcel (Fr.) 40 p, 3.

8 MARTIE, LA NEW YORK

SE CONFIRMĂ 
DATA MECIULUI 
FRAZIER-CLAY

NEW YORK, 2 (Agerpres). 
— Direcția arenei Madison 
Square Garden a anunțat ofi
cial că meciul pentru titlul 
mondial de box la cat. grea 
dintre deținătorul centurii. Joe 
Frazier, și Cassius Clay va 
avea loc la 8 martie la New 
York. Cei doi boxeri s-au in- 
tîlnit în cadrul unei conferințe 
de presă, semnînd în fața zia
riștilor contractele. Fiecare bo
xer va primi o bursă egală cu 
2 milioane și jumătate de do
lari. Biletele de intrare vor 
costa între 20 și 150 de dolari.

DE

Cea mai mare surpriză a 
constituit-o însă absența de 
la start a dublului campion 
mondial, Gări Napalkov, și 
a campionului olimpic Vla
dimir Belousov, care ca și 
ceilalți membri ai echipei 
sovietice, suferă de o infecție 
intestinală.

în al doilea concurs, dispu
tat la Garmisch-Partenkir- 
chen, Ingolf Mork a reușit 
din nou să cîștige, după un 
strîns duel cu cehoslovacul 
Jiri Raska. Acesta a stabilit 
în prima săritură un nou re
cord oficial al trambulinei 
(97 m). Iată rezultatele pri
milor clasați în cele 
întreceri: ,

OBERSTDORF : 1. 
Mork (Nor.) 235,8 p, 
81,5 m), 2. Bent Tontum 
234,1 p, 3. Tadeus Pawlusiak 
(Pol.) 233,7 p, 4. Zbynek Hu- 
bac (Ceh.) 232,5 p, 5. Jiri 
Raska (Ceh.) 227,5 p-

GARMISCH : 
Mork (Nor.) 238 
m), 2. Jiri Raska 
p (97—92,5 m),
Kăykho (Fin.)

în clasamentul 
turneului conduce 
Mork (Nor.) cu 473 p, urmat 
de Jiri Rașka (Ceh.) — 463 
p și Zbynek Hubec (Ceh.) — 
455 p.

Următorul concurs se va 
disputa astăzi la Innsbruck, 
iar ultimul în ziua de 6 ia
nuarie la Bischofshofen.

două

Ingolf 
(84— 

(Nor.)

1. Ingolf 
p (94,5—95 
(Ceh.) 235,5
3. Tauno 
232,5 p. 

general al 
Ingolf

Start în turneul
de handbal
de la Berlin

BERLIN 2 (Agerpres). — A' 
început tradiționalul turneu 
internațional de handbal 
(masculin) de la Berlin. Iată 
primele rezultate înregistrate 
(turneul se dispută după sis
temul fulger) ; Berlin — Bu
dapesta 10—5 ; Magdeburg — 
Praga 13—7 ; Magdeburg —« 
Berlin 16—9; București — 
Copenhaga 10—7 ; Leipzig — 
Budapesta 13—10; Leipzig — 
Magdeburg 13—7 ; 
— Praga 21—16 ; 
București 10—8 ;

Berlin 12—11.

Budapesta 
Leipzig — 
Copenhaga

AMERICANUL

ClȘTIGAT

Frank Shorter trece victorios linia de 
sosire

A FOST

FRANK SHORTER

SAO PAULO 1 
(Agerpres). 
Tradiționala 
trecere 
țională, 
„San 
care are loc 
fiecare an la 31 
decembrie pe 
străzile orașului 
brazilian 
Paulo, ț 
putat cea de-a 
46-a ediție pe o 
ploaie torențială, 
în pofida vremii 
nefavorabile, sute 
de mii de ama
tori de sport în- 
șiruiți de-a lun
gul traseului au 
urmărit pasionan
ta întrecere. 
Chiar după 1 km, 
de grosul pluto
nului s-au deta
șat patru alergători : Wright 
(Anglia), Shorter (S.U.A.), Sal- 
diva (Mexic) și iugoslavul Ko- 
rica. Pînă la sfîrșitul cursei, 
cei patru candidați la victo
rie s-au hărțuit între ei. Vic
toria finală a revenit america
nului Frank Shorter, care a 
parcurs 8,920 km în 24:27,4, 
fiind urmat în ordine de Tre-

interna- 
Crosul 

Silvestro". 
în

vor Wright (Anglia) — 24:40,2, 
Pedro Miranda (Mexic) — 
24:45 etc. Italianul Cindolo, 
unul din favoriții probei, a 
sosit pe locul 10. cu rezulta
tul de 25:00,3. Este pentru 
prima oară că tradiționala 
„corrida" a alergătorilor este 
cîștigată de un american.

Vasili Alekseev — cel mai
sportiv sovietic ’70

Tradiționala anchetă orga
nizată în rîndurile ziariștilor 
sportivi din U.R.S.S. a de
semnat drept cel mai bun 
sportiv sovietic al anului 1970 
pe cunoscutul campion și re
cordman mondial de haltere 
Vasili Alekseev. Printre pri
mii zece clasați mai figurea
ză schiorul Viaceslav Vede-

bun

nin, hocheistul. 
Malțev, gimnasta
Turișceva, săritorul cu schiu- 
rile Gări Napalkov, cuplul de 
patinatori artistici Ludmila 
Pahomova — Aleksandr 
Gorșkov șî fotbalistul Albert 
Șesternev. La anchetă au par
ticipat 155 de ziariști sportivi.

Aleksandr 
Ludmila

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Ostrava s-a disputat meciul 
dintre formația locală N.H.G.K. și 
echipa Spartakus Budapesta, con
tând pentru „sferturile" de fina
lă ale Cupei campionilor euro
peni la tenis de masă masculin. 
Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 5—3.

La Copenhaga s-a disputat re
turul meciului dintre echipa H.G. 
Copenhaga și formația Dukla 
Praga, contînd pentru Cupa cam
pionilor europeni la handbal 
masculin. Victoria a revenit oas
peților cu scorul de 19—16 (10—7). 
învingători Și în primul joc (scor: 
20—13). handballștll cehoslovaci 
s-au calificat pentru turui ur
mător al competiției.

Competiția automobilistică Inter
națională „Cupa Braziliei" a re
venit pilotului brazilian Emer
son Fitipaldi, care a pilotat un 
„Lola-Ford".■
La Moscova a avut loc un con
curs de atletism pe teren acoperit, 
tn proba de 100 m. noua speran
ță a sprintului feminin sovietic, 
Ala Bazilina, în vîrstă de numai 
16 ani, a terminat învingătoare 
cu timpul de 11,8. Proba similară 
masculină a revenit lui Vladis
lav Sapeia, cronometrat în 10,7

Turneul internațional masculin 
de handbal de la Utrecht (Olan
da) a fost cîștigat de echipa O- 
landei, care a totalizat 6 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat

interurban 72 șl 2801 telex: sportrom buc. 180. (Tiparul

selecționatele Franței — 4 p, Fin
landei — 2 p și Austriei — Op.

Competiția Internațională de tenis, 
rezervată profesioniștilor, „Cam
pionatul clasic 1971“ va începe la 
Madison Square Garden din New 
York cu disputarea meciului din
tre australienii Rosewall și La
ver.

La Perth au luat sfârșit întrece
rile pentru „Cupa federației in
ternaționale de tenis", rezervată 
echipelor feminine. In finală, re
prezentativa Australiei a dispus 
cu 3—0 de echipa Angliei : Go- 
olagong — Wade 6—4, 6—1 ; Co
urt — Jones 6—8, 6—3, 6—2 ;
Court, Hunt — Wade, Shaw 
6—4, 6—4.
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