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« GE IMPRESIE VĂ FACE FOTBALUL ROMÂNESC— CE CALITĂȚI

II VEDEȚI SI CE DEFECTE ?
« CE SUGESTII AVEȚI ?

„Mă simt onorat de faptul că ziarul „SPORTUL" 
dorește să afle și părerea mea despre fotbalul ro
mânesc. Răspund cu speranța că modestele mele opi
nii pot constitui cit de cit un ajutor.

PRELUDIU
Ieri, pe la amiază, cind norii cei negri s-au revoltat, for

mal desigur, acoperind soarele impertinent, am ajuns cu 
gîndul pe terenurile înzăpezite ale Angliei, unde s-a și 

Jucat a 25-a etapă consecutivă... L-am felicitat pe Bobby Moore, 
pentru locul doi la „gheata de aur", l-am văzut cam posomo
rit, și abia după ce am ajuns la Calais mi-am amintit că West 
Ham United, echipa lui Bobby, stă gata să cadă din divizia A, 
deși el, Moore, îi are în atac pe Geoff Hurst și pe Jimmy 
Greaves. Ce ziceți de asta ?

De la Calais am fugit spre Paris, ca să prind echipa Franței, 
care pleacă mîine în America de Sud, pentru patru meciuri pe 
îndelete, din șase în șase zile. Mi-a fosr greu să ajung în can
tonament, în schimb l-am întilnit pe Dușan Bugarin, venit pe ma
lurile Senei să-l convingă pe Boulogne că cel mai mare meci 
al echipei Franței ar fi cel în care „cocoșii" ar juca împotriva 
fotbaliștilor iugoslavi clin Franța. Avea și formația. : Pantelici — 
Durkovici, Mihaiiovici, Dakici, Rakici — Osim, Melici — Samard- 
zici, Skoblar, Galici, Kovacevici.

Am urcat repede în avion. Am făcut o scurtă escală la To
rino. Și aici, troiene de zăpadă. Și aici, agitație mare. Vor să-l 
debarce pe antrenorul Pesaola, de la Fiorentina. Nici Picchi, 
de la Juventus, n-o duce strălucit. El, care îl critica pe Herrera 
pentru ineficacitate, la Inter, conduce acum o echipă cu 0,80 
de goluri pe meci.

Următoarea escală am făcut-o la Praga. Si nu m-am 
dus degeaba. Știți ce am auzit din gura lui Travojek, noul pre
ședinte al federației ? „Pedeapsa dată internaționalilor mexicani 
va fi revăzută, pentru a se evita sancțiunile egalitare, în bloc, 
fără determinarea gravității greșelilor". „Ce să însemne asta ?" 
— l-am întrebat pe un coleg cehoslovac. „Asta înseamnă că 
meciul de la 16 mai, cu echipa României, e foarte, foarte im
portant pentru noi".

■Ar
Da I Europa fotbalistică se frămîntă. Marseille, liderul cam

pionatului francez, a început — DE PE ACUM 1 — pregătirile 
pentru eventuala sa participare în C.C.E. Ech'ipa în care joacă 
Skoblar și Magnusson l-a angajat pe francezul Gress — 30 de 
ani ! — de la Hanovra, semnînd un contract de patru ani și 
jumătate I De asemenea, a fost''angajat și Pantelici, pentru orice 
eventualitate, deși pot fi folosiți doar doi jucători străini.

...La noi, probabil datorită iernii blînde, nu se simte apro
pierea deschiderii sezonului. Se vorbește, e adevărat, despre în
tărirea cluburilor, dar asta nu se prea rezolvă cu jocurile Ar
geșului în R. F. a Germaniei, în compania unor echipe din 
divizia P sau R — vorba unui înaintaș piteștean. In rest, ca- 
rantinele continuă. Kun și Popovici sî-nt tot copiii nimănui, în- 
tr-o vreme cind cel puțin 10 echipe de club au nevoie de un 
fundaș slînga și de un vîrf. Se vorbește,1 * în schimb, despre un 
senzațional transfer de antrenor — de astă dată fără carantină. 
Lucrul cel mai frumos în această iarnă cu soare și miresme me
diteraneene este că Mihai Mocanu a renunțat să viziteze locu
rile istorice ale Eladei, împreună cu echipa sa, pentru a pregăti 
cu conștiinciozitate profesională maximă primăvara 1971...

I. Fotbalul .românesc repre
zintă un fenomen interesant
și eu-, ca antrenor, ii urmă
resc de foarte mulți ani e- 
volUția. Românii au început 
să joace mult mal bine 
CIND S-AU ELIBERAT DE 
IMITAȚII, căutînd să adap

loan CHIRILĂ

In luna februarie

U.T.A. SI PETROLUL VOR ÎNTREPRINDE 
TURNEE ÎN GRECIA Șl. RESPECTIV, AEGERIA

Două echipe de fotbal românești — U.T.A. și Petrolul — 
vor întreprinde în luna februarie turnee în țări cu climă 
caldă.

Campioana țării va susține, între 8—25 februarie, în orga
nizarea Clubului Atletic KAVALA, 2—3 jocuri în Grecia, ur- 
mînd ca revanșa acestor întîlniri să aibă loc în România în 
luna septembrie.

La rindul său, echipa ploieșteană Petrolul va juca două 
meciuri în Algeria.

800 DE KILOMETRI, PE MAOISTRALELE 
VACANTEI SPORTIVE A ELEVILOR

«• LA BORSEC Șl LACUL ROȘU SE PREGĂTESC PERFORMANȚELE VIITORULUI

teze Ia temperamentul pro
priu o manieră de expri
mare personală. Cu toate a- 
cestea, jocul pe care-l prac
ticați păstrează nuanța fot
balului austriaco-maghiar'o- 
iugoslav, care se deosebește, 
de exemplu, de fotbalul buil- 

gar. Deci, un joc bazat pe 
tehnicitate, curat. înnobilat de 
temperamentul latin, care-i 
conferă . un farmec anume. 
Practic, in ultimii ani an 
văzut citeva jocuri pe viu 
ale reprezentativei, apoi, re
cent, o partidă de campionat:

Steagul roșu—U.T.A. și bine
înțeles cele două partide din 
C.C.E. cu campioana Româ
niei. AȚI PROGRESAT 
FOARTE MULT, IAR ANUL 
1970 ÎL CONSIDER CA CEL 
MAI VALOROS IN DEZ
VOLTAREA FOTBALULUI 
ROMÂNESC. Cu toate că 
U.T.A. a eliminat pe Feije- 
noord, consider că jocurile 
echipei naționale rămîn re
prezentative pentru fotbalul 
românesc. Nu numai prezența 
echipei naționale la turneul 
final, -dar, mai ales, jocurile 
din cadrul grupei, la Guada
lajara, AU CONFIRMAT 
VALOAREA TEAM-ULUI 
ROMÂN, care ocupă acum 
un loc fruntaș pe contlnen-

Dușan BUGARIN

(Continuare în pag. a 3-a)

HANDB ALIȘTII 
DE LA STEAUA 
VOR ÎNTlLNI IN C.C.E. 
PE HELLAS STOCKHOLM

OSLO (serviciul nostru spe
cial). Duminică seara, la Oslo, 
s-a disputat meciul retur din 
cadrul optimilor de finală ale 
C.C.E. la handbal masculin. 
Campioana țării noastre, Stea
ua București, a învins cu 23— 
15 (15—6) formația norvegia
nă Studentesidrotslag. Cîștigă- 
tori și în prima manșă (30— 
14), handbaliștii români s-au 
calificat pentru turul următor.

Tot ieri, a avut loc la Koln 
tragerea la sorți a sferturilor 
de finală ale C.C.E. Agenția 
S.I.D. comunică următoarele 
partide : S.C. MAGDEBURG 
— PARTIZAN BJELOVAR, 
V.f.L. GUMMERSBACH — 
GRANOLLERS BARCELONA, 
HELLAS STOCKHOLM — 
STEAUA BUCUREȘTI, SPOR
TING LISABONA — DUKLA 
PRAGA.

In pag. a 3-a

• LA ORA STARTULUI
PREGĂTIRILOR 

LA FOTBAL

In pag. a 4-a

• Tragic accident pe 
stadionul „Ibroks Park" 
din Glasgow : 66 morți

și 80 răniți

CAMPIONATUL EUROPEAN DE HOCHEI — JUNIORI

ECHIPA ROMÂIWEI-PROMOVATĂ ÎN PHIMA SERIE 
A COMPHIȚIEI CONTINENTALE

Ieri, la patinoarul artifi
cial „23 August" din Capita
lă, au luat sfîrșit întrecerile 
grupei B a campionatului 
european de hochei pentru 
juniori.

ECHIPA ROMÂNIEI A 
REUȘIT PERFORMANTA 
REMARCABILA DE A CÎȘ- 
TIGA TURNEUL, CEEA 
CE-I CONFERĂ DREPTUL 
DE A PROMOVA ÎN SE-

ROMÂNIA-POLONIA

Miza a pus de 1a început 
amprenta pe acest meci de
cisiv. Echipele au ieșit pe 
gheață cu nervii încordați, 
în fafa unor tribune sures
citate. Motiv pentru care în 
primele 20 de minute s-a 
jucat confuz, cu pase la în- 
tîmplare, cu angajări fizice 
dure și de prisos, cu multe 
ocazii ratate, mai ales de 
către echipa gazdă.

După pauză, formația ro
mână este aceea care-și gă
sește calmul și echilibrul. 
Jucătorii nu mai caută... ad
versarul, ci pucul ; combină 
inspirat și, in consecință, 
înscriu.

In min. 24, fundașul Mi
klos. _ scăpat pe contraatac, 
trece’ vijelios prin apărarea 
poloneză și deschide scorul. 
Două minute mai tîrziu, 
Păduraru trage puternic de 
la distanță și pucul rico
șează în plasă din orosa 
portarului Buk : 2—0.

în hochei, un avantaj de 
2 goluri este, de regulă, 
fragil. Echipa română reu
șește totuși să-l mențină, 
datorită — în primul rînd 
— jocului excepțional al 
portarului Netedu. Reprizele 
a Il-a și a III-a ne-au dez
văluit faptul că ambele for
mații știu hochei, că dispun 
de jucători cu aptitudini și 
virtuți reale în acest sport.

Echipa României, cîștigătoarea
RIA DE ELITA A COMPE
TIȚIEI CONTINENTALE.

Este un succes de presti
giu, care ne bucură, dar 
care obligă în același timp, 
necesitând . pentru viitor o 
muncă asiduă, fiindcă numai 
iii acest fel reprezentativa 
noastră Va putea face față 
rigorilor unei întreceri în 
care se desemnează echipa 
campioană a Europei.

2-0 (0-0, 2-0, 0-0)
Am avut prilejul să consem
năm momente de joc spec
taculos, cu atacuri și con
traatacuri vijelioase, care au 
dat culoare unei partide In
tr-adevăr derby.

Au arbitrat cu timiditate 
un meci greu: L. Noncev 
(Bulgaria) și K. Hrabak (Un
garia).

Echipa Româiiiei, cîștigă
toarea competiției, a aliniat 
următoarea formație: Netedu, 
Morar (portari) — Tureanu, 
Daniel, Florian, Țone, Ful- 
lop, Miklos (fundași) — Her
ghelegiu, Popa, Păduraru, 
Axinte, Bandaș, Cos tea, Con- 
stanttaescu, Malîhin, Vlad, 
Curelaru (înaintași). Antre
norii formației : Ștefan Io- 
nescu și Ion Ganga.

UNGARIA — BULGARIA
3—3 (2—1, 1—0, 0-2)

Meciul de deschidere a 
constituit o interesantă re
editare a partidei susținute 
de cele două formații, tot 
la București, cu ocazia „Tur
neului Prieteniei". Atunci, 
hocheiștii bulgari — du
pă ce au condus cu
5— 0 — au pierdut cu
6— 5, într-un final dramatic. 
De data aceasta, hocheiștii 
maghiari, învățînd din lecția 
anterioară, au abordat me
ciul cu mai multă atenție și 
prudență. Beneficiind de un 
patinaj mai rapid și de o

întrecerii
mai bună priză la puc. cf 
s-au impus în primele doua 
reprize, conducînd cu 3—1. 
Victoria le-ar fi asigurat lo
cul 3 în turneu. Dar iată ca 
în ultima treime am asistat 
la un puternic reviriment et 
formației bulgare, care, com- 
pensînd prin dîrzenie și ho- 
tărîre handicapul de tehnică, 
a reușit nu numai să echi
libreze jocul, dar să și do
mine și în cele din urmă să 
egaleze.

Au marcat Giljan (2). Bi- 
ricskai pentru echipa unga
ră, respectiv Stoilov (2) și 
Dancev.

Arbitrii Gh. Tașnadi (Ro- 
mâni^) și Z. Pryminski (Po
lonia) au dictat doar 10 mi
nute de eliminări : Ungaria 
— 6, Bulgaria — 4.

CLASAMENTUL

1. România 4 4 0 0 27— 3 "
2. Polonia 4 3 0 1 25— 9 6
3. Danemarca

4 112 11—25 3
4. Ungaria 4 0 2 2 11—17 2
5. Bulgaria 4 0 1 3 9—29 1

V. CH.

O NOUA SECȚIE

DE SCHI ALPIN

LA SINAIA
începlnd din- această iarnă, in 

cadrul asociației sportive Buccgi- 
Sinaia va activa, și o secție de 
schi alpin. Bine dotată cu ma
teriale șl echipament specific, 
secția beneficiază șl de servi
ciile schiorului fruntaș Constan
tin Bălan, transferat de la aso
ciația Caraimanul.

Grupul de tineri schiori alpini 
șl-a început pregătirile încă din 
vară, iar acum" ritmul antrena
mentelor a crescut, ajungîndu-se 
la ședințe zilnice pe zăpadă în 
poiana Kalinder de sub masivul 
Caraiman.

Victor ZBÂRCEA—-coresp.

In cadrul feeric al Borsecului, elevii din tabăra ialomițeană efectuează încălzirea de dimineață

PREOCUPĂRI DE SEZON LA Tg. MUREȘ

Ne-am întilnit cu iarna 
la Comarnic și nu la 
Predeal ca în poezia 

lui Ion Minulescu...
Brazii, erau pudrați, iar 

pe marginea șoselei se a- 
dunaseră troiene scunde. 
Fină spre Timiș am depășit 
mereu grupuri de tineri și 
tinere în treninguri, elevi 
sportivi aflați în taberele 
de pe Valea Prahovei. Din 
goana mașinii i-am văzut a- 
lergînd suplu, sărind cu a- 
gilitate, împingînd trunchiuri 
de pomi (pe care n-ar fi 
putut să-i urnească din 
loc nici măcar un buldo
zer), bătîndu-se cu bulgări, 
sau mișcindu-se bizar și ca
raghios cum cere regulamen
tul acelor probe care se 
cheamă „de marș".

Elevele sibience 
au învins și în partida 

revanșă
SIBIU, 3 ianuarie (prin telefon, 

d** la corespondentul nostru, Iile 
lonescu). Sala școlii sportive din 
localitate a găzduit duminică par
tida revanșă dintre echipa de 
handbal a Școlii sportive din Si
biu și echipa Liceului Vladimir 
lagielly din orașul Plocku (Po
lonia). , . .

Ca și in prima întîlmre, Înche
iată cu scorul 10—5 (6—2), și de 
această dată au Învins șibience-

Și dintr-o dată ne-am a- 
mintit că e vacanță. Dar 
era o vacanță oarecum ne
obișnuită, dedicată mai pu
țin distracțiilor și odihnei, 
si mai mult muncii, acumu
lărilor. Acești băieți imberbi 
și aceste fete la vîrsta ado
lescenței, a întrebărilor, cind 
totul — dar absolut totul — 
poate reprezenta o tentație, 
au renunțat de bună voie la 
repaus și au acceptat cu 
nonșalanța specifică vîrstei 
programele spartane ale vie
ții de colectiv, au uitat de 
sărbători și de calendar, de- 
dicindu-se integral antrena
mentelor , pentru a putea 
smulge performanței secun
dele și centimetrii pe care 
ea le. oferă cu atita zgirce- 
nie.

Navigam, așadar, pe. șo
sea și aveam în dreapta și 
în stingă niște tablouri vii 
de pasiune pentru sport și de 
responsabilitate față de, un 
drum ales. Fiecare dintre a- 
cești copii ar fi meritat, 
poate, un reportaj, sau mă
car o notă. Nu ne-am oprit 
ca să-i întrebăm cum îi 
cheamă sau ca să-i fotogra
fiem. Ne grăbeam spre. Bor- 
sec...

SPIRIT GOSPODĂRESC, 
GRIJĂ PENTRU OASPEȚI

Am ajuns spre seară într-o 
împărăție de sănătate și o- 

tofc-'iin iQfi ifflide apa

minerală curge la cișmea, 
dar marea majoritate a vi
zitatorilor beau țuică fiartă 
și vin spumo®. Nu ți elevii, 
care alcătuiesc, acum, în pei 
sajul Borsecului marea popu
lație a stațiunii.

Continuam să publicăm fotografiile unora dintre sportivii distinși, in cadrul festivității ce a avuii loc la sala Floreasca în ziua de 28 decembrie 1970- cu 
titlul de antrenor emerit și maestru emerit al sportului. De la stingă la dre apta : MARCU SPAKOV (box) antrenor emerit; ILEANA SILAI (atletism), 
VASILE MARIUTAN (box),' EMILIA LITĂ (gimnastică) — maeștri emeriți ai sportului r r- r. kieaz'iiFotografii : Dragoș NEAGU

111.111WH1111 ....MiuiiiiiuiuinaamnaMmHmwiiiij ............ ... ..................... ■ 1 1 111 1 ........

Se află aici peste 1 000 de 
copii, din toată țara, spor-

Valeriu CHIOSE 
Paul IOVAN

(Qontimiart tn pag. a t-a)

*9 Mai multe patinoare decit in anul trecut l®' Cursuri 

de inițiere la schi și patinaj pentru copii -W' 0 baza complexa 

pe platoul Cornești ♦ Promovări de elemente tinere in echipa 

de hochei „Comerțul"

In perioada actuală, clu
burile și asociațiile sporti
ve cu secții de schi, pati
naj și hochei, ramuri spe
cifice sezonului rece, defi
nitivează (multe chiar au 
încheiat) pregătirile în ve
derea asigurării unei ac
tivități cit mai rodnice în 
perioada iernii.

La Tîrgu Mureș, în cadrul 
clubului sportiv „Mureșul", a 
asociației sportive „Comerțur, 
cît și în cadrul celorlalte uni
tăți sportive cu secții de schi, 
patinaj și hochei s-au făcut 
în ultimele săptămîni pregă
tiri intense.

De exemplu, în cadrul sec

ției de patinaj viteză a clu
bului „Mureșul'’, care cuprin
de 40 membri legitimați (se
niori, juniori, copii), antrena
mentele s-au organizat cu re
gularitate, pe uscat. In pre
zent, se desfășoară 5 antre
namente pe săptămînă pen
tru seniori și 3. antrenamente 
pentru copii, sub îndrumarea 
antrenorului Carol Gall, fost 
campion național și neobosit 
animator al patinajului viteză 
în orașul nostru. Acum se 
pune accent pe condiția fizi
că generală și specifică, dar 
nu se neglijează nici perfec
ționarea tehnică a patinaju
lui.

Printre cei mai harnici pa
tinatori, care au frecventat cu 
regularitate antrenamentele 
pe uscat, se numără : Ladis- 
lau Kotos, Ștefan Koronka. 
Eva Fokt, Katalin Bernad, 
componenți ai lotului repu
blican de patinaj juniori, Ca
ro! Gall II, Carol Gombo.ș, 
Ladislau Fokt, Eniko Giliga, 
Adriana Pleșan, Viorica Săcă- 
luc, Iudit Balint, Rodica, Paș- 
can.

Secția este bine dotată cu 
echipament și material spor
tiv, excepțîrid însă patinele cu 
numere mici și ghetele spe
ciale pentru patinaj viteză 
care, de fapt, lipsesc și din 
magazinul de materiale spor
tive.

In această iarnă, LA TG. 
MUREȘ VOR FI AMENAJA-

loan PAUȘ 
roresp. principal

(9ontinuar» tn vag. a t-a)
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SPECTACOLE DE CALITATE IN FINALELE
CRITERIULUI NATIONAL DE MIN1BASCILET

Răspunsurile primite de la sportivii noștri fruntași și de la 
unii activiști din domeniul sportului Ia întrebarea „CE VA 
DORIȚI IN ANUL SPORTIV 1971 ?" au depășit de această 
dată limitele prevăzute de noi. De aceea, publicăm și în nu
mărul de azi cîteva gînduri, dorințe și speranțe legate de anul 
premergător Jocurilor Olimpice.

SCHIMB DE ȘTAFETĂ

Pentru maestrul emerit al 
sportului AUREL DRAGAN, 
sfîrșitul lui 1970, a însemnat 
încheierea unei lungi și 
strălucite cariere sportive, 
încununată cu titlul de cel 
mai bun voleibalist al anu
lui. Această prestigioasă dis
tincție, obținută pentru me
ritele sale de Jucător, i s-a 
cuvenit cu prisosință. Căci, 
cine și-a dăruit, cu mai mult 
devotament, întreaga sa fiin
ță sportului îndrăgit ca Au
rel Drăgan ? Cine a contri
buit mai mult la făurirea 
prestigiului voleiului româ
nesc ?

La apusul carierei, Dră
gan a arătat că a rămas 
pînă în ultima sa apariție 
în teren cel mai valoros co
ordonator de joc, poate cel 
mai bun produs al voleiului 
nostru. Dincolo de semnifi
cația în sine a cupei obținu
te în sala Floreasca, la pa
rada vedetelor, gestul a pur
tat amprenta gratitudinii 
pentru activitatea de peste 
un deceniu și jumătate a a- 
cestui sportiv care a făcut 
întotdeauna cinste culorilor 
românești. La începutul unui 
an în care nu va mai apare 
în mijlocul sextetului rapi- 
dist, l-am solicitat totuși lui 
Aurel Drăgan să răspundă 
tradiționalei noastre între
bări. Și iată răspunsul : „în 
1971 nu mai joc volei. Asta 
nu înseamnă că îi spun a- 
dio. Ar fi peste puterile 
mele, Sînt deja antrenorul 
vechii mele echipe, Rapid, și 
sper ca tinerii care au cres
cut sub ochii mei să-mi ofe
re, în 1971, noi prilejuri de 
mîndrie. Aș vrea ca și în 
acest an. Rapidul să se cali
fice pentru turneul final al 
campionatului. De asemenea, 
doresc _ ca tinerii jucători 
rapidiști selecționați în na
țională să se comporte bine.

Ca unul care am iubit și 
iubesc cu patimă acest sport, 
aș vrea să le urez în 1971 
celor ce vor reprezenta cu
lorile naționale succese de 
prestigiu și reabilitarea vo
leiului nostru în arena inter
națională. Voi fi, în tentati
va pe care urmează să o 
facă, alături de ei cu inima, 
cu gîndul și sfaturile mele. 
Cu tot ce îmi stă în putin
ță”.

Nu întîmplător am atașat 
gîndurilor antrenorului Dră
gan pe cele ale unui alt vo
leibalist : MARIAN STAMA- 
TE, acela care urmează să 
preia în echipa națională 
povara dificilei sarcini a 
ex-internaționalului nostru,

„Cea mai mare dorință a 
mea este să umplu golul pe 
care „nea Aurică" l-a lăsat 
in națională. Șl în așa fel 
incit, privindu-mă de pe 
margine, celebrul meu pre
decesor să fie mulțumit de 
mine... Știu că e greu să 
înlocuiești un coordonator ca 
Drăgan. Nu-i ușor să-l su
plinești, dar voi face totul 
pentru a i se simți cit mai 
puțin lipsa. Alte dorințe ? 
Una ar fi aceea ca echipa 
națională să se califice pen
tru J.O. la europenele din 
Italia. Apoi aș vrea ca in

Astăzi, In sala Dalles, 
la orele 18,30

Centrul <lc cercetări științi
fice al C.N.E.F.S. și Consiliul 
municinal București ncntru e- 
ducație fizică și sport. în cio- 

[ laborare cu Universitatea popu
lară București, organizează as
tăzi o conferință pe tema : 
..Educația sexuală și sportul, 
factor igienic și educativ”.

Expunerea va fi făcută de 
dr. EDITH PETRUȚ-MICLEA. 

] directorul Dispensarului pentru 
| sportivi.

Va urma un film artistic.

acest an să cîștig cu echipa 
mea. Steaua, primul nostru 
trofeu în C.C.E. și campio
natul intern. Mă tem că do
resc prea multe de la '71, 
însă toate dorințele expri
mate le socotesc accesibile" ...

Printre cîștigătorii trofee
lor de cel mai bun sportiv 
al anului trecut, am întîlnit 
și pe tînărul patinator artis
tic GHEORGHE FAZEKAȘ. 
încă sub imperiul emoțiilor 
de la premiere, ne-a răspuns 
fără ezitare : „Aș vrea ca în 
1971 să cuceresc titlul de 
campion al țării, iar în con
cursurile internaționale să 
mă clasez între primii trei. 
Avem „europenele" la Zu
rich și „mondialele" la 
Lyon. Pentru aceste mari 
competiții vreau să mă pre
gătesc atent și să ocup unul 
dintre primele 13 locuri".

„TREBUIE SĂ APĂRĂM 
POZIȚIILE CIȘTIGATE"

Boxul românesc și-a cu
cerit un prestigiu binemeri
tat datorită succeselor pe 
care le-au repurtat în arena 
internațională reprezentanții 
sportului cu mănuși de la 
noi. Evident, în 1971, ei vor 
căuta să confirme încă o 
dată valoarea boxului româ
nesc. mai ales că în acest 
an vor fi prezenți la star
tul unei noi ediții a campio
natelor europene. în acest 
sens, mărturisirea președin
telui federației de speciali
tate, GHEORGHE GURIEV, 
este edificatoare : „Ne gin- 
dim să ne apărăm, poziția pe 
care o avem în ierarhia eu
ropeană. Atunci cind te nu
meri printre cei buni ești 
altfel privit. Toți, de la 
spectatori la specialiști, aș
teaptă comportări aproape 
în totalitate foarte bune. în 
acest caz sarcina este mult 
mai dificilă. De aceea, obiec
tivul principal este pregăti
rea cu multă grijă și exi
gență a lotului reprezentativ 
pentru campionatele europe
ne de la Madrid, urmînd ca 
în a doua etapă accentul să 
cadă pe celălalt obiectiv de 
mare importanță, pregătirea 
pentru Jocurile Olimpice de 
la Miinchen".

CEL MAI BUN BASCHET
BALIST SE DESTĂINUIE

Printre maeștrii baschetu
lui. MIHAI ALBU, compo
nent de ..bază al . echipei Di-, 
ramași al naționalei, ocupă 
un loc bine stabilit, contri
buția lui la obținerea unor 
victorii fiind, de cele mai 
multe ori, determinantă. De 
aceea, alegerea lui ca pri
mul baschetbalist al țării 
pe 1970, fapt pentru care a

MIHAI ALBU 
primind „Cupa federației' 

de baschet

fost răsplătit cu „Cupa fede
rației”, nu poate să mire pe 
nimeni. Ce-și dorește Mihai 
Albu în 1971 ? „Un an mai 
bun ca cel care s-a scurs. 
Aș vrea ca sfîrșitul campio
natului să consemneze vic
toria echipei mele, victorie 
care a prins deja contururi 
destul de precise. în ceea 
ce privește echipa națională, 

aș dori să ocupe un loc 
foarte bun la „europene", 
îmi propun cam multe, nu-i 
așa ? Poate, dar aș vrea ca 
toate dorințele să mi se în
deplinească. Și cu multă 
muncă și dăruire, cred că 
va fi posibil ca gîndurile de 
acum să devină realități la 
sfîrșitul anului".

Pentru pasionații înotului, 
dar nu numai pentru ei, nu
mele lui MARIAN SLAVIC 
spunfe foarte multe, căci el 
a devenit o personalitate a 
natației românești. De aceea, 
ni s-a părut firesc ca prin
tre interlocutorii noștri să-1 
avem și pe înotătorul Marian 
Slavic : '„în primul rînd, do
rințele mele se îndreaptă 
spre cucerirea unei poziții 
cit mai bune în rîndul ași
lor natației. Pentru aceasta 
aș vrea să reușesc să-mi 
trec în palmares măcar două 
titluri în campionatul euro
pean, grupa B, care se va 
desfășura la Roma. Sper, de 
asemenea, să reeditez cele 
șase titluri de campion bal
canic. Primul obstacol ce-l 
voi întîlni în acest an va fi 
concursul de la Bremen, 
unde voi înfrunta pe unii 
dintre cei mai buni înotă
tori, în compania cărora aș 
vrea să am o evoluție supe
rioară".

PRIMA „TUȘĂ" PENTRU 
ILEANA DRÎMBA

Succesele scrimei româ
nești în marile competiții 
internaționale — campionate 
mondiale, europene, balca
nice sau la Jocurile Olimpi
ce, ori în alte concursuri, 
au devenit firești. Scrima fe
minină — prin reprezentan
tele ei de seamă, Ileana 
Drfmbă, Olga Orban, Ecate- 
rina- Iencic-Stahl și celelalte 
cunoscute deja publicului nu 
numai de la noi, ci de pre
tutindeni — deține în ierar
hia mondială o poziție de 
frunte. La început de an 
neam adresat ILENEI 
DRÎMBA pentru a ne îm
părtăși cîteva din gîndurile 
de viitor. Dincolo de . răs- 
puhsul laconic, „Aș dori să 

ILEANA DRÎMBA 
reputata noastră scrimeră

am rezultate mai bune la 
campionatele mondiale și 
să-mi închei studiile", am 
descifrat hotărîrea de a se 
menține printre protagonis
tele scrimei, dorința de a 
dovedi că alegerea ei în 
fruntea primilor 10 sportivi, 
pentru care a primit „Cupa 
federației", nu este întâm
plătoare.

„Este greu să-mi mai do
resc prea multe în 1971, du
pă ce am avut un an așa de 
plin în succese în 1970 —
ne-a spus, la rîndul lui. PE
TRE ȘANDOR, reputatul re
prezentant al tirului. Totuși, 
voi încerca să obțin încă o 
medalie la campionatele eu
ropene, Evident, în campio
natul intern voi căuta, „să 
nu dau cinstea pe rușine", 
cum spune un vechi pro
verb. Și pentru că ne aflăm 
in anul premergător ’Jocu
rilor Olimpice, nu se poate 
să nu mă gîndesc la ele. De 
aceea, mi se pare important 
ca să ating repede un plafon 

cit mai ridicat, ceea ce îmi 
va da, cu siguranță, încre
dere sporită în forțele pro
prii".

La fel ca la tir, și la șah 
ai nevoie de o precizie, am 
zice, milimetrică, orice eroa
re, fie ea cît de mică, fiind, 
adeseori, cauza insuccesului, 
în elita șahului feminin se 
află, fără discuție, și cam
pioana noastră MARGARE
TA TEODORESCU, care a 
încheiat anul 1970 prin ob
ținerea titlului de maestră 
emerită a sportului. La cî
teva clipe după ce i-a fost 
înmînată înalta distincție 
sportivă, i-am pus Margare
tei Teodorescu întrebarea- 
temă a anchetei noastre : 
Ce vă doriți în 1971 ? — la 
care am primit următorul 
răspuns „fulger" : „Să mă 
pregătesc cit mai bine pen
tru campionatul mondial și 
pentru Olimpiada șahistă, să 
încerc să cuceresc titlul de 
campioană și, eventual, să 
pregătesc alte șahiste".

„SPIRIDUSUL" SEMICER
CULUI DE 6 METRI

începutul de an a fost 
pentru handbaliștii de la

CRISTIAN GAȚU
oferind un autograf unui 

admirator

Steaua mai puțin liniștit, 
în timp ce colegii lor în
chinau în cinstea lui ’71, ei 
se aflau în Norvegia și toate 
gîndurile li se îndreptau 
spre meciul cu Studentesi- 
drotslag din C.C.E.

L-am „acroșat" pe „spiri- 
dușul" echipei campioane, 
CRISTIAN GAȚU, în mo
mentul pregătirii pentru ple
care. „1970 a fost cel mai 
bogat an al handbalului 
nostru. Prima mea mare do
rință ar fi ca și ’71 să ne 
aducă aceleași frumoase sa
tisfacții, aceleași amintiri de 
neuitat, iar pregătirile noas
tre să fie astfel îneît în ”Î2 
să putem adăuga medaliei 
de aur de la C.M. și pe cea 
olimpică. Și, fiindcă acum 
plecăm la un meci de 
C.CE., îmi exprim o altă 
dorință: să obținem și în 
această competiție un succes 
de prestigiu. Pentru echipa 
de club, Steaua, aș dori câș
tigarea și în acest an a ti
tlului național.

Și dacă tot mi-ați cerut să 
vă destăinuiesc toate dorin
țele, trebuie să vă mărturi
sesc încă una extrasportivă: 
imi doresc în ’71 un copil. 
Dacă va fi băiat — cum 
vrea orice tată —, trebuie 
să recunoașteți că ar fi și 
asta o performanță".

★
După cum v-ați putut da 

seama, stimați cititori din 
răspunsurile primite și pu
blicate în numerele noastre 
de. ieri și de azi, reiese că 
anul 1971 este privit cu în
credere și speranță de către 
sportivii noștri mai ales 
pentru faptul că el în
seamnă anul pregătirilor în 
vederea marilor competiții 
olimpice. De aceea, credem 
că în anul acesta vom asista 
la noi și importante victorii 
ale reprezentanților noștri.

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU 

Turneele finale ale Crite
riului național de minibas- 
chet au fost adevărate săr
bători pentru participants. 
Buna lor pregătire si entu
ziasmul specific vîrstei au 
dat naștere unor spectacole 
frumoase, apreciate de nu
merosul public alcătuit, bine
înțeles. tot din elevi.

COȘAVERAJUL A DECIS 
DISPUTA LA FETE CAT. I

SATU MARE (prin tele
fon). Cîștigătoarea turneului 
desfășurat în sala Școlii teh
nice forestiere din localitate 
a fost stabilită de coșave- 
rajul mai bun înregistrat de 
echipa Liceului nr. 35 din 
Capitală, aflată la egalitate 
de puncte cu Școala sportivă 
Satu Mare și cu Școala 
sportivă Constanța. Rezul
tate : Lie. 35 Buc. cu : Șc. 
sp. Satu Mare 36—43, Șc. sp. 
Bacău 33—17, Șc. sp. Con
stanța 36—29, Lie. 4 Oradea 

v 56—22, Șc. sp. Mediaș 73— 
22, Șc. g. Tr. Măgurele 67— 
18 ; Șc. sp. Satu Mare cu s 
Șc. sp. Constanta 33—40, 
Lie. 4 Oradea 33—16, Șc. 
sp. Mediaș 51—20, Șc. g. Tr. 
Măgurele 66—26, Șc. sp. Ba
cău 82—26 ; Șc. sp. Constanța 
cu: Șc. g. Tr. Măgurele 44- - 
13, Șc. sp. Bacău 37—20, 
Lie. 4 Oradea 41—17, Șc. 
sp. Mediaș 69—7; Lie. 4 
Oradea cu: Șc. sp. Mediaș 
32—22, Șc. sp. Bacău 40—44, 
Șc. g. Tr. Măgurele 31—19 ; 
Șc. sp. Bacău cu: Șc. sp. 
Mediaș 30—27, Șc. g. Tr. 
Măgurele 41—37 ; Șc. g. Tr. 
Măgurele cu : Șc. sp. Mediaș 
31—30.

Clasament final: 1. LIC.
35 BUCUREȘTI 11 p, 2. Șc. 
sp. Satu Mare tl p, 3. Șc. 
sp. Constanța 11 p, 4. Lie. 
4 Oradea 8 p, 5. Șc. sp. Ba
cău 8 p, 6. Șc. generală Tr. 
Măgurele 8 p, Șc. sp. Mediaș 
6 p. Cele mai multe puncte 
le-a marcat Ana Bat ta, iar 
cea mai tehnică jucătoare a 
fost declarată Ecaterina 
Gardoș, ambele de la Școala 
sportivă Satu Mare.

Augustin VERBA-coresp.

școala sportiva 
ORADEA, NEÎNVINSA 
LA FETE CAT. A II-A

BACAU (prin telefon). 
Reprezentanta Școlii sportive 
Oradea (antrenor — Toma 
Velciov) a cîștigat turneul 
disputat în sala Școlii spor
tive din localitate, tară a cu
noaște înfrîngerea. Rezultate :

PREOCUPĂRI DE SEZON LA Tg. MUREȘ
(Urmare din pag. 1)

TE MAI MULTE PATINOA
RE DECÎT ÎN ANUL TRE
CUT. Pe lingă patinoarul din 
parcul sportiv „23 August", al 
clubului sportiv „Mureșul", și 
cel din parcul Voința, se vor 
amenaja altele la baza nauti
că „7 Noiembrie", la Liceul 
de artă, cit și în curțile unor 
școli și licee, în scopul asi
gurării unei activități cît mai 
bogate pentru tineretul din 
oraș.

Secția de patinaj viteză a 
clubului „Mureșul” și-a pro
pus, de asemenea, să organi
zeze, în perioada următoare. 
un curs de inițiere, în ve
derea pregătirii de noi ele
mente în acest sport. Astfel, 
se va organiza. în colaborare 
cu Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor, cîteva 
concursuri de popularizare a 
patinajului și de depistare de 
noi talente.

In cadrul festivităților care 
vor avea loc cu prilejul ani
versării a 50 de ani de la în
ființarea clubului „Mureșul". 
VA FI ORGANIZAT UN 
MARE CONCURS DE PATI
NAJ VITEZA. DOTAT CU 
„CUPA MUREȘUL". De ase
menea, patinatorii de viteză 
tîrgumureșeni vor participa'la 
toate concursurile și campio
natele ce se vor desfășura în 
sezonul acesta.

★
LA SCHI — disciplină cu 

peste 2 000 de practicanțl — 

Șc. sp. Oradea cu î Șc. sp. 
Bacău 36—6, Șc. sp. Brașov 
29—9, Șc. sp. Gheorghieni 
43—10, Șc. sp. Cîmpuiung 
22—15, Șc. sp. Galați 29—10, 
Șc. sp. Cluj 28—Ip, Olimpia 
București 35—28 ; Șc. sp. 
Cîmpuiung Moldovenesc cu : 
Șc. sp. Cluj 36—12, Șc. sp.

Echipa ȘColii sportive din Oradea, cîștigătoarea întrecerii 
fetelor născute în 1960 și mai mici.

Gheorghieni 33—21. Olimpia 
Buc. 19—15, Șc. sp. Bacău 
24—23, Șc. sp. Galați 17—10, 
Șc. sp. Brașov 27—14 : Olim
pia București cu i Șc. sp. 
Cluj 28—20, Șc. sp. Galati 
31—25, Șc. sp. Bacău 20—17, 
Șc. sp. Brașov 36—10, Șc. sp. 
Gheorghieni 35—9 ; Șc. sp. 
Brașov cu: Șc. sp. Gheor
ghieni 22—20, Șc. sp. Galați 
18—22, Șc. sp. Cluj 19—16, 
Șc. sp. Bacău 21—16; Șc. 
sp. Bacău cu 1 Șc. sp. Galați

Pe patinoarul acoperit din M. Ciuc

UN NOU MECI INTERNAȚIONAL
MIERCUREA CIUC (prin 

telefon). Noul patinoar acope
rit din localitate, aflat in 
probele tehnologice, a găz
duit sîmbătă seara un alt 
meci international de hochei, 
în ioc revanșă s-au întîlnit 
cunoscuta formație Avîntul 
M. Ciuc si echipa cehoslovacă 
de iuniori C.H.Z. Mtvinov. 
De data aceasta, oaspeții au 
fost nevoitî să părăsească te

cea mai puternică secție din 
Tg. Mureș este aceea a aso
ciației sportive „Comerțul”, 
pe care o antrenează Alexan
dru Reck. Membrii ei au fă
cut antrenamente pe uscat, 
încă de la începutul lunii oc
tombrie, de două ori pe săp- 
tămînă. Secția de schi de ia 
„Comerțul” cuprinde 24 de 
sportivi legitimați și 40 copii. 
Ca și în ceilalți ani, asociația 
sportivă ..Comerțul” va orga
niza și în iarna aceasta, pe 
platoul Cornești, tradiționalul 
curs de inițiere pentru copii 
la schi. Înscrierile pentru a- 
cest curs au și început, ob- 
servîndu-se un interes deose
bit în acest sens. Trebuie să 
amintim că printre schiorii 
care s-au ridicat în anii tre- 
cuți, pornind de la aceste 
centre de inițiere, se numără 
Paula Dorin, Emod lancso, 
Ladislau Reck, Suzana Lazăr, 
Mircea Buchlea, Andrei Ba
lazs. Unii dintre tinerii schi
uri de la „Comerțul" au par
ticipat în sezonul trecut la 
finala campionatului republi
can rezervat copiilor, obți- 
nînd rezultate bune.

în vederea asigurării unei 
baze adecvate pentru activi
tatea schiorilor se preconizea
ză defrișarea unei porțiuni de 
pădure pe platoul Cornești 
pentru amenajarea unei pîrtii 
de slalom de circa 400 de me
tri și a unei pirtii de fond, 
Se vor face și amenajări 
PENTRU INSTALAȚIA DE 
ILUMINAT, se vor construi 

17—13, Șc. «p. Claj 14—18, 
Șc. sp. Gheorghieni 17—6 î 
Șc. sp. Cluj cu i Șc. sp. 
Gheorghieni 32—15, Șc. sp. 
Galați 17—3; Șc. sp. Galați 
cu i Șc, sp. Gheorghieni 
25—14.

CLASAMENT FINAL! 1. 
ȘC. SP. ORADEA 14 p,

Foto : ST. VILIDAR - Oradea

2. Șc. sp. Cîmpuiung Moldo
venesc 13 p, 3. Olimpia 
București 12 p, 4. Șc. sp. 
Brașov 10 p, 5. Șc. sp. Cluj 
10 p, 6. Șc. sp. Bacău 9 p, 
7. Șc. sp. Galați 9 p, 8. Șc. 
sp. Gheorghieni 7 p. Au ab
sentat de la aceste întreceri 
echipele Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. 
Constanța și Șc. generală nr. 
5 Tîrgoviște.

Iile IANCU — 
coresp. principal

U MMj]

renul învinși. în fata unui 
adversar care a atacat im
petuos din primul si pînă în 
ultimul minut. Scor final :
4-2  (2—1. 1—0. 1—1). la ca
pătul unei partide mult gus
tate de cei peste 1 200 de 
spectatori. Au marcat : Baka 
(2). Basa. Kraus pentru A- 
vîntul. respectiv Marinov si 
Vavro.

Z. MORVAY — coresp.

două cabane (la plecare și la 
sosire), va fi instalat un baby
lift pentru a se înlesni urca
rea schiorilor la locul de 
start.

La Tîrgu Mureș va fi orga
nizat și un curs pentru ar
bitrii de schi.

★
Tot în cadrul asociației 

sportive „Comerțul" din Tg. 
Mureș activează și secția de 
HOCHEI PE GHEAȚA, care 
cuprinde un lot de 16 jucă
tori. Antrenamentele pe uscat 
au început la 1 octombrie și 
se desfășoară de trei ori pe 
săptămînă, sub îndrumarea 
antrenorului prof. Ioan Soos, 
în sezonul actual, echipa de 
hochei a asociației sportive 
„Comerțul” va participa la 
campionatul diviziei B. Com
ponența echipei de hochei de 
ia „Comerțul" sînt, în cca 
mai mare parte, elemente ti
nere, crescute în cadrul aso
ciației, în urma organizării — 
în anii trecuți — a unor cam
pionate interșcolare. Cu acest 
prilej, au fost selecționate e- 
lemente corespunzătoare, ca : 
Alexandru Ferenczi (portar), 
Carol Onuțan, Ladislau Po- 
kornyi, Petre Nilca, Levente 
Bukaresti șl alții. Pe lingă 
acești tineri, echipa va cu
prinde o serie de jucători mai 
experimentați, ca Ștefan Tb- 
rlik. Ludovic Csiki clin Gheor
ghieni, Francisc Varga din O- 
dorhei și alții.

PE MAGISTRALELE VACANȚEI SPORTIVE
(Urmare din pag. 1) tului, Școala sportivă din 

Brăila a deplasat pentru 7 
zile un lot de 385 de copii. 
Alți 213 fac parte din grupul 
Ministerului Invățămîntului. 
Județul Ialomița figurează cu 
170 de persoane. Galațiul cu 
88, Tg. Mureșul cu 122. Sec
ția de rugby a Constructoru
lui cu 20...

— Fără îndoială că a caza 
și a hrăni atâtea persoane 
reprezintă o problemă în ac
tivitatea dv?

— Sîntem obișnuiți cu a- 
semenea probleme și ne stră
duim să le rezolvăm.

Din' discuțiile purtate mai 
târziu cu „beneficiarii" aflăm 
faptul că administrația lo
calității Borsec s-a achitat 
într-un mod exemplar de 
obligațiile care și le-a asu
mat, oferind pentru suma 
de lei 27 pe zi ospitalitate și 
mîncare excelentă elevilor 
sportivi veniți aici să-și pe
treacă vacanța.

ACTIVITATE INTENSĂ, 
TESTE DE ALTITUDINE. 
GÎNDURI Șl PROIECTE

...In fața autogăril din 
Borsec este un teren pe care 
zăpada s-a bătătorit trans- 
formîndu-1 într-o suprafață 
de gheață. De altfel, toate 
străzile localității sînt lune
coase ca un patinoar. Acolo, 
la doi pași de un brad uriaș 
împodobit cu globuri și 
becuri multicolore, seara, la 
lumina felinarelor, băieți și 
fete jucau .fotbal pe gheață. 
Pentru a respecta integral a

devărul trebuie să spunem 
că fetele erau mult mai abile 
în conducerea balonului de- 
cît băieții. Ne-am apropiat 
și am aflat, că sînt elevi ai 
Școlii sportive din Călărași. 
In aceeași seară stăteam de 
vorbă cu directorul taberei, 
profesorul ION NEAGU.

Interlocutorul nostru este 
un om interesant și n-a fost 
nevoie să schimbăm mai 
mult de 4—5 cuvinte pentru 
a ne da seama cu cît devo
tament și eu cîtă pasiune se 
dedică el profesiunii alese.

Călărașii figurează, deo
camdată, la marginea hărții 
care reprezintă marea perfor
manță a sportului românesc. 
Profesorul insistă asupra cu- 
vîntului DEOCAMDATĂ...

Discutând, aflăm lucruri in
teresante. Această unitate a 
județului Ialomița își recru
tează emulii din 9 școli ge
nerale, două licee teoretice, 
două licee de specialitate și 
trei școli profesionale, dis- 
punînd de peste 400 de e- 
levi încadrați în 6 secții și 
19 grupe. Față de condițiile 
materiale de care dispune 
(o singură sală de 22x12 m 
la stadionul nou și accesul 
ia stadionul orașului) rezul
tatele pot fi apreciate drept 
excelente (profesorul Neagu 
le socotește numai satisfă
cătoare), el o concretizîndu-se 
într-un titlu de campioană 
națională de copii la gimnas
tică, doi reprezentanți în lo
tul de handbal pentru ju
niori. două echipe în divi
ziile școlare de handbal .și 
un loc 3 la campionatele na

ționale de atletism ale ju
niorilor cu un sprinter, 
Gheorghe Ghiță, creditat cu 
10.7 pe 100 m.

Profesorul Ion Neagu și 
colaboratorii săi : Mircea 
Pană (gimnastică), Jean 
Buzoianu (lupte), C. Varghida 
(box), FI. Voiculescu și Au
rel Rădulescu (atletism), 
Tache Ionescu (fotbal), Io- 
niță Achim și Aurel Soft 
(handbal) socotesc această 
perioadă de vacanță drept un 
interval de activitate intensă 
pentru desăvârșirea pregătirii 
fizice generale.

Aflăm, cu plăcută surprin
dere, că niște profesori dip 
Călărași își propun să efec
tueze pe parcursul a 12 zile 
petrecute la Borsec ample 
testări privind acomodarea 
organismelor tinere cu an
trenamentul la altitudine și 
apoi, reveniți la șes, să con
tinue investigațiile pentru a 
vedea efectele acestei pregă
tiri. In această acțiune am
plă ei dispun de colaborarea 
doctoriței Lucia Vasiliu, de 
înregistrări de filme, efec
tuează „Testul Taping" (pri
vind viteza de repetiție a 
mișcărilor fine), un test so
ciologic și unul de psiholo
gie.

De bună seamă. într-o am
bianță de vacanță nu pot 
lipsi distracțiile, odihna, 
care — după părerea profe
sorului Neagu (și nu numai 
a lui) sînt la fel de impor
tante ca și munca. De altfel, 
arta de a te pregăti se îm
pletește totdeauna cu arta de 
a te relaxa.

Pentru copii s-a organizat 
un program interesant din 
care nu au lipsit serile de 
tabără, de muzică,, de dans, 
Atleta Niculina Cîrstea și-a 

dovedit calitățile de cîntă- 
reață și n-ar fi exclus s-o 
vedem apărînd într-un viitor 
nu prea îndepărtat la emi
siunea „Steaua fără nume". 
Handbalista Lucia Dorobanții 
și-a amuzat colegii și colegele 
cu recitări și monologări, la 
concurență cu Rodica Opri- 
șan, Carmen Rusu și Ștefan 
Mărgărit.

Bineînțeles, în ajunul A- 
nului Nou, în fața unui brad 
încărcat cu podoabe și daruri, 
a venit Moș Gerilă și nimeni 
n-a bănuit că moșneagul 
bărbos, într-o haină roșie 
..maxi", nu era nimeni al
tul de cît profesorul Ion 
Neagu care a avut pentru 
fiecare dintre copii o vorbă 
bună, o povață și o bom
boană-.

IARNA CAR...

Următorul ultimul)
popas la Bacul Roșu. 
Voia bună cu care am 

pornit la drum a început 
să scadă. Șoseaua oare leagă 
Gheorghienii de Bacul Roșu 
este o pistă de gheață. De
corul. însă, apare feeric. Este 
o iarnă blîndă și blajină ea 
o bunică bună. Brazii încăr
ca ți de nea ne salută cu re
verențe adînci. Pînă la urmă, 
în ciuda drumului greu, to
tul se termină cu bine.

Lacul Roșu... Vila ..Raza 
soarelui" găzduiește 150 de 
copii iar una vecină încă 
180 din loturile de perfor

manță ale Școlilor sportive din 
București, Sibiu,- Ploiești, 
Timișoara. Bacău. Satu Mare. 
Arad. Tg. Mureș, Odorhei, 
Caransebeș. Buzău. Tot la 
Lacul Roșu și-au stabilit car
tierul general elevii Școlii 
sportive din Piatra Neamț, 

conduși de profesorul Săvi- 
nescu.

Pe directorii taberei, profe
sorul NORBERT VALDIN- 
GER și GHEORGHE ARDE- 
LEANU i-am găsit ocupați 
cu pregătirile pentru întâm
pinarea noului an. I-am 
sustras preocupărilor cotidi
ene și, foarte gentili, ne-au 
pus la dispoziție toate da
tele și informațiile de care 
aveam nevoie.

Ca și la Borsec, la Lacul 
Roșu se lucrează serios, pe
rioada de vacanță corespun
zând uneia de muncă in
tensă și nicidecum de re
creație. Stațiunea oferă, din 
toate punctele de vedere, 
condițiile necesare: găzduire 
admirabilă, o masă consis
tentă. diferențe de relief, ză
padă. Se fac două antrena
mente pe zi. unul fiind în
locuit cîteodată cu o excursie.
S-au făcut asemenea ex
cursii ia muntele Suhardul 
Mare și Suhardul Mic, Cheile 
Bicazului. Vîrful Ucigașul, la 
mînăstlriie din nordul Mol
dovei

Selecția fei tabere s-a des
fășurat după criterii rigu
roase de valoare. Au benefi
ciat de acest stagiu echipele 
clasate pe primul loc în di
viziile școlare Ca jocuri) si 
sportivii care au obținut cele 
mai bune rezultate în 1970 
Ia discipline individuale.

Profesorul DEZIDERIU 
BLAIER. din Timișoara, care 
se ocupă cu organizarea pro
gramului cultural, ne vor
bește pe larg despre aceasta.

In primul rînd el ne roagă 
să transmitem mulțumiri to
varășului ALEXANDRU 
MIȚA, directorul întreprin
derii economice de odihpă 
Bacul Roșu, care s-a îngri

jit părintește pentru a asigura 
copiilor condițiile optime. A- 
flăm, în continuare, că tim
pul liber a fost folosit în
tr-un mod ingenios, asigu- 
rîndtuse celor aflați în ta
bără un program original și 
variat S-au organizat con
cursuri amuzante pe tema 
„Cine știe de toate cîștigă", 
abordîndu-se cele mai dife
rite domenii de activitate î 
sport, literatură, muzică, pro
bleme de circulație, probe de 
îndemînare. Au avut loc con
cursuri de... țesut ciorapi și 
cusut nasturi, pe care le-au 
cîștigat... băieții. Intr-o seară 
s-a efectuat o foarte intere
santă probă de aplicație. 
După stingere s-a dat „alar
mă", copiii s-au îmbrăcat pe 
întuneric, și au plecat în pas 
alergător, cale de 2 km, 
pînă la Cheile Bicazului ca 
să dea ajutor unui autobuz 
care se răstumase acolo. De 
fapt, nu era vorba despre 
nici un accident ci profesorii 
au, dorit pur șî simplu să 
vadă cum pot răspunde spor
tivii îa o acțiune de îndato
rire obștească. Copiii au răs
puns pentru nota .10!

Reportajul nostru se în
cheie aici. București— 
Borsec — Bacul Roșu— 

București. Drum de peste 
800 dg kilometri. Am stră
bătut șosele grele, înghețat-’, 
am mers pe serpentine, la 
marginea prăpăstiei. dar 
n-am avut ce regreta, pentru 
că această călătorie ne-a pri
lejuit o tulburătoare întâl
nire cu tinerețea sportivă si 
în ambianța tinereții te simți 
și tu, chiar fără să vrei, mai 
tânăr.

tivi care și-au propus pentru 
anul 1971 rezultate și va
lori capabile să-i facă apți 
de a atrage atenția selecțio
nerilor Olimpiadei de la Miîn- 
chen sau ai celei de la 
Montreal.

Aproape întreaga capaci
tate turistică a acestei lo
calități, mult căutate pentru 
aerul ei. pentru virtuțile ei 
terapeutice, este ocupată de 
taberele școlare.

Gospodarii Borsecului s-au 
aflat la înălțime. Ei au reu
șit să asigure micilor lor oas
peți condiții admirabile de 
hrană și de cazare.

Pentru a ne putea descurca 
în labirintul vilelor care, ca 
și străzile din New York, 
nu au nume ci poartă nu
mere. ne oprim la biroul 
de repartiție unde avem pri
lejul să-l cunoaștem pe tova
rășul ȘTEFAN MARKOS, 
directorul comercial al între
prinderii balneo-climaterice 
Boțsec, un om deosebit de 
amabil, gata să ne pună la 
dispoziție 'toate informațiile 
dc care avem nevoie. Pe ne
simțite și fără vreo intenție 
preconcepută conversația noa
stră ia forma unui interviu 
ad-hoc.

— Așadar, ce oaspeți aveți • 
acum în localitate ?

— Am să vă răspund foar
te exact (și Ștefan Markos 
consultă un tabel). Ne bucu
răm de prezența a aproape 
1000 de tineri sportivi din 
taberele vacanței organizate 
de Ministerul Invățămîn-
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AZI, 15 JUNIORI ROMÂNI
LA AVIONUL DE BEIRUT
HELVEI ARE DIN NOU PICIORUL ÎN GHIPS! • SCHEPP A PLECAT, LĂSÎND ÎN SCHIMB 0... SCRISOARE

Prezent la 
a surprins

nostru, Dragoș NEAGC, 
relaxare între reprizele

antrenamentul juniorilor lotului național, fotoreporterul 
această secvență de tenis... cu piciorul, moment de 

de efort susținui.

Trebuia să plec neapărat. 
Trebuie 
vai pierde 
(n.n. e 
despre • 
bă lâ 
îmi va 
clasa a 
păt.

Cu stimă
SCHEPP".

să învăț, 
anul 

vorba, se 
o medie mai sla- 
limba franceză), 
fi greu să reiau
XII-a de la ca-

Dacă 
acesta 
pare,

și respect,

N-ar strica, poate, gîndesc, 
ca Schepp, acolo unde se a- 
flă, la Arad, probabil, să 
citească încă o dată ceea ce 
a scris... Mai ales ultimul 
rînd.

cînd aceste rîn-La ora 
duri zăbovesc sub ochii citi
torilor, membrii lotului na
tional de juniori își vor fi 
ocupat locurile în elegantul 
BAC ce urmează să-i tran
sporte spre Liban, acolo un
do cea mal tînără dintre re
prezentantele fotbalului ro
mânesc urmează să între
prindă un turneu de o săp- 
tămînă

★
...E duminică spre amiază, 

și e frig, frig nemilos — 
cîine cu colți de viperă, cum 
ar zice poetul. în 
sportiv de la „23 
domnește o liniște 
re neumblată...

Printre copacii 
nevenirea zăpezii 
Ia un moment < 
siluete în treninguri albastre

parcul
August" 

de pădu-

trlștl de 
l se Ivesc 
dat 10—15

Duo Năsturescu — Bebică ți 
Mugurel — intr-un instanta
neu de vacanță, la Predeal.

— eompanențli lotului na
țional de juniori — răsu- 
flînd căznit, purtînd totuși 
cu el zîmbetul și sprintenea
la adolescenței, acumulînd 
acum ceea ce Dobrău ne 
spusese cu puține zile în 
urmă că reprezintă „rezer
vele de energie și ambiție" 
necesare calificării în tur
neul U.E.F.A.

Antrenorul Ardeleanu, ul
timul în acest pluton, indi
ferent la tot ceea ce nu ține 
de alergarea lui, se oprește 
o clipă și ne șoptește :

— Știți, mîine plecăm în 
Liban. Turneul s-a perfec
tat. La invitația lui F. C. 
Beirut jucăm trei meciuri 
cu adversari serioși, din pri
ma ligă. Pesta o săptămină 
ne întoarcem...

Face apoi uh gest cu mîna
— poate un semn de rămas 
bun — și dispare printre 
brad, decis să-i ajungă pe 
ceilalți. Nu-i mal aud decît 
glasul : „Hai, Bucaru, hai, 
genunchii mai sus, mai sus

așa băiete !..."
★

Peste cîteva ore, în camera 
nr. 12 a hotelului 
la „23 August", 
Băieții dorm. 
Ghimpețeanu își 
dicamentele în trusă, 
Zavoda, antrenorul 
scrie ceva într-un caiet gros, 
cu scoarțele tocite, pe a că
rui copertă se odihnesc cîte
va litere groase, stinghere : 
„Planuri de antrenament".

Profesorul Constantin Ar
deleanu vorbește cu glas 
stins, parcă temîndu-se ca 
vocea lui să nu pătrundă

sportiv de 
la parter. 

Doctorul 
așază me- 

Vasile 
secund,

prin 
va :

pereți, trezind pe cine-

— Plecăm cu 
Smarandache și 
accidentat, iar 
bine, Schepp a 
noapte, lăsîndu-ne un bilet.,.

îmi întinde o foaie de 
hîrtie, scrisă cu pastă verde, 

cărui conținut nu văd de 
nu l-as face publicabil : 

„Tovarășe antrenor, vă 
rog să nu-mi luați în 
nume de rău această dis
pariție, intr-adevăr lașă! 
Aș vrea să mă înțelegeți.

al 
ce

15 jucători. 
Hei vei s-au 
Schepp... ei 

plecat peste

SCURT DIALOG CU
Scurt dialog cu antrenorul 

studenților craioveni. Stefan 
Coidum.

— Cum considerat! evoluția 
echipei in prima parte a cam
pionatului ?

— Am început bine *1 pu
team realiza mai mult dar 
comportarea nesatisfăcătoare 
din „Cupa europeană a tîr- 
gurilor" a dereglat total echi
pa. Locul 8 în clasament este 
nesatisfăcător. deși am «cu
mulat 17 puncte, aflîndu-se 
la numai 3 puncte de lider.

— Ce vă propuneți pentru 
retur ?

— Vom insista ne pregătirea 
fizică. Urmărim ca echipa să 
ioace intr-un ritm susținut ne 
o Derioadă mal mare de timn. 
Vom pune un accent deose
bit ne îmbunătățirea locului 
in atac si ne sporirea efici
entei în fazele de finalizare.

— Cînd începeți pregătiri
le?

— Iată programul : 12—15 
ianuarie — vizita medicală, la 
Craiova 15—31 ianuarie —

AJI PROGRESAT FOARTE MULT
(BBmare dtn pag. I) Jairzinho și

cele auzite

LA ORA STARTULUI

ÎN PREGĂTIREA DE IARNĂ A ECHIPELOR
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★
Cu doctorul Ghimpețeanu 

stau de vorbă despre Hel- 
vei, acest veșnic accidentat, 
un al doilea... Iordănescu al 
întinderilor și contuziilor.

— Cînd s-a prezentat la 
lot — îmi spune — totul 
era în regulă. Avea poftă de 
joc, era perfect sănătos. Du
pă cîteva zile, i s-a umflat 
genunchiul drept, 
constatat o leziune pe care o 
bănuiesc a fi de 
I-am pus piciorul în ghips 
și l-am

Helvei,

a/poi am

menise.

trimis acasă...
eternul ghinionist...

★
cînd aceste rînduri 
sub ochii cititori-

La ora 
zăbovesc 
lor, membrii lotului națio
nal de juniori — COSTAȘ, 
BUCARU. DOBRÂU. MATE- 
ESCU, SANDU GABRIEL. 
MICLOȘ, CIOCÎRLAN, DA
NILA, BOLONî, DONOSE, 
ION ION, AELENEI, SAN
DU MIRCEA, COJOCARU, 
și NASTASE — își voir fi 
ocupat locurile în avion...

Ovidiu IOANIȚOAIA

ȘTEFAN COIDUM
nrceâtire comună, la Sinaia : 
31 ianuarie — 15 februarie — 
reîntoarcerea la Craiova si 
susținerea sesiunii de exame-

Dinamoviștii bucureșteni au făcut sîmbătâ după-amiază 
Iată o secvență care-i surprinde în plin efort.

DINAMO BUCUREȘTI
PLEACĂ AZI LA SINAIA

Liderul turului campiona
tului primei divizii, Dinamo 
București, se „îmbarcă" 
fazi în trenul de 
pentru o primă clapă 
pregătire, care va dura 
săptămină.

Fotbaliștii bucureșteni 
vor antrena în cunoscuta 
stațiune de pe Valea Praho
vei pînă lunea viitoare, cînd 
se vor reîntoarce 
tală, urmind ca a 
pe 12 ianuarie, să 
turneu in America

as- 
Sinaia, 

de 
o

se

în Capl- 
doua zi, 
plece în 
de Sud.

SPORT CLUB BACĂU
ÎȘI REIA ANTRENAMENTELE

Cu începere de astăzi, fot
baliștii de la Sport Club Ba
cău vor fi din nou împreună. 
Pînă la 12 ianuarie, ei vor 
efectua vizita medicală si vor 
face antrenamente ușoare. 17 
jucători — printre care Ghllă. 
Velicu. Bălută. Florea. Ene 
Daniel. Hritcu. DembrOvschi. 
Dutan — susțin în această pe
rioadă examene.

Pentru a doua bafte a pro
gramului de pregătire, lotul 
băcăuan va face deplasarea 
pe 13 Ianuarie, la Slănic Mol
dova.
Ilie IANCU-coresn. principal

VEȘTI DE LA 
PROGRESUL BRĂILA

ȘfOlilIJĂ DE ANALIZĂ

primul antrenament al anului.
Foto : Theo MACARSCHI

După un sezon bogat 
surprize — unele fericite, 
tele triste —, campionii 
reunesc azi pentru un prim 
bilanț, pentru analiza defi
ciențelor din tur și pentru 
stabilirea „planului de bă
taie" al sezonului viitor.

în 
al
so

vizita medicală. După amia
ză. la ora 18. la sediul clubu
lui. va avea loc ședința de 
analiză pe marginea compor
tării echipei în turui campio
natului. Apoi, mîine diminea
ță, giulestenii vor pleca ’a 
Predeal, unde se vor pregăti 
pină în ziua de 17 ianuarie.

DOBRIN ÎNCEPE
EXAMENELE

„ZI PLINA" LA RAPID
Pentru fotbaliștii de la Ra

pid, vacanta a luat sfîrsit. 
Explicabilă graba cu care 
giulestenii îsi reiau pregătirile, 
îi așteaptă un sezon deose
bit, cu turneul din America 
de Sud si campionatul natio
nal în care aspiră la titlu.

Azi, la ora 8. jucătorii au 
fost convocati la Centrul ..23 
August" din București pentru

După ce ți-a petrecut zi
lele de vacanță de pinii 
acum, învățind și — în pau
zele de studiu — pltnibîn- 
du-se cu fiul său, Dănuț, prin 
„orășelul copiilor”, interna
ționalul piteștean Dobrin ia 
azi un start important: în
cepe examenele pentru clasa 
a Xl-a.

Succes, Dobrine !

tul nostru. O generație de 
jucători foarte talentați ca 
Dumitrache, Dinu, Dobrin 
etc., se va afirma, sînt con
vins, tot mai mult. ROMA
NIA VA FI FOARTE CU- 
RlND O FORMAȚIE DE TE
MUT PENTRU CELE MAI 
PUTERNICE ECHIPE DIN 
LUME. Succesele obținute în 
ultimul timp dovedesc 
confirmă munca plină 
pricepere a antrenorilor 
mâni.

Ce defecte ? Să ne înțe
legem bine de la început: 
eu nu-mi permit să critic, 
eu observ și, pentru că 
mi-ați solicitat părerea, v-o 
spun. Mai întîî, o observație 
do ordin organizatoric. De 
cînd sînt jucător și antrenor 
la S'.cav.a roșie am efectuat 
peste 4G de turnee, pe toate 
continentele- La nici un ase
menea turneu echipa mea 
nu a întîlnit măcar O SIN
GURĂ ECHIPĂ româneas
că!!! Nu pot afirma cu exac
titate, dar după cîte știu nici 

■ o altă echipă iugoslavă nu 
a jucat cu vreo formație 
română la un asemenea tur
neu!!! Deci, prima observație: 
ECHIPELE ROMANEȘTI DE 
CLUB SE DEPLASEAZĂ 
FOARTE, FOARTE RAR SI 
JOACĂ NEPERMIS DE PU
ȚIN CU ECHIPELE DIN 
STRĂINĂTATE. Cum ați 
putut să permiteți ca jucă
torii români să se întîlneas- 
că. pentru prima oară, cu cei 
mai valoroși jucători brazi
lieni, tocmai într-o partidă 
din cadrul turneului final? 
Cum să parezi jocul lui

și 
de 

ro-

Pele, Clodoaldo, 
alții numai din 
sau citite în ziare! S-a văzut 
cit de mult au folosit fot
baliștilor români cele două 
jocuri amicale cu Anglia, 
înainte de a juca cu aceeași 
echipă in cadrul turneului 
final!

Am urmărit o singură par
tidă de campionat în Româ
nia. Steagul roșu — U.T.A.. 
Nivel de joc bun. fair-play-ul 
la înălțime, jucători talen- 
tațl pentru care fotbalul 
n-are secrete. Dar, iertați-mă, 
prea mulți „trîntori" la am
bele echipe! Nepermis de 
mulți jucători „gindesc" pe 
teren minute întregi, în timp 
ce cîțiva trebuie să supli
nească, prin eforturi triple, 
indolența celorlalți. LIPSA 
DE ANGAJARE TOTALA A 
FIECĂRUI COMPONENT 
ESTE INADMISIBILĂ IN 
CONDIȚIILE JOCULUI DE 
AZI. Am stat un sezon în
treg la Liverpool, urmărindu-i 
pe Bill Shankly și 
Antrenorul englez 
nea că pentru el 
RUL DE FOTBAL 
CELA CĂRUIA
DESPICI PIEPTUL DAI DE 
O INIMĂ DE PIRAT.

îmi permit să mă refer în 
cîteva cuvinte și la 
campioanei U.T.A. și 
chipa națională.

U.T.A. este un team 
nic. Căderile ei în 
une'. partide sînt însă 
pe inexplicabile. In

elevii săi. 
îmi spu-

JUCĂTO- 
ESTE A-
DACĂ-1

jocul 
la e-

puter- 
timpul 
aproa- 

___ ,_______ _ aceste 
intervale parcă urmărești o 
altă echipă. Și la Belgrad 
și la Arad, aceste căderi au 
însemnat înfrîngerea. DOZA
REA EFORTULUI, împletită

LOTO-PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA SPECIALĂ 
LOTO A REVELIONULUI

DIN 1 IANUARIE 1971:
EXTRAGEREA I:

49 76 46 38 6 81 25 33 74 
EXTRAGERE?! a Il-a i

89 56 71 15 21 2 47 
EXTRAGEREA a III-a :

89 58 29 65 90 53 
EXTRAGEREA a IV-i

63 57 17 1 62 14 
EXTRAGEREA

4 54 16 18 49
FOND DE 

PROVIZORIU :
Plata premiilor va începi 

în Capitală de la 13 ianua
rie pînă la 15 februarie 1971 : 
în țară, de la 16 ianuarie 
pînă la 15 februarie 1971 in
clusiv.

•a :

a V-a :
75 79 34
PREMII
5.200.000 Ic

CU 
LA 

NR. 
1971

AȘA ARATA o varianta
13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT
I, ETAPA DIN 3 IANUARIE

1. Bologna — Verona
2. Cagliari — Torino
3. Juventus — Lazio
4. Lanerossi — Foggla
5 Milan — Catania
L Roma — Napoli
7. Sampdoria — Internazionale 2
8. Varese — Fiorentina x
9. Bari — Mantova x

10. Massese — Casertana 1
II. Modena — Brescia I
12. Monza — Catanzaro anulat
13. Reggina — Novara X

Fond de premii : 190 70S lei.
Meciul 12 nedisputîndu-se din 

cauza zăpezii, toate variantele 
primesc pronostic exact.

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel : în Ca
pitală de la 8 ianuarie la 18 fe
bruarie.

Ir țară de la 11 ianunrie Ia 
13 februarie 1971 inclusiv.

cu tactica adecvată pentru 
fiecare partidă, iată un de
ziderat ce trebuie cucerit. A- 
tunci CÎND 
ȘIT ACEST 
LIMINAT-O 
NOORD. Cu 
talia lui Nicolac Dumitrescu, 
U.T.A. va confirma, în vii
tor, deosebitele-i calități și 
succesele nu vor întîrzia.

La echipa națională, o sin
gură observație: o oarecare 
monotonie în jocul echipei, 
datorită poat'e aplicării prea 
evidente a unei scheme.

La Guadalajara, cînd Ceho
slovacia a preluat conducerea 
cu 1—0, iar Brazilia cu 2—0, 
ROMANII AU ACȚIONAT 
MAI LIBER, MAI LARG, 
MULT MAI CURAJOS, JO
CUL S-A SCHIMBAT SI 
REZULTATELE S-AU VĂ
ZUT PE LOC!

II. Sugestii ? în primul 
rînd multe, foarte multe 
partide cu parteneri valoroși, 
pe linie de club și națională. 
Echipa României s-a afirmat 
puternic în ultimii ani, jocul 
ei este spectaculos, place, este 
tentant pentru organizatori 
și manageri, pentru cel mal 
pretențios public. Fac o mică 
paranteză ca să spun că am 
primit cu bucurie vestea că 
federațiile de fotbal din Iugo
slavia și România au căzut 
de acord ca ECHIPELE NA
ȚIONALE SĂ
NEASCĂ CEL PUȚIN O 
DATĂ PE AN. ~ 
rămînem numai

Ce ați zice de un turneu 
la București, cu participarea 
lui Dinamo București, Steaua 
Roșie, U.T.A. și Dinamo 
Zagreb? Sau la Sarajevo, cu 
Zeleznicear, Rapid, Partizan 
Belgrad și Steaua București?

Ca prieten al lui Angelo 
Niculescu îmi îngădui să-1 
sfătuiesc să încerce și să 
aibă întotdeauna încredere în 
TINERI.

„Acestea toate sînt părerile 
și observațiile unui antrenor 
și iubitor al fotbalului care, 
bineînțeles, nu poate să cu
noască foarte bine fotbalul 
dv. Ca om, devin sentimen
tal cînd e vorba de Româ
nia. pentru că de țara dv. 
se leagă primul meu succes, 
din anu] 1962 cînd am fost 
antrenorul echipei de juniori 
a Iugoslaviei, Ia Turneul 
U.E.F.A.

în anul ce a venit, doresc 
fotbalului românesc multe 
succese".

ne : 15—28 februarie — iocuri 
de pregătire si omogenizarea 
formației. De asemenea, du
cem tratative pentru contrac
tarea unui turneu de cîteva 
iocuri în Turcia. iAurcl 
PĂPĂDIE).

Convbrbire-fulger cu Virgil 
BLUJDEA, antrenorul diviziona
rei B Progresul Brăila.

— etnii reluați pregătirile ?
— La 6 lanuafie Începem 

trenamentele la Brăila, 
de 24, plecăm la munte — 
știu încă în ce localitate — pen
tru o perioadă de două săptă- 
mtnl.

— Aveți noutăți în ceea ce pri
vește lotul î

— înainte de toate, voi căută 
să-l titularizez, in retur, pe por
tarul Trofim. Am legitimat apoi 
un jucător de marc perspectivă, 
pe Chițu, de la Șoimii Buzău, 
în sfirșit, am inclus în lot patru 
juniori : Laurențiu, luga, Stc- 
luș și Oană.

— Ați terminat turul pe locul 
4. Credeți că ăveți șanse să pro
movați în prima divizie î

— Nu cred. Sînt un om realist. 
Avem în serie echipe mai tari 
decît aceea a noastră.

un cîștigător în ternăValeriu Iliescu

an
in ziua 

nu Nu ne-am mirat aflînd că 
Valeriu Iliescu, cîștigătorul 
premiului I al tradițiorfalului 
concurs organizat de ziarul 
nostru, a fost pînă nu de 
mult sportiv de performantă 
(fotbalist în divizia B, la 
Flacăra Roșie). Și un com
puter, înainte de a fi solici
tat într-o problemă, trebuie 
programat cu datele de refe
rință din domeniul respectiv, 
așa îneît ni s-a părut fireso 
ca deținătorul primului pre
miu să fie un cunoscător

spec-

fap- 
aflat 
doua

U.T.A. A REU- 
LUCRU, A E-

PE FEIJE- 
un specialist de

SE LVT/L-

Dar să nu 
aici.

SĂTMĂREANU

Șl SĂRITORII

ÎN LUNGIME 1BEDETEIX DE

Văzuti de IONESCU
Ziarul „Sportul" inaugurează 

vedetele de ieri ale sportului
o formulă 
românesc

de legătură între 
_____  _______  și cele de azi. 

Comentariul marilor noștri sportivi din trecut la adresa 
așilor actuali confine numeroase linii de interes. Stima și 
afecțiunea dintre generafiile de campioni ar fi prima 
dintre ele. Apoi priceperea și capacitatea de înțelegere 
care dau opiniilor crezămînt, legitimitate, autoritate. 
Scurgerea timpului cu efectele ei multiple și în planul 
sportului, creează o perspectivă cu ajutorul căreia vom 
descoperi, fără îndoială, puncte de vedere pline de idei 
fertile și de farmec. Peste vreme, gloriile de altădată 
ale stadionului aduc un omagiu celor mai remarcabili 
campioni de acum, care, la rindul lor, își vor cinsti îna
intașii. încălzindu-și sufletele și mintea cu noblețea și în
țelepciunea gîndurilor rostite pentru ei.

fotbalist, sportiv de excepție in 
campion național la săritura in 

1936), recordman al țării la aceeași 
in 1935 cu 7,15 m) și campion 

-6,82).
a jucat în echipa Venus 

detașîndu-se prin maniera 
viteză, detentă și

Ionescu Crum, atlet și 
perioada antebelică, a fost 
lungime (anul 1934 și 
probă (în 1934 cu 7,08 m; 
balcanic (1936 — Atena

In paralel, Ionescu Crum
daș dreapta
dar corectă, prin vigoare, 
Este de profesie jurist-consult.
SĂTMĂREANU JOACA BINE MAI ALES

SARUL SAU E O EXTREMA DE VALOARE

fun- 
lui bărbătească 
tehnică.

CÎND ADVER

€ftm
tru remedieri, sint convins 
cu rezultate notabile.
ACEL FENOMENAL 8,90 
m SPERIE PE ÎNCEPĂ

TORI

Fiindcă am jucat fundaș 
dreapta, am să vorbesc de
spre Sătmăreanu. îmi place 
atunci cînd se mobilizează. 
Are un fizic ideal pentru acest 
post. Joacă bine mai ales 
cînd adversarul său e o ex
tremă de valoare. In acest 
sens îmi amintește de Ghiță 
Albu. Deseori, Albu nu era 
în formă la Venus, dar la 
echipa națională se comporta 
bine. Acest decalaj se da
tora și se datorește opticii 
fotbaliștilor care împart par
tidele în ușoare și grele.

După mine nu există de- 
cit meciuri dificile și acest 
■adevăr ar trebui predat tu
turor tinerilor. Am să-i vor
besc lui Sătmăreanu despre 
unele lucruri 
pinia mea. îl 
nerabil. Nu 
..bătăios". de 
litudine de fundaș cum s ar 
zice. Capacitatea lui de reac-

care, după o- 
fac uneori vul- 
e suficient de 
înfipt. N-are a-

ție e deficitară. Nu este atît 
de exploziv cit ar trebui. 
Cînd atacă pentru deposedare 
nu adoptă cea mai bună po
ziție. Stă cam drept, spri
jinit pe toată talpa, nu pe 
virfuri cum ar fi indicat. 
Obișnuiește să permită ad
versarului interceptarea ba
lonului și APOI IL ATACĂ, 
in loc să încerce mai des inter
cepții, ori să ajungă la min
ge concomitent. La jocul de 
cap e bun, dar uneori apre
ciază greșit distanța, înăl
țimea și momentul săriturii. 
Din cînd în cînd se complică 
inutil. Conduce mult, avan
sează. apoi NU REVINE LA 
TIMP, ci rămîne spectator la 
continuarea fazei inițiată de 
el. Calitățile lui Sătmăreanu 
sint indiscutabile. Eu am in
sistat asupra unor lacune, 
iar dacă el Va considera că 
am dreptate măcar în cîteva 
direcții, ar putea lucra pen-

Recordul nostru național la 
săritura în lungime este astăzi 
8,01 m. Performanță buni- 
șoară, dar izolată. Rezulta
tele remarcabile la această 
probă atletică apar la noi 
cam rar, autorii lor sînt in
constanți. Cred că săritorii 
noștri cei mai capabili sînt 
lipsiți de calități native deo
sebite. Sărucan și Zaharia, 
de pildă, au talia mică. Apoi 
sînt lipsiți de viteză. Primul 
aleargă suta de metri în 
10.5, insuficient pentru un 
săritor de clasă. Ei fac an
trenamente superioare celor 
ce se făceau pe vremea mea, 
dar noi aveam calități na
turale mai bune. Pe vremea 
aceea, pregătirea nu era atît 
de minuțioasă și de intensă. 
Noi ne jucam, făceam sport 
din plăcere și pentru plă
cere. Astăzi, 
par puțin
Săritura in. lungime e o probă 
grea. Cere viteză și coordo
nare în alergare, forță de 
desprindere etc. Și apoi, s-a 
ajuns la acel fenomenal 8,90 
m care sperie pe începători. 
Pentru toate acestea, opera
țiunea de selecție a căpătat 
o importanță excepțională. 
Or, eu cred că tocmai în a- 
cest punct se lucrează cam 
fără criterii la noi. Iar după 
ce alegi oameni cu atribute 
native puține sau limitate, 
poți face antrenamente ori- 
cît de bine, tot degeaba, nu 
se vor obține performanțe 
grozave. In orzul fetelor stăm 
bine. In Balcani nici cu 
băieții nu ne facem de ru
șine, dar ar trebui să ne ur
nim din acest stadiu.

Soluții ? SELECȚIE 
CUMPĂNITĂ, apoi 
mai mulțu și PASIUNE.

„dinăuntru" al sportului, un 
cîștigător în temă. După cum 
nu ne-am mirat nici că Va
leriu Iliescu, deși fost fotba
list (și soț al unei foste vo
leibaliste divizionare) este un 
pasionat spectator al... hand
balului („sportul cel mai 
taculos !“).

Nu ne-a mirat decît 
tul că cititorul nostru a 
că este cîștigător abia a
zi după publicarea în ziarul 
nostru a rezultatelor concur
sului ! De ce atît de tîrziu ? 
Pentru simplul motiv că n-a 
mai găsit ziarul la chioșcuri.. 
Prima care l-a felicitat a fost 
soția — și ea participantă Ia 
concurs — care a aflat tot a 
doua zi, dar independent, de 
rezultat. în schimb, colegilor 
săi de serviciu de la între
prinderea poligrafică „Lucea
fărul", nu le-a venit să crea
dă, deși adresa publicată nu 
mai lăsa nici un dubiu. Do
vada peremptorie au consi
derat-o, însă, a fi invitația 
ziarului de a participa la 
festivitatea din sala Floreasca, 
în care sportivul nr. 1 al 
țării — Ilie Năstase, desem
nat de voturile cititorilor 
noștri, primea distincția Con
siliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

Și pentru că tradiția publi
cistică a tradiționalului sfîr- 
șit de an impune întrebarea : 
„Ce vă doriți în noul an ?“ 
— n-am căutat s-o eludăm. 
Iar răspunsul lui Valeriu Ili
escu s-a înscris ferm, tot în 
perimetrul sportului: Aș vrea 
să reușesc admiterea Ia fa
cultate : I.E.F.S., fără frec
vență".

în asemenea condiții, ne-am 
permis un adaos: „Ce spe
cializare urmăriți : handbal 
sau, totuși, fotbal ?" Răs
puns î „La handbal în... tri
bună, la fotbal... în teren!"

— p, sl. —

unii atleți îmi 
cam roboți.

BINE 
muncă

NECAZURILE SCHIORILOR

zăpada din de-
le-a permis anul

Favorizați de 
cembrie, care___ __
acesta să-și înceapă mai timpuriu 
antrenamentele șl chiar să-și 
măsoare torțele în primele con
cursuri, schiorii sînt acum. — 
căjlți.

Cele cîteva zile neobișnuit 
călduroase pentru stîrșitul 
decembrie și începutul Iul 
nuarie și ploile au topit zăpada 
de pe piftii și concursurile care 
trebuiau să Inaugureze oficial la 
2 și 3 Ianuarie sezonul de schi 
nu s-au putut disputa.

Desigur că această Surpriză l-a 
pus deocamdată în încurcătură 
și-l silește pe mulți să urce din 
nou la altitudine pentru a mal 
găsi cîte Un petec de zăpadă.

Să sperăm, însă, că frigul care 
s-a reîntors va aduce și zăpadă 
și că la 9—îo ianuarie, cu oca
zia concursului internațional „Cu
pa Politehnica" (pe care II or
ganizează la Poiana Brașov Clu
bul Sportiv Politebntca Brașov), 
se va putea organiza și festivi
tatea deschiderii noului sezon de 
schi.

nc-

de 
lui 
ia-



LAUREflȚII FOTBALULUI EUROPEAN 70
așa cum i-a văzut ancheta internațională a revistei z,FRANCE FOOTBAL"
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ÎNAINTEA MARILOR COMPETIȚII
Un număr de 30 de ziariști europeni au răspuns la ancheta organizată de revista de spe

cialitate „France Football" desemnîndu-l pe cel mai bun fotbalist european al anului 1970, 
căruia î se va atribui „BALONUL DE AUR".

în rîndurile care urmează vă prezentăm pe cei trei fruntași ai acestui referendum conti
nental : 1. Gerd MULLER; 2. Bobby MOORE; 3. Luigi RIVA.

Palmaresul

Gerd Muller ciștigă — și în această fotografie... — duelul 
cu Bobby Moore (stingă), principalul său rival în testul ce

lor mai buni fotbaliști de pe continent.

BOBBY MOORE
obby Moore este
fotbalistul englez 
care a repurtat

cele mai mari succese. 
In calitate de căpitan al 
echipei naționale și al 
formației West Ham Uni
ted el a primit „Cupa 
Jules Rimei", Cupa An
gliei și Cupa cupelor.

A îmbrăcat de 85 de 
ori tricoul naționalei en
gleze și după părerea 
multor specialiști — și 
chiar a lui — el are toa
te șansele să depășească 
recordul deținut de Billy 
Wright, de 105 ori compo
nent al naționalei engleze. 
In favoarea acestei do
rințe pledează în primul 
rînd excelenta sa pregăti
re fizică, tehnica și tac
tica sa matură. Nici chiar
virsta nu este un impe
diment in tentativa pe 
care dorește să o facă, 
căci la 29 de ani un ju
cător poate fi selecționat 
încă de multe ori în echi
pa națională.

In ierarhia celor mai 
buni europeni, Bobby a 
luptat strins cu Gerd 
Milller (76 puncte) care 
a avut, la finiș un avans 
de numai 10 puncte.

„Balonului de aur“

I. Cu distincția acordată lui 
Gerd Miîller, „Balonul de 
aur" — atribuit de cunos- 

i cuta revistă pariziană 
j „France Football" — a ajuns 

la a 15-o sa ediție, latâ-i
I pe cei care au cucerit a- 

cest prestigios trofeu:
| 1956 : Matthews (Anglia)

1957: Di Stefano (Argen
tina)

1958: Kopa (Franța) 
1959: Di Stefano (Argen

tina)
I960: Suarez (Spania)
1961: Sivori (Argentina) 
1962: Masopust (Ceho

slovacia)
1963: lașin (U.R.S.S.) 
1964: Law (Scoția) 
1965: Eusebio (Portugalia) 
1966: Bobby Chariton

(Anglia)
1967: Albert (Ungaria) 
1968: Best (Irlanda de 

Nord)
1969: Rivera (Italia)
1970: Gerd Miîller (R. F. 

a Germaniei)

INTERNAȚIONALE
BOBERII ROMÂNI AU AJUNS LA

l/ftiinul sport, de iarnă care 
intră in activitatea, internațio
nală a acestui sezon preolim- 
pic este bobul. El debutează, 
însă direct cu întrecerile pen
tru titlurile de campioni ai 
Europei (sîmbătă, 'la Konigssee) 
și continuă cu cele pentru ti
tlurile de campioni mondiali. 
Deci, o activitate bogată, care 
a pus în mișcare întreaga lu
me a acestui sport al gheții.

» Boberii italieni a« înce
put pregătirile centru sezonul 
actual încă din toamnă : 40 
tic candidați au participat. sub 
conducerea lui d’Ilario. la un 
curs de antrenament la Chi- 
avari. la malul mării i apoi. 
30 dintre ei au exersat îm
pingerile ne eheată la Piele 
di Cadore : iar cei mai bur.i 
au încheiat preparativele la 
Konigssee.

• Cele 4 manșe ale cam
pionatului european de bob 
de patru persoane de la leis— 
Innsbruck (15—16 ianuarie) se 
vor desfășura în nocturnă.

înccpind de la orele 20. Se
cretarul general al comitetu
lui de organizare este Wolf
gang Friedl, care a fost unul 
din promotorii iocurilor de 
iarnă din 1964.

• Juriul international al
campionatelor mondiale de la 
Cervinia este format din i 
Marcel Leclcf (Belgia) — pre
ședinte. Robin Dixon (Anglia) 
si James Lamy (S.U.A.) —
membri. Petre Focseneanu 
(România) si Luciano Galii 
(Italia) — asistenți.

• Pînă acum si-au anunțat 
participarea la C.M. boberi 
din 13 țări : Austria. Ganada. 
Cehoslovacia. Franța. R.F.G. 
Japonia. Marea Britanie. Ro
mânia. Spania. S.U.A.. Suedia 
Elveția si Italia.

• Oamenii de stiintă vin 
în aiutorul stațiunilor de 
sporturi de iarnă. In cazul 
ilustrat de fotografia de mai

DE BOB
KONIGSSEE

Schflrej si Milller—Schenker 
(la bob 2). pilotii Wicki. Stad
ler si Caviezel (la bob 4).

• Federația de bob din 
R.F.G. a hotărît să-și tină 
campionatele naționale la 
lals (Austria). în continuarea 
campionatelor europene da 
bob 4.

• Suedia va trimite un echi
pai de 2 la săptămîna preo- 
limpică de la Sapporo.

• Boberii români se află 
de aseară la Konigssee, 
locul dc disputare a cam
pionatelor europene. care 
vor începe sîmbătă. Tn 
urma antrenamentelor din 
aceste zile urmează să fie 
desemnate cele două echi
paje care vor reprezenta 
tara noastră, pentru locu
rile de conducători existînd 
trei candidați I. PANTURU 
DRAGOS PANAITESCU si 
NTCOLAE STAVRACHK.

GERD MULLER

Cl erd Muller s-a năs- 
T cut la 3 noiembrie 

1945, Are 1,74 m înăl
țime și cîntărește 76 kg. Ac
tivează din 1964 la Bayern 
Munchen, după ce a de
butat la o echipă din cam
pionatul regional : T.S.V. 
Nordlingen. Cu Bayern, a 
cucerit de trei ori Cupa 
R. F- a Germaniei și o dată 
campionatul țării.

★
De numele lui Gerd Milller, 

ciștigătorul „Balonului de 
aur" 1970 se leagă multe 
performante care au cintărit 
greu in desemnarea sa pe 
locul I în ierarhia fotba
liștilor de pe continent. 
Gerd Milller este golgeterul 
ultimei ediții a C.M. (10 go
luri), și totodată autorul ce
lor mai multe goluri (9) în 
istoria preliminariilor C.M.!

..Bombardierul" din Miin- 
chen este-intr-adevăr un ju
cător cu un deosebit simț al 
porții. Statura sa atletică

și în special picioarele cu 
putere de halterofil îi sînt 
atuîiri de necontestat, care 
l-au ajutat, firește, să de
vină cel mai periculos ata
cant, nu numai în campio
natul vest-german ci și in 
întreaga lume, lată cîteva 
cifre care constituie totoda
tă adevărate recorduri: Gerd 
Milller este de trei ani gol
geterul campionatului vest- 
german; în cele 178 de me
ciuri de campionat a mar
cat 140 de goluri; iar în 
cele 22 de meciuri inter

naționale la care a parti
cipat, a înscris 28 de go
luri.

In urmă cu cițiva ani, di
rectorul tehnic al echipei 
Bayern Milnchen, dr. Robert 
Schwann, spunea că Gerd 
poate fi pus alături de Bec
kenbauer, ca un mare pro
dus al fotbalului european. 
Și. încă o opinie interesantă : 
dacă Gerd Milller ar folosi 
loviturile cu capul tot atit 
de bine ca și cele cu ambele 
picioare, el s-ar fi. ridicat cu 
siguranță la valoarea lui 
Rele sau Di Stefano,

LUIGI RIVA

Al treilea în clasamentul 
european, Luigi Riva 
rămîne „idolul" italie

nilor. In preliminariile C.M. 
pentru calificarea în turneul 
final din Mexic. „Gigi" a 
marcat 7 goluri din cele 10 
ale Squadrei.

Se știe, un accident stu
pid l-a scos temporar din ac
tivitatea competițională- tn 
meciul cu Austria desfășurat 
la Viena, el și-a fracturat 
piciorul. Acum sîntem în 
măsură să vă spunem că ul
timele radiografii au arătat 
că piciorul lui Riva este 
complet valid. I s-a scos 
ghipsul, iar in prezent me
dicii îi recomandă ușoare 
mișcări și reluarea treptată 
a activității- Antrenamen
tele propriu zise vor urma 
la finele acestei luni și s* 
speră ca în martie. Gigi să 
reapară sub culorile echi

pei sale V. S. Cagliari, cam
pioana peninsulară.

Luigi Riva este in vîrstă 
de 25 de ani. Reprezintă ti
pul ideal al atacantului: 
1,80 m și 78 kg.

ECHIPA NAȚIONALĂ A FRANȚEI
ÎNCEPE TURNEUL SUD-AMERICAN
Echipa reprezentativă de fotbal a Franței, 

„tricolorii" cum se scrie în mod obișnuit in 
presa franceză, începe de mîine un turneu 
sud-american de 20 de zile, fapt ce repre
zintă o noutate în fotbalul francez și un 
subiect de discuții, încheiat acum, în ajunul 
plecării. Punctul de vedere al. selecționerului 
Georges Boulogne a triumfat în pofida opo
ziției unor cluburi și a acelor care contestau 
oportunitatea unei asemenea deplasări pentru 
echipa națională.

Cei 18 aleși pentru lungul voiaj vor tra
versa mîine Oceanul și vor începe turneul 
în Argentina vineri 8 ianuarie la Buenos 
Aires, unde vor întîlni o selecționată a. țării 
qozdă. Va urma revanșa, la 12 ianuarie, Ia 
Rosario, după care tricolorii^ francezi vor 
pleca în Brazilia pentru două meciuri : unul 
la Curitiba (18 ianuarie), celălalt,, la Porto 
Aleare, cu Internacional sau Gremio (21 ia
nuarie). Apoi, 4 000 km de zbor pină la 
Lima unde Franța va juca la 24 ianuarie cu 
Universitario din capitala Perului. Deci un 
voiaj mai puțin costisitor, cu adversari de 
mai mică valoare, ocolind Rio de Janeiro,

in comparație cu turneul de anul trecut al 
echipei României.

Noutățile din echipa Franței sînt puține, 
însă importante. Georges Boulogne caută un 
viitor înlocuitor .pentru Djorkaeff. îl va în
cerca pe Jean Pierre Lopez de la Olympique 
Marseille. în lotul reprezentativ francez re
apare Aubour (Rennes), portarul „dezastru
lui" de la Belgrad (Iugoslavia — Franța 
5—1 !), fotbalist abandonat după acel insuc
ces al Franței, descurajat, ajuns, șomer și re
venit pe firmament datorită echipei din Ren
nes care l-a recuperat.

Dar iată pe cei 18 fotbaliști francezi care 
încearcă, așa cum se spune în mod curent 
în fotbalul european, „marea aventură sud- 
americană": CARNUS (Saint-Etienne) și AU
BOUR (Rennes) — portari; Djorkaeff (Paris 
Saint Germain). NOVI (Olympiaue Marseille), 
BOSQUIER (S Et)., ROSTAGNI (Bordeaux), 
LEMERRE (Nantes), LOPEZ (O.M.) apărători ; 
MICHEL (Nantes), MEZY (Nîmes), .. HUCK 
(Strassbourg), HERBET (Reims), mijlocași ; 
FLOCH (Monaco), LECH (Sochaux), REVELtl 
(S. Et.), LOUBET (O.M.), BERETTA (S. Et), MO
LITOR (Strassbourg) înaintași.

Campionate » Campionate • Campionate
ITALIA : Milan a trecut 
în frunte

* Etapa de ieri a campiona
tului italian (a 12-a) a scos 
in evidență forma excelentă 
în care se află A.C. Milan, 
noul lider al clasamentului, 
în timp ce următoarele cla
sate, Napoli, Bologna și Cag
liari n-au strălucit mulțumin- 
du-se cu scoruri egăle. O 
formă ascendentă cunoaște 
și Internazionale, intrată și ea 
în . plutonul echipelor frun
tașe.

Iată rezultatele și autorii 
golurilor: Bologna — Verona 
2—2 (Bergamaschi și Clerici 
pentru Verona ; Savoldi și 
Bulgarelli pentru gazde); 
Cagliari — Torino 0—0 ; Ju
ventus — Lazio 3—1 (Haller, 
Cuccureddu și Cappello, res
pectiv Massa) ; Lanerossi Vi
cenza — Foggia 1—0 (Cic
colo) ; Milan — Catania 4—0 
(Prati 3 și Benetti) ; Roma —

Napoli 2—2 (Hamrin și Ghio 
pentru Napoli; respectiv Del 
Sol șl Liguori); Sampdoria — 
Internazionale 0—2 (Mazzola 
și Bertini); Varese — Fioren
tina 0—0. în clasament i
1. Milan 12 7 5 0 25- S W
2. Napoli 12 7 4 1 12- 5 18
3. Cagliari 12 5 S 1 18-11 18

Urmează : Internazionale
•16 p, Bologna 15 p, Roma ți 
Inventus, cite 13 p.

în clasamentul golgeterilor 
conduce Savoldi (Bologna) cu 
11. goluri, urmat de Bonin- 
segna (Internazionale) 10 și 
Frați (Milan) 9, Domenghini 
(Cagliari) și Villa (Milan) 6 
etc.

Cetera TRENTINI

TRAGICUL ACCIDENT DIN SCOȚIA

66 de morii și 80 de răniți pe „Ibroks Park"

BASCHE1BALIȘTII

66 de persoane și-au pierdut 
viața șj 80 au fost rănite cu pri
lejul meciului de fotbal dintre e- 
chipele scoțiene Glasgow Rangers 
si Celtic Glasgow, disputat sim- 
bătă și încheiat cu rezultatul de 
1--1. Accidentul a fost provocat 
de căderea balustradei de pro
tecție a uneia din scările de ac
ces ale stadionului Ibroks Park, 
în ultimele secunde ale întilnirji, 
cînd spectatorii se grăbeau să 
părăsească stadionul, mai multe 
sute de persoane prăbușindu-se în 
gol de la cîteva zeci de metri. 
Anunțînd acest bilanț, autoritățile 
au exprimat temerea că numărul 
victimelor ar putea spori în orele 
următoare, din cauza stării deo
sebit de grave a multora dintre 
răniți.

ACEST ACCIDENT ESTE SO
COTIT CA FUND CEL IVI AI GRAV 
DE PE TERENURILE DE SPORT

ANGLIA: £

SCOȚIENE ; tn 1SW, cu prilejul 
meciului Scoția — Anglia, dis
putat pe același stadion, au pie
rit, Ca urmare a prăbușirii unei 
secțiuni a tribunei. 35 de persoa
ne. Statisticile britanice mai în
registrează un accident similar 
in anul 1946, care a avut Ioc în 
orașul Bolton, cind 33 de spec
tatori au murit și peste 500 au 
fost răniți.

Iată citeva rezultate Înregistra
te in cadrul campionatului sco
țian : Hibernian — Cowdenbeath 
3—î ; Kilmarnock — A.Y R. Uni
ted 1—1 ; Morton — St. Mirren 
1—1 ; St. Johnstone — Aberdeen 
o-t.

Primele clasate :

viziune din U.R.S.S., cei mal bun 
fotbalist sovietic al anului 1970 a 
fost desemnat Albert Șesternev, 
dg la clubul Ț.S.K.A. Moscova. In 
virstă de 29 de ani, Albert Șes
ternev a tost selecționat pînă în 
prezent de 81 de ori în echipa 
reprezentativă a U.R.S.S.

1. Aberdeen
2. Celtic

19 ÎS 2 i 43- 7 34
19 15 2 S 43- 9 32

3. Ranger* 19 10 4 5 36-17 24

pâ de cupa

ÎNTRECERILE sprinterilor ghetii
MARIA TASNADI (ROMÂNIA) PE LOCUL 3 IN CLASAMENTUL

COMBINATEI DE LA INZELL
Mt.NCHEN 3 (Agerpres).—

Pc pista patinoarului din In
zell au continuat întrecerile 
competiției internaționale de 
patinai viteză dotate cu ..Tro
feul celor 4 piste". în orooa 
feminină de 1 000 m. victoria 
a revenit campioanei vest-ger- 
mane Monika Pflug. crono
metrată în 1 :35.5. urmată de 
olandeză Sonia Paans — 1:42.3 
Patinatoarele românce Maria 
Tasnadi si Christa Trachcr 

' au ocupat locurile trei 1 :44.4 
și respectiv cinci — 1 :45,9 
Proba feminină de 3 000 m a 
fost cîstigată de Sonia Paans 
cu timpul de 5 :21.0. Maria 
Tasnadi s-a clasat no locul 
natru cu 5:49 7 iar Cbrista

Tracilor a ocunat locul cinci 
cu 6 : 03 3.

Iată si clasamentul combi
natei (dună patru probe) : 1. 
Monika Pflug (R.F.G.) — 200.517 
2. Sonia Paans (Olanda) — 
208,750 î 3. MARIA TASNADI 
(România) — 216.883 p: 4. Linda 
Rombouts (Uclgia) — 220.350 
p : 5. CHRISTA TRACKER 
(România) — 221.567 p etc.

Iată si cîteva dintre rezul
tatele înregistrate-în întreceri
le masculine : 500 m : Boer- 
r.ies (Suedia) — 39,4 (vest-ger- 
manul Erhard Keller a ocu
pat locul trei cu 39.9) : 1 000 
mi Koenig (Suedia) — 1 :21.0 
p: 10 000 m: Carlson (Suedia) 
— 16 ; 23.9.

Vitezistul suedez Hasse Borjes, cronometrat cu 39,7 în pro
ba de 500 m, pe pista de la Inzell.

Telefoto i A.P. — Agerprea

TELEX • TELEX • TELEX
După disputarea a 5 runde, în turneul internațional de 

șah de la Hastings (Anglia) conduce marele maestru ceho
slovac V. Hort cu 3*/2 puncte, urmat de Mestrovici (Iugo
slavia). Krogius (U.R.S.S.) — 3 p, Uhlmann (R.D.G.) — 2*/3 
(1) p, Gligorici (Iugoslavia), Portisch (Ungaria) — 2*/2 p etcl

DE LA STEAUA — 

ÎNVINȘI LA LENINGRAD
Evoluînd la Leningrad, în 

prima întîlnire din „Cupa 
Cupel&r1* la baschet mascu
lin cu echipa sovietică 
Spartak Leningrad, formația 
bucureșteană Steaua a fost 
învinsă la scorul de 93—54 
(41—30). Returul întîlnirii se 
va disputa la 14 ianuarie, 
la București.

Rezultatele Înregistrate In turul 
trei al „Cupei Angliei" : Crystal 
Palace — Chelsea 2—2 ; Cardiff — 
Brighton 1—0 ; Blackpool — West 
Ham United 4—0 ; Chester — Der
by 1—2 ; Everton — Blackburn 
Rovers 2—0 : Liverpool — Aider- 
Shot 1—0 ; Huddersfield — Bir
mingham 1—1 ; Manchester city 
— Wigan Athletic 1—0 ; Manches
ter United — Middlesbrough 0—a; 
Nottingham Forest — Luton 
Town 1—1 ; Portsmouth — Scbef- 
field United 2—0.

Din cauza terenurilor impracti
cabile, zece partide au tost ami
nate.

Din nou Albert Șesternev
In urma anchetei organizate în 

rîndurile ziariștilor sportivi și ale 
comentatorilor de radio și tele

Echipe europene în turneu

Continuîndu-și turneul în Mexic, 
echipa cehoslovacă Dukla Prags 
a jucat, la Ciudad de Mexico cu 
formația locală Universitario. 
Scorul : o—o. Da Puebla, echipa 
vest-geripană Hamburger S.V. a 
învins cu scorul de 4—0 echipa 
locală Fuehla F.C. Presa mexi
cană subliniază jocul excepțional 
prestat de Uwe Seder, care a 
marcat două goluri.

In cadrul turneului internațional 
masculin de baschet dc la Goe- 
teborg (Suedia), selecționata Fran
ței a surclasat cu 115—33 (63—27) 
formația Angliei. Cei mal buni 
jucători ai învingătorilor au fost 
Ledent și Gilles, care au înscris 
cite 19 puncte fiecare. într-o 
partidă deosebit de echilibrată, 
reprezentativa Suediei a dispus 
la limită : 75—73 (33—37) de e- 
chipa Finlandei. Tn clasamentul 
competiției conduce Franța cu 
4 puncte (207—138), urmată de 
Suedia — 4 p (176—136), Finlanda 
și Anglia cu cite 2 p.

■
La Garmisch Partenkirchen s-a 
disputat o probă feminină de 
slalom, la startul căreia au fost 
prezente schioare din Austria. 
Anglia, R. F. a Germaniei, Ita
lia șl S.U.A. Victoria a revenit 
sportivei vest-germane Roși Spci- 
ser, care în cele două manșe a 
realizat timpul total de 60,21 (32.32 
plus 36.39). Pe locurile următoare 
s-au clasat Daniela Viberti (Ita
lia) — 70,05 șj Traudl Treichl 
(R.F.G.) — 70,16 etc.

HOCHEIȘTII 
SOVIETICI 
CONDUC 

ÎN GRUPA A a C. E.
In întrecerile grupei A 

a campionatului euro
pean de hochei pe gheață 
(juniori), care se desfă
șoară la Preșov (Ceho
slovacia), echipa R-F. a j 
Germaniei a întrecut cu ; 
scorul de 5—2 (0—1, 3—1, j 
2—0) selecționata Norve- I 
giei-

în clasamentul competi- j 
ției conduce neînvinsă re- ' 
prezentativa U.R.S.S. cu j 
8 puncte, urmată de e- 
chipele Cehoslovaciei — 7 
puncte, Suediei,— 5 punc
te, Finlandei — 4 puncte, 
R. F. a Germaniei — 2 
puncte, Norvegiei — 0
puncte.

Echipa de judo a Olandei a sus
ținut recent două întîlnlri amica
le la Paris cu selecționata Fran
ței. în prima, luptătorii francezi 
au terminat învingători cu sco
rul de 8—2. Meciul revanșă s-a 
încheiat cu scorul de 6—4 în fa
voarea oaspeților. De remarcat 
frumoasa evoluție a cunoscutului 
campion olandez Ruska (catego
ria greaț învingător în ambele în- 
tilniri.

■
Numeroși spectatori au ur

mărit la „Madison Square 
Garden** din New York pri
ma partidă din cadrul com
petiției internaționale de te
nis (rezervată jucătorilor pro
fesioniști) „Campionatul cla
sic 1971“, care a opus pe 
cunoscuții campioni austra
lieni Rod Laver și Ken Ko- 
sewall. La capătul unei dis
pute spectaculoase, victoria 
a revenit lui Laver în trei 
seturi : 6—3, 6—2, 7—5.■
Echipa de volei (juniori) a Fran
ței și-a început turneul în R.F. 
a Germaniei, jucînd la Osnabruck 
cu selecționata de juniori a țării 
gazdă. Tinerii voleibaliști vest- 
germani au terminat învingători 
cu scorul de 3—o (15—6 13—12,
13—10).

sus apa este trimisă de un 
compresor prin tuburi flexi
bile. cu aiutorul aerului com
primat. la presiunea de 200 
metri cubi pe minut, spre du
zele de pulverizare. Isa ieșire, 
în contact cu aerul aflat la 
o temperatură sub zero grade, 
ana se congelează instantaneu, 
forniînd zăpada !

• Walter Graf, noul direc
tor tehnic al echipei Elveției. 
b anuntat că pînă acum s-au 
distins următoarele echipaje, 
care intră în vederile selecți
ei : Wicki-Hubacher. Stadler-

Dintre ei. Ion Panturu. su
portă dezavantajul unei 
linse dc antrenament oe 
Dista respectivă ne care 
ceilalți au făcut cîteva 
zeci dc coborîri la înccou- 
tul lui decembrie.

• Zilele acestea, o dată cu 
revenirea frigului va începe 
pregătirea pirtiei de bob de 
la Sinaia, care va găzdui în
tre 13—22 februarie si un con
curs. international, la startul 
căruia vor fi prezente cîteva 
din valoroasele echipaie ale 
continentului.

HANBBALIȘTII
PE LOCUL III

Tradiționalul turneu inter
national masculin de hand
bal de la Berlin a fost cîș- 
tigat în acest an de selecțio
nata orașului Leipzig, care a 
totalizat 12 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat, 
în ordine, echipele orașelor 
Magdeburg — 8 puncte,
București — 6 puncte (59— 
50), Budapesta — 6 puncte 
(70—70), Berlin — 5 puncte. 
Copenhaga — 4 puncte, Pra- 
Ra — 1 punct. Selecționata 
orașului București este, de 
fapt, echipa Universitatea.

în ziua a doua a compe-

BICEREȘTENI 
LA DEPLIN

tiției, care s-a disputat după 
sistemul fulger, echipa ora
șului București a obținut 
două Victorii (18—10 cu Pra- 
ga și 11—9 cu Magdeburg) 
și a suferit o înfrîngere (5— 
6 cu Berlin).

Alte rezultate: Magde
burg — Copenhaga 11—10: 
Berlin — Praga 7—7; Leip
zig — Copenhaga 10—5; 
Magdeburg — Budapesta 11— 
10; Leipzig — Praga 12—10; 
Leipzig — Berlin 7—4; 
Budapesta — Copenhaga 
16—13.

DESANKA PEROVICI-Nr. 1
A SPORTULUI IUGOSLAV IN ANUL 1970

Traditionala anchetă orga
nizată de cotidianul belsră- 
dean de specialitate ..SPORT" 
a desemnat ne cel mai bun 
snortiv al anului 1970 în per
soana trăgătoarei DESANKA 
PEROVISI din Novisad. cam
pioană mondială la tir. titlu 
cucerit în toamna anului care 
a trecut la campionatele mon
diale de la Phânix (S.U.A.).

în ..colecția" de medalii a 
tinerei sportive s-au mai. adă
ugat In anul 1970 o medalie 
de aur si una de argint la 
campionatele balcanice de la 
Izmir, un loc 1 si un loc 3 
în dubla partidă România — 
Iugoslavia, medalia de argint 
la eamplonatele internationals

de tir ale Ungariei. Aseme
nea . rezultate strălucite nu a 
reușit nici un sportiv iugoslav 
în anul ce a trecut ne arena 
internațională.

Alegerea ei din partea citi
torilor ziarului este cu atit 
mai prețioasă cu cit Desanka 
Perovici a avut în Miroslav 
Cerar (gimnastică). Dane Ko- 
rita (atletism). Branislav Si- 
monovici (baschet) si Drăean 
Geaici _ (fotbal) concurenti re
dutabili. Alături de Vera Ni- 
colici si Giurgiua Biedov. De- 
sanka Perovici este cea dc a 
treia sportivă care cucerește 
acest prețios trofeu oferit ds 
ziarul „SPORT"—Belgrad.

TENISMANII EUROPENI
OBȚIN VICTORII LA PERTH

După încheierea întreceri
lor competiției international e 
feminine de tenis dotată cu 
„Cupa F.I.L.T.“, la Perth au 
început campionatele inter
naționale ale Australiei de 
vest. In proba de simplu fe
minin, o surpriză -a fost pro
dusă de olandeza Betty 
Stove, care a eliminat-o pe 
puternica jucătoare austra
liană Evonne Goolagong cu 
8—6, 6—2. In semifinale,

însă, Stove a fost învinsă de 
Virginia Wade (Anglia) i 
6—1, 6—4.

Iată și cîteva rezultate din 
întrecerile masculine i Me- 
treveli (U.R.S.S.) — Dibley 
Australia) 2—6, 7—5 6—31 
Rouyer (Franța) — Bart’ett 
(Australia) 7—5, 6—2 ; Zed- 
nik (Cehoslovacia) — Evans 
(Australia) 6—2, 6—4; Me- 
treveli, Bartlett — Rouyer, 
Chanfreau 6—4, 6—3.

SĂRITORII CEHOSLOVACI PE PRIMELE LOCURI 
ÎN „TERNEEL CELOR 4 TRAMBULINE

Ieri, pe trambulina olim
pică de la Innsbruck, s-a 
disputat al treilea concurs 
din cadrul turneului germa- 
no-austriac dotat cu ..Tur
neul celor 4 trambuline*'. 
Așa cum se intimplă adesea 
in întrecerile de schi surpri
zele nu au lipsit. Astfel, ciș
tigătorul întrecerilor de la 
Oberstdorf și Garmisch, nor
vegianul Ingolf Mork, a că-

zut la a doua săritură (în 
prima era printre fruntași, 
cu 93 m) și a pierdut șansa 
de a cîștiga întrecerea.

O comportare deosebit de 
bună au avut în schimb sări
torii cehoslovaci care au ocu
pat în final primele trei 
locuri, în ordinea urmă
toare : 1. Zbynek Hubac
246 p (92 41 96 m): 2. Jiri 
Raska 243,9 p (92,5 92 m):

3. kR. Hohnl 240,2 (95 -p.
93,5 in). '

înaintea ultimului concurs, 
care se va disputa la 6 ia
nuarie la Bisehofsnofen (și 
va fi transmis la posturile 
noastre de televiziune), în. 
fruntea clasamentului gene.al 
se află Jiri Raska (Cehoslo
vacia) cu 709,2 p, urmat de 
Ingolf Mork (Norvegia) _
699,7 p și Zdenek Hubac (Ce
hoslovacia) — 698,8 p.
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