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ATLEȚII GHEȚII Șl Al PIRTIILOR DE ZAPADA 
LA STARTUL UNUI SEZON HOTĂRÎTOR

• Boberii la campionatele Europei și ale lumii • Biatloniștii In căutarea biletelor pentru 

Sapporo • Schiorii probelor alpine, săritorii și fondiștii luptă pentru afirmare

Pentru cei mol mulți dintre sportivi, tezonul alb înseamnă 
vacanță competițională. Și dacă ei «e aglomerează la 
munte o fac pentru a uita încordarea unui sezon; pen

tru a-și căuta echilibrul lăuntric și totodată încrederea; pentru 
ci .cimenta* forma viitorului sezon.

trecerilor care vor împărți la 
sfîrșitul lunii și ambele ti
tluri de campioni al lumii. 
In „hora" aceasta sînt pre- 
zenți si boberii noștri, în 
frunte cu Ion Panțuru, cel

Pe loc. «perĂm sft »vem In 
iarna aceasta conturați alțî... 
Panțuri care sA definitiveze 
poziția printre fruntași a bo-

Actualitatea fotbalistică
la ora începerii pregătirilor
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Pentru disciplinele iernii, 
©cest anotimp înseamnă însă 
sărbătoarea examenelor. Se
zonul 1971, sezon preolimpic, 
n început și va continua sub 
semnul celor cinci cercuri 
care în 1972 vor orna — pen
tru prima oară Iarna o 
stațiune albă din continentul 
celor mal mari munți. Asia. 
Mirajului olimpic i se adau
gă, însă, campionatele mon
diale și europene, sau — în 
cazul schiului — acea7--n „cupă 
mondială" care a început să 
^întărească mal greu chiar 
decît un titlu de campion 
mondial sau olimpic. lata, 
deci, că iarna 1971 este ca 
mai toate din ultimul dece
niu — o iarnă plină de_ eve
nimente de primă mărime 
pentru sporturile albe.

BOBERII DESCHID 
PÎRTIA

Amenințat în însăși exis
tenta sa olimpică, bobul a- 
bordează acest sezon ho
tărârea de a dovedi că poate 
fi un sport mai popular. Este 
o sarcină grea, dar el lupta 
să forțeze destinul. Campio
natele europene care încep 
săptămîna aceasta la Konigs- 
see pe o pistă pentru... să
niuțe marchează începutul m-

concurs preo-
Sapporo (Japo-

CALENDARUL 
BOBERILOR

St.-Moritz (El-

laBoberii români după ultimul antrenament efectuat 
Predeal. înaintea plecării ta KSnig ssee.

Foto i N. DRAGO?
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care ne-a deschis gustu! me
daliilor, reînnodînd o tradi
ție. Cum însă anii nu stau

/ Orgarăzatorl! „(Stepei Dina- 
imo" și „Cupei 30 ^ec^ 
ibrie" la patinaj viteză și-au 
lărgit aria concursurilor pe 
rare le patronează, incluzînd 
iîn programul competiții!01

8—9.1; camp, europene 
bob 2 pers. — Kănigssec 
(R.F.G.).

15—16.1: camp, europene 
bob 4 pers. — Igls (Au
stria).

24—31.1: câmp, mondia
le (2+4 pers.) — Cervinia 
(Italia).

6—7.II: camp, europene 
tineret — '
veția).

2—10.11: 
limplc — 
nia).

13—22.11: concurs 
ternațional — Sinaia.

berilor noștri. Pentru noi, un 
eveniment deosebit va fi însă 
și concursul internațional de 
la Sinaia.
BIATLONIȘTII VOR SA 
CONFIRME SI SA AJUN

GĂ LA SAPPORO
Biatloniștii, acești, eminenți 

polisportivi, aleargă — din 
vară — zilnic, pînă se în
ving. Și cînd totul reclamă 
odihnă Și relaxare, găsesc pu-

Gh. EPURAN 
B. MIHAI

(Continuarea în pag. a 4-a)
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sportivă „23 August". 

Astrand pentru aprecierea copaci tății de efort 
Fotoi THEO MACARSCH1

P. MOLDOVEANU, AN 
TRENOR LA PROGRESUL - 

BUCUREȘTI...

Conducerea clubului sportiv 
Progresul București ne-a a- 
nuntat că a aprobat cererea 
de transfer a antrenorului Vic
tor Stănculescu. In returul 
campionatului, Progresul va a- 
vea ca antrenor principal pe 
l’etre Molclovcanu. iar secund 
va fi El. Știrbei. Fostul antre
nor secund. Alexandru Cari- 
caș. a trecut la centrul 
copii și juniori.

...Șl E. MLADIN 
LA F. C. GALAȚI

Rapidiștii au făcut ieri vizita medicală la centrul de medicină 
lată-l pe fundașul Pop efectuînd proba

FEBRA DE START 
LA STEAGUL ROȘU 

i 
începînd de astăzi diminea

ță, jucătorii Steagului roșu 
Brașov sînt din nou împreu
nă, convocați în vederea vi
zitei medicale și a stabilirii 
programului de pregătire de 
pînă la reluarea campionatu
lui.

La antrenamentele care vor 
începe în zilele următoare va 
participa și portarul Mircea 
Albu, de la Tractorul dar ră- 
mîne încă sub semnul între
bării prezența lui Drăgoi, ca
re a suferit spre sfîrșitul tu
rului o puternică întindere de 
ligamente.

în ceea ce privește pro
gramul săptămînilor urmă
toare, în ziua de 7 ianuarie 
fotbaliștii brașoveni vor urca 
la Poiana unde vor rămîne 
pînă în jurul datei de 20, 
cînd este preconizată plecarea 
în turneul din Grecia. După 
toate probabilitățile, turneul 
amintit — definitivat la in
vitația lui Olimpiakos Pireu 
— va dura 18 zile, interval 
în care „stegarii” vor 
ține patru partide, deja 
tractate.

Se intenționează, de
menea, prelungirea acestui 
turneu cu încă 12 zile — 3 sau

4 meciuri — în Liban, în așa 
fel încît întoarcerea în țară 
a echipei să coincidă cu aju
nul meciurilor de Cupă. (B. 
M.)

C.F.R. TIMISOARA SE 
ÎNTĂREȘTE CU... PATRU 

BUCUREȘTENI I

Deșj oficial vor începe pre
gătirile pentru retur abia la 7 
ianuarie, ceferiștii timișoreni 
nu au întrerupt, de fapt, an
trenamentele. care se desfă
șoară fără... antrenor 1 In ori
ce caz, pînă la 7 ianuarie, 
conducerea clubului ne-a asi
gurat că va rezolva și acea
stă problemă. în altă ordine 
de idei, lotul ceferiștilor a 
fost completat cu 4 jucători. 
Numele lor constituie deo
camdată un mare secret, dar 
se știe dă toți sînt din Bucu
rești !

P. ARCAN — coresp. 
principal

de

Ea noul club de fotbal din 
șui dunărean, F.C. Galați, se 
multe speranțe în anul 1971. Con
ducerea tehnică a formației, sub 
direcția antrenorului Eugen Mla- 
dln. a întocmit un vast plan ile 
pregătire a echipei in vederea 
reluării campionatului. Jucătorii 
fostei echjpe de divizia B Oțelul,

ora- 
pun

(Continuare în nag. a 3~a)

sus- 
con-

ase-

PLENARA CLUBULUI SPORTIV STEAUA
Ieri, In sala Casei Centrale 

a Armatei, a avut loc plenara 
clubului sportiv Steaua. Au 
participat general locotenent 
Ion Coman. adjunct al minis
trului Forțelor Armate, Emil 
Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.. Tudor Vasile, preșe
dintele C.M.E.F.S. București, 

col. Maximilian Pândele, pre
ședintele clubului Steaua, an
trenori. sportivi și activiști ai 
clubului, numeroși invitați. în 
darea de seamă, prezentată de 
către col. Maximilian Pândele, 
au fost, scoase .în. evidență suc
cesele obținute de sportivii mi
litari în. întrecerile interne și 
internaționale, mijloacele care 
au contribuit Ia realizarea lor, 
precum și unele deficiențe care 
s-au manifestat mai pregnant 
in munca unora dintre secțiile 
alubulut. De asemenea, au fost 
trasate principalele jaloane ale 
activității viitoare, care are ca 
obiectiv principal comportarea 
la un nivel cît mai. bun la J.O. 
a sportivilor de la Steaua se
lecționați în loturile olimpice. 
Pe marginea dării de seamă 
au luat cuvîntul sportivi, an-

trenori, tehnicieni și cadre din 
conducerea clubului Steaua, in
vitați din cadrul C.N.E.F.S., 
care au subliniat, în interven
țiile lor. rezultatele bune ob
ținute în anul 1970 de repre
zentanții clubului, exprimin- 
du-și totodată dorința de a 
contribui cu și mai mult elan 
la creșterea performantelor in 
acest an preolimpic.

în încheierea plenarei au 
fost alese consiliul și biroul 
clubului, precum și birourile 
secțiilor pe ramură de sport.

• 5 sporturi.,, din 7 Județe

• 0 Idee excelentă, excelent

probe pentru toate categori
ile de alergători. Această 
formulă a mărit firește in
teresul fi preocuparea antre
norilor din întreaga țară, 
dovada constîtuind-o prezen
ța la start a reprezentanților 
tuturor cluburilor si asocia
țiilor cu secții de patinaj.

Dacă întrecerile seniorilor 
nu au adus noutăți, în schimb 
probele rezervate juniorilor 
și copiilor au scos în relief 
un fapt îmbucurător pentru 
patinajul de viteză e nume
roase elemente dotate, care 
se anunță ca viitori perfor
meri, S-au remarcat, în spe
cial, midi viteziști pregătiți 
de prof. P. fTivadaru (Me
talurgica Sibiu) și de antre
norul E. Urlicb (Dinamo 
Brașov). Alături de Carmen 
Dragoman (Metalurgica Si
biu) și Zoltan Șandor (Dina
mo Brașov), autorii priite
lor recorduri ale sezonului, 
ni se pare vrednic de subli
niat comportarea tinerilor 
Sanda Frum, Adrian Cioba
nii, Geza Ballo, Ursula Rauch, 
Clara Mike. Eugen 
Victor Ciolacu, Gh. 
trescu, Eva Szigeti, 
Virbănescu, Viorela 
Adrian Virbănescu, 
Fokt, Ion Opincaru, 
Mihael și N. Verzecmovici. 
Ne oprim aici pentru că 
lista vlteriștilor In. curs de 
afirmare desțpre care cu sigu
ranță vom mai ®uzi, • mult 
mai mare...

UN SUCCES realizată • Sala de forță

numitorul comun - al tuturor

CE SE VREA REPETAT disciplinelor •Concluzie:

Imecs, 
Dumi-
Anca 

Scurtu, 
Fodor 

Marian

un succes, întotdeauna, se în timp ce oronio- ■« 
Z roaca ne amenință la 5 
” pervaz, iar ghetele cu J 
•• crampoane zboară spre j 
" tropice, nouă, celor ne- • 
S consolați, nu ne rămîne S 
~ decît să spunem snoa- — 

ve despre fotbal. Așa. ;
— cu gîndul melancolic la « 
“ balonul rotund, ne-am Z 
“ amintit de o vorbă a J 
“ cunoscutului actor ita- “
— lian Raf Vallone : „Te- _
— renurile de fotbal sînt X 
" singurele locuri pe lu- J 
2 me unde poți urla fără ” 
X să te ia imediat cineva ;
S drept cintăret".
“ VICTOR BANCIUtESCU ’ 
"tini uit liittiiiiiiiiitnii"

brie ’70—3 ianuarie ’71 spre 
a da un fundament de pre
gătire disciplinelor sportive 
preferate : atletism, box, lup
te. judo, haltere. Cinci spor
turi, pentru care cei mai buni 
elevi < 
Galați.
Brașov 
să se 
schimb 
noștințe, să se cunoască, să 
se întreacă.

Atleții folosesc sala de 
atletism „Steagul roșu", lungă 
de 80 de m. care permite 
antrenamente optime (pe

Grupul școlar „Steagul 
roșu" este una din unitățile 
școlare gigant, care strânge 
în clasele sau internatul său 
cu mult peste 1000 de elevi 
de profesională, de școală 
tehnică șl de maiștri.

Numai un astfel de uriaș 
ar fi putut găzdui în condi
ții optime o tabără de pre
gătire de proporțiile celei 
inițiate de Ministerul învă- 
țămîntului — Direcția învă- 
țămîntului profesional și 
tehnic. Aproape 400 de elevi 
sportivi ai școlilor profesiona
le și liceelor de specialitate 
din șapte județe, îndrumați 
de 26 cadre de specialitate, 
profesori de educație fizică, 
au fost adunați la Brașov 
pentru perioada 21 decem-

nea repetat

Constanța,
București,

din Iași,
Craiova,
și Sibiu s-au strîns 
pregătească, să facă 

> de experiență și cu-
VOLEIBALIȘTII JUNIORI

Azi pleacă la Sofia, pen
tru a participa la tradițio
nalul turneu de Anul Nou 
organizat de federația de 
specialitate bulgară, loturile 
de volei juniori (băieți și 
fete). Lotul masculin este 
însoțit de antrenorul prof. 
Marcel Serbu șl dr. Traian

PLEACĂ LA SOFIA
Căldare, iar cel feminin de 
S. Chirâță, X. Cristian și I». 
Sorbală.

împreună cu echipele vor 
face deplasarea și arbitrii 
V. Chiareanu din Cluj și V. 
Ranghel din Ploiești.

Mihai BIRA

(Continuare tn pao. a t-a)

Tr. IOANIȚE5CU

Fotoi M. FELIX

A. Dumitrescu, G, Po- 
P. Nedeloea. Gh. Cio- 

Biescu, C. Stanef, C. 
Dobrescu. V. Silber- 
Ene. I. Covaci, Gh, 

Stump, A. Năstac, I.

Publicăm astăzi fotografiile altor patru antrenori ți sportivi distinși cu prilejul festivității (din 28 decembrie 1970, din sala Floreasca: GRIGORE 
IOANID (tir), SERGIU SAMARiAN (șah) — antrenori «meriți, MARGARETA TEODORESCU (șah) și MIHAI ADASCALIȚEI (zbor fără motor) — maeștri 
smeriți ai sportului.

Fotografii do D. NEAGU

EXEMPLUL i
iCELOR MAI BUNI i
iB i
i
i
i
i
i
1
I

I
I
I
I
I
I
I
I

f. MITROFAN

I

Carmen Dragoman (Meta
lurgica ffibiuf, autoare « două 
recenta recorduri ta eopiit 
pregătește noi performanțe 
pentru actualul eeeon.

■*

LOTUL OLIMPIC DE BOX LA PĂLTINIȘ
Meciul cu R. D. G. la 6 martie

A fost alcătuit Iotul olimpic 
de box (Lărgit), în vederea com
petițiilor internaționale din a- 
cest an. Antrenorii I. Popa, I. 
Chiriae. I. Stolanovlcl șl T. 
Niculescu s-au fixat asupra ur
mătorilor sportivi : A. Mihal, 
P. Ganea. _C. Ciucă, C. Gru- 
icscu. 
metcu, 
chină. A. 
Cuțov, P. 
man. Gh. 
Călin. H.
Manea, P. Cimpeanu, M. Căn- 
etantinescu. I. Alexe și I. Das- 
călu. Boxerii selecționați vor 
începe azi dimineață vizita me-

dicală. pînă la 10 Ianuarie et 
urmînd a participa J* antrena
mente pentru Îmbunătățirea 
forței ei rezistenței. Intre 10 »1 
31 ianuarie, profltind de pau
za compeUțională. lotul olim
pic ee va afla la Păltiniș, un
de va pune accent pe îmbu
nătățirea pregătirii fizice ge
nerale și Bpecifice (dezvoltarea 
forței, rezistenței si vitezei). 
Toate aceste măsuri au in 
vedere prezentarea boxerilor 
noștri în maximum de formă 
ia meciurile cu R. D. Germană 
(6 martie) si Danemarca (20 
mantiei.

In frunte cu profesorul Gheorghe Piștea, elevii școlii sportive Brașovia parcurg zilnic 
zeci de kilometri pe traseul curselor de fond din Poiana Brașov.

'lanțul anului 1970 se înscrie co rodnic peniru 
sportul românesc. Deși factorii de responsabili- 
,ate. „ ac®s,ei activități l-au socotit numai 
„scitisfâcâtor , probabil pentru a nu leza spiri
tul tradițional al modestiei și ochiul riguros cri- 
tic cu care am învățat să privim întreaga noas

tră activitate. O asemenea zgîrcenie în aprecieri nu 
este rea, pentru motivul că ea îndeamnă la investiga
ții obiective, evaluează succesele la scările și etaloa- 
nele înalte ale actualelor cerințe de pe plan mondial.

Opt titluri de campioni ai lumii, trei ai Europei, 
aproape 100 de victorii balcanice, alcătuiesc un activ, 
fără îndoială, remarcabil.

Drept este că la încheierea unui an, după ce oi 
adunat și ai scăzut, sâ-i răsplătești — fie și cu o 
stringers de mină — pe cei care prin munca, străda
nia și nâdușeala lor au contribuit la reușita generală.

Instaurînd o frumoasă tradiție. Consiliul Național, 
publicații de specialitate, diferite organizații din peri
metrul stadionului, au instituit cupe și trofee pentru 
cei mai merituoși sportivi, decernate recent în cadrul 
unei ceremonii simbolice, desfășurată în sala ,Flo
reasca* din Capitală.

Cu același prilej au fost înmînate și alte distincții. 
S-au atribuit titluri de antrenor emerit unui număr 
însemnat de dascăli în ale sportului, care de ani și 
ani nu-si cruță eforturile pentru a pune talentul, cu
noștințele și experiența lor în sluîba creșterii și desă- 
vîrșirii noilor generații de performeri ai sportului ro
mânesc. Totodată, mai mulți iluștri campioni ai are
nei au primit insigna de maestru-emerif, această veri 
tabilă „Legiune de onoare" a sportivilor....

Actul de la finele anului 1970 a avut un ecou am
plu. In multe locuri, laureații sportului au fost sărbă
toriți de colectivele din care fac parte în cadru! unor 
ceremonii, care au purtat deopotrivă amprenta bucu
riei, admirației și a îndemnului. Mai cu seamă a în
demnului adresat celor mai tineri, aflați deocamdată 
la începutul drumului spinos și espru care conduce 
spre consacrare.

Și n-ar fi rău ca pretutindeni să aibă loc aseme
nea reuniuni, în care să se transmită mesajul de de- 
săvîrșire adresat vlăstarelor sportului românesc. Fiind
că din ele va crește pădurea robustă de mîine, adă
pată dintr-o grijă neîntreruptă, crescută la căldura 
inimilor care bat fără oprire pentru progresul și glo- 

sportului României Socialiste.



pag. a î-a . . . . . . . . . . . . . . 1132 (6566)’ _ -4

vacanță pentru sănătate »WIS DE MASĂ -

REUNIUNILE CU „CAPETE DE AFIȘ"f»
V*

BĂNĂȚEAN
9

Slnt multe cauzele care au 
concurat. In ultimii ani, la re
gresul boxului din Timișoara, 
centru altădată fruntaș tn pugi- 
lismul autohton. Cind «ud de 
Timișoara, tehnicienii federației 
de specialitate încruntă sprtnce- 
nele, supărarea lor fiind lntr-o 
măsură justificată, dacă avem in 
vedere slabele rezultate obținute 
în ultimii ani de sportivii bănă
țeni. Spunem Intr-o măsură, In- 
trucît șl F.R. Box are partea sa 
de Vină tn ceea ce privește stag
narea sportului cu mănuși timi
șorean. Vom vedea de ce. Afltn- 
du-ne tn orașul de pe Bega. am 
căutat să depistăm sursa atmo
sferei de Itncezeală instalată In 
sălile de box, ce perspective 
există, totuși, pentru reabilitarea 
acestui sport îndrăgit de specta
torii timișoreni.

STOP, FLUCTUAȚIEI 
ANTRENORILOR

oele două importanta lacțM timi
șorene (U.M.T. șl C.F.R.) trebuie 
întărit, în sensul c» • necesar să 
se bareze tendința de fluctuare 
a oadrelor de antrenori. Pentru 
aceasta se impune (prlntra altele) 
asigurarea unor condiții cores
punzătoare de pregătire a tineri
lor boxeri. Aceștia sînt, în ma
joritate, elevi la școlile profe
sionale. unde sînt create condiții 
de învățătură, de destindere, șl 
tocmai de aceea, venind într-o 
sală de box. el au nevoie să gă
sească același cadru : aparatură 
specifică, echipament, apă caldă 
etc. Secțja de box a U.M.T. ar 
fl putut avea, ne spune cunos
cutul «rbltru Ladisiau Krauser, o 
frumoasă sală de antrenament, 
pusă Ia dispoziție prin bunăvoin
ța direcției Școlii generals nr. 3. 
Trebuia puțin amenajată, utilată 
eu citeva aparate, dar tradițio
nala indolență a asociației a fă
cut ca sala 
dută.

«r constata că nu toți tehnicienii 
localnici cunosa tainele meseriei, 
că adesea selecția sportivilor nu 
se face pe cele mal just» criterii 
etc.

La 
fermă 
treacă 
ra se _______ __ ________ _____
Și sgala revanșelor”, propusă de 
ziarul nostru. Pentru aceasta nt 
se dau asigurări că se va pune 
la dispoziție noua sală Olimpia, 
se va face o largă popularizare 
întrecerilor. Boxul timișorean 
are nevoie de citeva gale cu ^ca
pete de afiș", acțiune pe care 
federația are datoria s-o sprijine, 
așa cum face șl in alte centre 
ale țării

Romeo CALARAȘANU

C..T.E.F.S. există dorința 
de a face ca boxul să 
de punctul mort. Tlmlșoa- 
oferă să găzduiască chiar

D« epraaPe M «U m n 
mai întreprins o aseme
nea acțiune sistematică, 

organizată fi dirijată de cadre 
medicale de specialitate, urmă
rind, în afara tratamentului 
afecțiunilor, traumatismelor sau 
sechelelor, și refacerea unul 
întreg lot. Constatarea aceasta 
aparține dr. RadovM, oare a 
avut sub supraveghere, timp 
de 18 zile la Băile Felix, ma
joritatea lotului ți anume pe: 
Aurel Mihai. Ciucă, Nedelcea, 
Iliescu, Cuțov, Silberman, Ho- 
doșan. Năstac. Marin Constan
ți nescu. Alexe ți Constantin 
Bumb. (Concomitent, la Uovo- 
ra. au urmat tratamentee pen
tru afecțiuni hepatice, renale 
sau ale căilor respiratorii su
perioare : Pometcu, Dumitres
cu. Gruiescu, Stumpf. Stanef).

în stațiunea de lingă Ora
dea. dr. Petre Radovici s-a 
străduit si realizeze pregătirea 
biologică a pugiliștllor, înainte 
ca aceștia să reinceapă antre
namentele. Ei au fost supuși 
tratamentului balnear (împa
chetări cu nămol) ți masajelor, 
au practicat lupta cu umbra 
(asistați de antrenorul con-

rtdnfem» Fteoloe Btud) fi t-a* 
inițiat în două sisteme ingeni
oase de gimnastică : gimnasti
că analitică (pentru fiecare ar
ticulația în parte) sub apă 
termală gimnastică respira
torie. menite să îmbunătățească 
simțitor capacitatea vitali a 
boxerilor. Dr. Radovici a ob
ținut rezultate remarcabile în 
special în domeniul activării 
expirației (de obicei pasivă) 
la pugiHști. (Datorită rezulta
telor generale bune. înregistra
te cu acest prilej, dr. Radovici 
sugerează instituirea la Băile 
Felix a unui comandament me

tr 
de

PRIMELE REZULTATE IN CAMPIONATUL

respectiv» să fie pler-

DE CALIFICARE

dical pentru toate loturile 
limpice, care pot beneficia 
excelentele condiții 
colo).

Din primele zile 
•n. pugiliștU din 
supuși controlului 
lor hemodinamice,
face encefalograma, pentru 
toti membrii apți să poată 
cepe, M altitudine 
Păltiniș, pregătirile 
obținerii forței și 
etseeifice. hrib).

oferita

ale noului 
lot vor fi 
posibilități-

U »•

medie.

vă
ca

la
U vederea
rezistenței

TIMIȘOARA, 4 (prin tele
fon, de Ia corespondentul 
nostru P. ARCAN). — în 
sala de sport nr. 2 din loca
litate a început campionatul 
de calificare la tenis 
masă rezervat echipelor 
juniori șl junioare ce se 
desfășura aici timp de 
zile. La întreceri participă 
echipe de juniori împărțite 
tn 3 serii și 8 echipe de ju
nioare. Rezultatele primei
zile i JUNIOARE i Voința
Arad — Voința Craiov* 5—0, 
C.S.M. II Cluj — Șc. sp- 2 
Buc. 5—0, Șc. sp. Petroșani 
— Slderurgistul Galați 5—0, 
Metalul Bocșa — Voința 
Craiova 5—0, Voința Arad — 
Sănătatea S. Mare

JUNIORI SERIA 
Rm. Vîlcea — Șc. 
5—0, Slderurgistul 
Tehnelemn II Timișoara 5—8, 
Progresul Buc. — Voința Ba
cău 5—0, Progresul Buc. —

de 
de 
va

3
19

5—0.
I i Șc. sp. 
sp. Buză» 
Galați —

AL JUNIORILOR
Tehneloia* II TlmlțeurB 
5—1, Sltfororflstid Galați — 
Șa. »p- Buzău 5—0, Șc. ep. 
Rm. VOcua — Velnț* Bacă»

SERIA • II-a i Montend 
Pitești — Sănătatea W. Seve* 
rin 8—1, C.SJM. Reșița — 
Voința Oderhei 5—0, Prefa
bricate Bac. — Știința Sla
tina 5—0, Prefabricate Buc.
— Voința Odorhel 5—2, 
C.S.M, Reșița — Men torni 
Pitești 5—1, Știința Slatina
— Sănătatea Tr. Severin 5—4.

SERIA a IlI-a l Gloria 
Bistrița — Tehnolemn I Ti
miș. 5—8, Voința Arad — 
Voința Craiova 5—3, C.S.M. I 
Cluj — Șc. »p. 8 Buc. 5—4, 
C.S.M. Cluj — Voința Cra
iova B—0.

Adrian Damșa, vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Timiș. în atribu
țiile căruia intră îndrumarea 
sporturilor individuale (deci, șt 
boxul), se referă Ia ,.lipsa de 
preocupare a organelor sportive 
locale pentru găsirea antrenorilor 
calificați*. La Timișoara există, 
Intr-adevăr, foarte puțini tehni
cieni competenți. De ctțlva ant a 
venit de la Cludanovlța, antreno
rul Dumitru Rujan. S-a angajat 

' la Electromotor, dar țelul său era 
să ajungă la U.M.T., unde există 
un nucleu pugilistic. N-a reușit, 
In schimb la U.M.T. a fost adus 
antrenorul Baboș, care activase 
la Oradea. După trei săptămîni 
de activitate, acesta s-a prezen
tat la recentele finale ale cam
pionatelor naționale de seniori, 
unul dintre elevii săi (M Gri- 
gore) reușind să-și adjudece me
dalia de bronz la categoria cocoș. 
Tot aid a funcționat un timp 
antrenorul Gh. Dunei, dar cole
gii săi, mal vechi la U.M.T. (Paz- 
manl șj Bucsay), au reușit să... 
scape de el. Pentru Dunei s-a 
găsit un loc la Școala sportivă, 
Instituție nou înființată, în care 
se pregătesc elevii școlilor pro
fesionale din oraș șl de unde se 
preconizează a se alimenta, cu 
precădere, boxul timișorean. La 
C.F.R. sînt doi antrenori, plătiți 
cu ora t Ion Istrate șl absolven
tul I.E.F.S., cu specializare box, 
Petrache Morun. Deși au trecut 
mai bine da doi ani de la pre
luarea secției de către acești teh
nicieni, Ia C.F.R. rezultatele încă 
nu se văd. Motiv pentru care s-a 
hotărft ea în noul an antrenor 
principal al ceferiștilor să fie nu
mit experimentatul tehnician 
Paul Mentzel.

Nucleul pugilistic existent

CINE
DE

ARE NEVOIE 
AJUTOR ?

Cind raza de activitate a comi
siei de box a vechii regiuni Ba
nat ae extindea asupra unor cen
tre pugillstlce importante, cum 
sînt Timișoara, Bocșa, Reșița, 
Cludanovlța, lucrurile erau, de
sigur, mal complicate. Acum, tn 
afară de Timișoara există o sin
gură secție, la Lugoj. Răspunde
rile slnt, deci, mal reduse, ele 
limltindu-se în principal la cele 
două secții timișorene — U.M.T. 
și C.F.R. Președintele comisiei 
ludețene. arbitrul Ion Ulevici, ca 
și ceilalți membri, vizitează cu 
regularitate sălile respective, a- 
sis’tă la antrenamente, discută cu 
sportivii. Autoritatea lor asupra 
antrenorilor este. Insă, doar mo
rală. Aceștia din urmă au nevoie 
de un ajutor practic, eficient, 
care nu poate veni, în principal, 
cleett din partea F.R. Box. La 
Timișoara e «predat faptul că 
din cind în cind, foștii puglllști 
Gh. Flat. V. Șchlopu, E. FUrăsz 
vin în mijlocul tehnicienilor de 
aid. Din păcate, deplasările aces
tora se rezumă la aprederl la 
adresa comisiei județene. Dar 
nit comisia are nevoie de sprijin, 
ci antrenorii, care simt nevoia 
unei îndrumări competente, ofl- 
dale. Cu siguranță că alta ar fi 
efldența unor astfel de deplasări, 
dacă antrenorii trimiși de la 
„centru" s-ar dezbrăca șl ar par- 
tidpa efectiv la antrenamentele 
boxerilor timișoreni, dacă ar dis
cuta cu „maeștrii" acestora pro
bleme de instruire, de planificare 
etc. NI se spune că de mult timp 
e așteptat ad antrenorul federal 
Alexandru Vladar care, dacă ar 
urmări două-trel antrenamente,

LA VIITOARELE FINALE CONCURENJII

VOR TRECE NORME DE CONTROL

Noul campion al țării la categoria semigrea metalurgistul 
Petre Cîmpeanu, a fost selecționat în lotul olimpic lărgit. 
Iată-1 la federație primind fermele pentru plecare, împreună 
cu ceilalți boxeri, la Păltiniș, unde va participa la primele 
antrenamente ale anului 1971.

activitatea
X.A ZI

• Dubla întîlnire dintre e- 
chipele României și Poloniei 
nu a mai avut loc în 1970. 
Cele două foruri de specialitate 
au căzut de acord ca întîlnirile 
(A și B) să se dispute în pri
mul trimestru al anului 1971. 
Măsura este binevenită, în pe
rioada care a mai rămas an
trenorii lotului urmlnd să pre
gătească o formație care să 
confirme succesele din ultimii 
doi ani ale pugilatului nostru.

• Cu toate că au încheiat de 
multi ani activitatea pugilistică, 
mai sînt încă ex-boxeri care 
se scoală dimineața o dată cu 
cîntatul cocoșilor. Ei însă nu 
se duc la antrenamente, pentru 
a face cros, ci la profesiile lor 
de bază. In halele din Paris 
l-am întîlnit Ia lucru pe fos
tul campion francez 
Saluden. Da București, 
lele din Piața Unirii, 
specialiștii măcelari se 
frații Anghel. Gogu și 
doi puncheurl redutabili 
în urmă. Meseria este brățară 
de aur!

Galați aă urmărească gale de 
anvergură.

ALARMANTĂ ÎNGĂDUINȚĂ A ARBITRILOR

FAȚĂ DE INDISCIPLINA

Clâude 
în ha- 
printre 
află și 
Marin, 
cu ani

• Ex-campionul mondial la 
categoria grea Sonny Liston a 
fost din nou arestat. Pentru 
a treia oară în decurs de doi 
ani. Liston a condus mașina 
în. «tare de ebrietate. „Ursu
lui" — cum a fost denumit de 
suporterii săi — nu-1 place nu
mai mierea ci și... whișkyul. 
Pînă la proces, el a fost pus 
în stare de libertate, desigur 
contra unei cauțiuni.

• întîlnire cu un fost ex
celent boxer de categorie u- 
șoară : Francisc Ambruș. Este 
o plăcere să discuți cu acest 
om care totuși stă departe de 
corzile ringului : „Nu mai pot 
să văd meciuri în care tinerii 
boxeri sînt prezentați prema
tur în ring. Ei nici nu cunosc 
bine a.b.c.-ul' și aptrenorii îi 
urcă pe schelă. Se comit mari 
greșeli" — ne-a spus el. $1 o 
recomandare a sa : „Antrenori, 
acordați importanța cuvenită 
tehnicii B

Cu o deosebită promptitudine. 
Colegiul central al arbitrilor de 
baschet a analizat comportarea 
celor ce au fost delegați să con
ducă meciurile primelor patru 
etape ale celui dc al doilea tur al 
diviziei masculine A. In comuni
catul dat de Colegiu, se specifică 
faptul că arbitrajele s-au ridicat 
la un nivel corespunzător. In afa
ra cltorva excepții. S-a putut 
constata aplicarea indicațiilor pri
vind stimularea angajamentului 
fizic total (fără a se permite. 
Insă, un joc In afara regulamen
tului), buna comportare a arbi
trilor promovați In acest an Ia 
conducerea meciurilor divizionare 
A masculin etc.

Excepțiile se referă Ia arbitrii 
Dumitru Crăciun șl Gilnther Mah
ler care, dovedind o formă neco
respunzătoare șl o manieră per
sonală de a conduce, s-au situat 
In afara valorii generale a arbi
trajelor prestate, motiv pentru 
care au și fost sancționați. Comu
nicatul mai semnalează ca nega-

tlvă pregătirea fizică a arbitrilor, 
precum șl necorespunzătoare și 
chiar alarmantă îngăduința pe care 
aproape toți arbitrii au manifes- 
tat-o față de repetatele și gravele 
manifestări de indisciplină ale 
jucătorilor și antrenorilor, ceea ce 
a generat o atmosferă de tensiu
ne și suspiciune In jurul anumi
tor partide. Este de dorit ca pe 
viitor arbitrii să aplice unitar și 
la acest capitol indicațiile Cole
giului central (care slnt de fapt 
prevederi regulamentare), pentru 
a se realiza o atmosferă sănătoa
să, propice dezvoltării continue a 
jocului de baschet.

în preajma disputării turneului 
de la Timișoara, care programea
ză o serie de intîlnlrl de mare 
Interes șl decisive pentru clasa
mentul diviziei A (Dlnamo cu 
„U“ Cluj șl cu iU" Timișoara, 
Steaua — Dlnamo și ^U“ Cluj — 
„U* Timișoara), analiza Colegiului 
central de antrenori este bineve
nită și «perăm ca fa să-șl facă 
efectul.

ECHIPELE LIC. NR. 35 BUCUREȘTI Șl ȘCOLII SPORTIVE SUCEAVA,

CELE MAI BUNE LA MINIBASCHET
• Ne bucură dintr-un punct 

de vedere că în sezonul inter
national apropiat federația a in
clus în program întîlniri cu 
echipele Danemarcei, Franței și 
R.D. Germane. Este interesant 
de arătat că aceste întîlniri vor 
avea loc și în provincie, nu nu
mai in Capitală. A sosit mo
mentul ca Si amatorii „nobilei 
arte" din Cluj. Timisoara sau

PRIMII 10 SPORTIVI

• O veste bună pentru a- 
matorii de box din Timișoara. 
Fastul campion balcanic, greul 
Pavol Mentzel. antrenorul cu 
vechi state de serviciu, și-a re
luat activitatea, dornic da a 
ridica noi cadre. Noi 11 feli
cităm pentru revenire.

• Doi boxeri de valoare la 
vremea lor și-au încheiat acti
vitatea competițională. Este 
vorba de craioveanul M. Goan- 
ță și de constănțeanul Ion Di
nu. Cei doi 
au devenit

Turneele finale ale Criteriului 
național de mlnlbaschet s-au des
fășurat pentru echipele masculi
ne la Suceava, ele bucurindu-se 
de un real succes. Primele locuri 
au revenit formațiilor Liceului
nr. 35 București la băieți cat. I 
(10—12 •' ' ~ ■" ■’ "
ceava 
ani).

ani) șl Școlii sportive Su
la băieți cat. a Il-a (8—10

rezultatele : BĂIEȚI CAT. 
: Șc. sp. Suceava cu : Sc.

foști internaționali 
antrenori.
alcătuit lotul lăr-

IN 1970

Al JUDEȚELOR..,
BRAȘOV

1. Stelian Adamache — fotbal
2. Ludovic Ambruș — lupte 

libere
3. Dan Crlstea — schl-alpln
4. Ana Sălăjan — atletism
5. Gheorghe vllmoș — blatlon
6. Crista Tracher — patinaj 

viteză
7. Petre Dinu — «chl-fond.
8. Aurel Puln — automobilism
9. Marcela Leampă — «chl- 

fond
W. Andrei Okoa — patinaj vl- 

viteză

• A fost
glt, care va începe pregătirile 
pentru campionatele europene 
de Ia Madrid. în afara unor 
consacrat!, ca de pildă I. Mo- 
nea. C. Ciucă. I. Covaci. 
Hiescu, C. Cuțov, I. Alexe. 
Dumitrescu, V. Zilberman. 
Hodoșan și P. Cîmpeanu. au 
fost introduse în lot și ele
mente mai tinere: Gh. Cio
chină, Gh. Călin, Gh. Ene, 
P. Nedelcea și I. Dascălu. Nu 
a fost selecționat N. Gîju. Con
siderăm că antrenorii s-au pri
pit eliminîndu-l de la în
ceput din lotul selecționat.

Paul OCHIALBI

A. 
A.
I.

rată
A II-A : Șc. sp. Suceava cu : Sc. 
sp. Oradea 52—7, Sc. sp. Pitești 
64—58, SC. sp. 3 Buc. 46—7, SC. 
sp. Botoșani 67—35, Sc. g. 5 Tîrgo- 
viște 46—20 ; Sc. sp. Pitești cu : 
Sc. g. 5 Tîrgoviște 28—21. Sc. sp. 
Botoșani 51—38 Sc. sp Oradea 
- - - — 62—26 ; Sc.

sp. 3 BUC. 
21—19, SC. 
Sc. sp. O- 
Buc. 18—3,

Băieți cat. I : Llc. nr. 35 Bucu
rești cu : Sc sp. Oradea 57—38, 
Lie. 2 Năsăud 52—19. Sc. sp. Ti
mișoara 67—45, C.S.M. Iași 56—23. 
Sc. sp. Pitești 64—11, Sc. sp. Su
ceava 55—24; Sc. sp. Oradea cu : 
Lie. 2 Năsăud 70—46. Sc. sp. Timi
șoara 60—32, C.S.M. Iași 37—17. 
Sc. sp. Pitești 56—31, Sc. sp. Su
ceava 51—45 ; Sc. sp. Suceava cu: 
Lie. 2 Năsăud 43—29, Sc. sp. Ti
mișoara 47—44, C.S.M. Iași 60—52. 
Sc. sp. Pitești 56—25; Sc. sp. Ti
mișoara cu : Sc. sp. Pitești 57—40, 
Lie. 2 Năsăud 55—44. ------  _
73—72 ; C.S.M. Iași 
Pitești 61—49, Lie.
54—20 ; Sc. sp. Pitești 
2 Năsăud 50—45.

C.S.M. Iași 
cu : Sc sp. 
2 Nă'săud 
cu : Llc. nr.

TIMIȘ
1. Roland Guneș — handbal
2. Nicolae Viciu — baschet
3. Gertrude Baumstark — șah
4. Mitana Botez — canotaj
5. Gheorghe R&șcanu — rugby
6. Petre Cernău — lupte li

bere
7. I.adislau Costa — înot
8. Terezia Popa — handbal
9. Maria niy — atletism

10. Emilia Neghină — handbal

DOLJ
1. Natalia Andre! — atletism
2. S. Șerban — lupte greco- 

romane
3. c. Duțu — scrimă
‘ “ Podeanu — scrimă 

Strlmbeanu — fotbal 
Colțan — atletism 
Vlad — lupte greco-ro- 

mane
s. N. Andronache — ciclism
9. D. Schmit — radioamato

rism
10. M. Firănescu — tenis de 

masă

4. D.
5. L.
6. C.
7. M.

MUREȘ
1. Csaba Doza — atletism
2' Margareta Szemany — po

pice
3. Aurel Popa — mlcromode- 

llsm
4. Andrei Șuba — lupte libere
5. Albert Covaci — natație
6. Marta Szatmari — atletism
7. Ladisiau Biildni — fotbal
8. Teodor Casoni — tir cu ar

cul.
9. F.mll Lngureanu — șah

10 Robert Țedula — baschet

45—43, Sc. sp. 3 BUC. 
sp. Botoșani cu : Sc.
30—ș, Sc. sp. Oradea 
g. 5 Tîrgoviște 28—18 ; 
rade» cu : Sc. sp. 3
Sc. g. 5 Tîrgoviște 32—21; Sc. g. 
S Tîrgoviște cu : Sc. sp. 3 Buc. 
21—14.

Clasament final : 1. ȘC. SP. 
SUCEAVA 10 p, 2. Sc. sp. Pitești 
9 p, 3. Sc. sp. Botoșani 8 p, 4. Sc. 
sp. Oradea 7 p, 5. Sc generală 
nr. 5 Tîrgoviște 6 P. 6. Sc. sp. 
nr. 3 București 5 p. Cel mal 
tehnic jucător ; Vasile Bondar 
(Sc. sp. Suceava), cel mal eficace: 
Constantin Volcu (Sc. sp. Pitești), 
cel mal bun pivot : Marian Popes
cu (Sc. «p. Suceava).

Clasament final: 1. 
București 12 p. 2. Sc.
10 p, 3. Sc. sp. Suceava 10 p, 4. 
Sc. bp. Timișoara 9 p. 5. C.S.M. 
Iași 9 p, 6. Sc. sp. Pitești 7 p, 
7. Lie. nr. 2 Năsăud 6 p. Cel mnl 
tehnic jucător: Zoltan Kosa (Sc. 
sp. Oradea), cel mal eficace Jucă
tor și, în același timp, cel 
bun pivot : Vlrgillu Căpușan 
nr. 35 București).

Lic. NR. 35 
sp. Oradea

mal
(Lie.

OBRAJII ÎMBUJORAȚI SI GLASURILE VOIOASE

NU LE-AM NOTAT NICĂIERI

La judo cunoștințele teh
nice au un rol hotărftor în 
obținerea victoriilor. Atît în 
confruntările interne cît șl în 
cele internaționale sportivii 
judoka pun tot mai mult 
accentul pe folosirea proce
deelor tehnice șt din ce In ce 
mai puțin pe calitățile lor fi
zice. Iată de ce, recent, fede
rația noastră de specialitate 
a hotărft ca, începînd cu pri
mele întreceri finale din anul 
acesta să se introducă nor
mele de control obligatorii 
pentru toți concurenții aflați 
In competiție. Cei care nu vor 
reuși să le treacă nu vor fi 
admiși In concurs. Aceste nor
me constau din cunoașterea 
unui număr de trei procedee 
tehnice de picio» (ashi-waza),

trei de șold (goshl-waza), două 
de sacrificiu (suteml-waza) și 
unul de brațe (te-waza), cîte 
trei procedee tehnice de fi
xare (osaekomi-waza), luxare 
(kansetsu-waza) și de strangu
lare (shime-waza). Vor fi 
obligatorii următoarele pro
cedee tehnice I măturarea pi
ciorului avansat (de-ashl-ba- 
ral), sau a ambelor picioare 
(okuri-ashi-barai), mica sece- 
rare din interior (Ro-uchl-gari) 
sau marea secerare exteri
oară (o-soto-gari), aruncarea 
peste umăr (seoi-nage) sau 
aruncarea cu șoldul peste 
umeri (sode-tsuri-komi-goshi), 
secerarea din interior a coap
sei (uchi-mata) sau secerarea 
exterioară a șoldului (harai- 
goshi).

&a Oradea fi București s-au
disputat două meciuri restante 
din divizia B (feminin). lata
rezultatele i Voința Oradea 
Sănătatea Arad 1—3, Construc
torul Buc. — Electromotor Pi
tești 4—0.

CLASAMENTELE TURULUI 
BERTA I

1 Sănătatea Arad
2. Spartan Buc.
3. Corvlnul Hd.
4. Voința M.C.
5. Voința Bv.
6. Drapelul r. 

Sibiu
T. I.T.B. 

Informația
8. Med. Tg. M
9. Vlit. Bistrița

10. Voința Oradea
11. Voința Zalău
12. Medicina Cluj

BERTA

DE JOI, LA TIMIȘOARA, DIVIZIONARELE

DIN NOU IN COMPETIȚIE

A

1. Unlv. Buc.
2. Viitorul Buc.
3. Constructorul 

Buc.
4. Prog. Buc.
5 FI. r. Buo.
6. ' Poli. Galați
7. Voința C-ța.
8. Sănătatea Tgv.
9. Unlv. Iași

10. A.S.E. Buc.
11’. Sănătatea PI.
12. Electromotor 

Pitești

A

11 10 1 32*. 6 21
n 9 2 29:12 20
ii 9 2 29:17 20
ii 7 4 23:14 18
ii 7 4 24:16 13

ii 8 S 16:20 17

ii 5 6 21:21 16
ii 3 8 14:27 14
ii 3 8 14:28 14
ii 3 8 12:26 14
li 2 0 11:28 13
ii 2 9 10:30 13

n-A
n 10 1 30: 8 21
ii 9 2 31:11 20

ii 9 2 28:11 20
n 8 3 29:16 19
ii 6 5 23:20 37
ii 6 5 21:21 17
ii 5 6 19:20 16
n 5 6 21:24 Iff
ii 4 7 13:26 14
ii 2 9 19:28 13
ii 2 9 11:29 12
ii • 11 9:33 11

După o scurtă pauză, echi
pele masculine participante 
la divizia A îșl reiau între
cerea joi, în sala Olimpia 
din Timișoara, unde își vor 
disputa etapele B—8 din ca
drul celui de al doilea tur 
al competiției. întrecerile se 
vor desfășura zilnic pînă du

CLASAMENTELE

TRADIȚIONALE

ALE BALCANIADEI

SENIOARELOR

Conform tradiției, la înche
ierea celei de a VlII-a ediții 
a Campionatului balcanic de 
baschet pentru senioare, des
fășurată săptămîna trecută la 
Vama, eu fost alcătuite cî- 
teva interesante șl. unele din
tre ele, utile clasamente. Ia- 
tă-le:

— PROCENTAJELE ARUN
CĂRILOR DIN ACȚIUNE: 
1. Iugoslavia 45.80% (207—
95). 2. Bulgaria 40% (190— 
76), 3. Bulgaria (junioare) 
38,60% (163—63), 4. România 
38% (196—77): PROCENTA
JELE ARUNCĂRILOR LIBE
RE: 1. Iugoslavia 77,20% (66— 
51), 2. România 74,10% (58— 
43), 3. Bulgaria 59,60% (104— 
62), 4. Bulgaria (junioare)
58,30% (70—41); CELE MAI 
MULTE PUNCTE ÎNSCRISE: 
1 Penka Stoianova (Bulgaria) 
63. 2. Snejana Zorici (Iugosla
via) 56, 3. Gabriela Ciocan 
(România) 54 p; CELE MAI 
PRECISE LA ARUNCĂRILE 
LIBERE: 1. Gabriela Ciocan 
90% (22—20), 2. Zorka Kras- 
teva (Bulgaria) 80% (20—16). 
3. Maria Veger (Iugoslavia) . 
79.90% (14—11).

Tot conform tradiției, a 
fost aleasă și „Miss Balcania
da ’70“ în persoana iugosla
vei Snejana Zorici (14 voturi), 
care a avut drept rivale pe 
reprezentantele Bulgariei Mar
garita Starkelova (10 voturi) 
și Sonia Simova (8 voturi).

minlcă, începînd de !a ora 9 
(două meciuri) șl de la ora 
15 (patru meciuri).

Pentru aceste Jocuri, Co
legiul central de arbitri a 
delegat următorii oavaleri al 
fluierului: Dan Chir!ac. G. 
Chiraleu, M. Rizea, I. Petru- 
țlu, N. Iliescu, A. Atanasiu 
(București), M. Aldea (Plo
iești), E. Hottya, I. Krasznay 
(Oradea), I. Știrbu, I. Szabo 
(Cluj), I. Balaș, I. Mihăescu 
(Tg.: Mureș)

★
Echipa masculină da rolei Da-, 

pid București s-a întors din 
R.D.G > unde a participat la un 
putemlo turneu Internațional in 
orașele Erfurt șl Leipzig. Echipa 
a fost însoțită șl de arbitrul in
ternațional dr. MIRCEA ALBUT 
care ne-a furnizat citeva ' 
nunte la întoarcere.

„Turneul a fost da un 
foarte ridicat, asigurat de 
Ioarea echipelor participante : 

Ț.S.K.A. Moscova, Ebrojovka Ze- 
tor Brno, S.C. Leipzig formația 
aecundă a R.D.G., I.S.K. Slavia 
Sofia șl Rapid București. O com
portare foarte bună au avut c- 
chlpele Ț.S.K.A. Moscova șl Zbro- 
jovka Brno, care s-au clasat pe 
primele două locuri la egalitate 
de puncte. Rapldlștll s-au com
portat satisfăcător față de Iotul 
deplasat și de forța recunoscută 
a adversarilor. Ei n-au putut 
evita ultimul Ioc, deși au obți
nut victoria cu 3—0 asupra echi
pei soflote I.S.K. Slavia".

amă-
nivel 

va

Aruncă la coș Gabriela Ciocan, cea mal eficace jucă
toare a echipei României la Balcaniada de la Vama.

La ora cind ne proiectam o 
vizită alpină, Semenicul de
ținea recordul în materie de 
zăpadă. L-am preferat pentru 
că pîrtiile si crestele sale e- 
rau acoperite de o mantie al
bă. suficient de groasă pentru 
ca întîlnire a cu cei care au 
aflat în acest „material" tere
nul cel mai prielnic de satis
facere a nevoii/ de frumos — 
dec-'trivă cu cea a manifestă
rii unor virtuți ce trezesc cel 
mal adesea admirația unani
mă — să fie posibilă.

Viscolul ne înghețase ț pier
dusem aproape speranța că la 
coborîrea din scaunul telefe
ricului vom mal fi in stare să 
mergem pini la cabana cen
trală, de care ni se legase, ob
sesiv, gîndul unui ceai fier
binte... Timp de jumătate de 
oră acest modern mijloc de 
locomoție cu care omul poate 
traversa creste si văi adinei 
fără să miște tin deget ni s-a 
părut o veritabilă carceră sus
pendată. ale cărei atribute chi
nuitoare au fost îndeplinite cu 
brio de gerul năpraznic.

Inaintind cu greu prin viscol, 
mobilizați fiind de modesta 
noastră 
pîrtiile 
cabane 
schiori 
Reșița, 
nele unui slalom, cu gerul și 
vîntul. Ochii au stăruit citeva 
clipe asupra micilor siluete ce 
alunecau, intr-un dans ritmic, 
printre fanioane. De aiuns pen
tru c It admire temiriițttt și

speranță, pe una din 
din vecinătatea unei 

i-am întîlnit pe micii 
ai Școlii sportive din 
luptindu-se cu fanioa-

a înțelege că schiul nu este 
un sport doar frumos...

învinși prea ewrînd de dorul 
ceaiului, am preferat să-i aș
teptăm în cabană. Au trecut 
mai bine de două ceasuri pînă 
cind în sala de mese a caba
nei și-au făcut apariția fețele 
îmbujorate ale celor aproape 
50 de copil. Obraji plini de să
nătate. ochi senini și glasuri 
voioase au inundat încăperea, 
ca și cum dincolo de zidurile 
de piatră ale acesteia soarele 
le-ar fi surit cu sclipiri de 
argint...

Ultima pășește pragul tină- 
ra profesoară Haidrun Iecsni. 
Privirea calmă, senină și blîn- 
dețea vorbelor cu care-și con
ducea elevii contrastau puter
nic cu imaginea noastră des
pre asprimea meseriei pe care 
și-a ales-o. dezvăluihdu-ne, dis
cret. o acomodare perfectă la 
condițiile unul mediu nu în
totdeauna prietenos și ușor de 
suportat. în timp ce trupa mi
cilor schiori iși urma somnul 
dinaintea celui de al doilea an
trenament al zilei, profesoara 
lec.sni a devenit, pentru o ord. 
un plăcut partener de discuție.

— Să nu credeți că toți ele
vii pe care i-ați văzut sînt al 
mei — ne relatează cu modes
tie interlocutoarea, Profesoara 
Zorită Vaslle și antrenorul Ca
rol Miklo au eoborît în oraș 
pentru a pune la punct o serie 
de probleme legate de pregă
tirea pe care o efectuăm acum. 
Vom sta aici doar pe timpul 
vacanța! (Jprtra ț-e |ructifl-

_______ de
D. STANCULESCU

Rubrică redactată

UN SUCCES CE SE VREA REPETAT
(Urmare din pag. I)

e- 
cu 
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căm cit mai bine. Timpul ne 
este foarte scump, mai ales în 
aceste condiții...

— Vă referiți la viscol 1
— Nu numai. Schiliftul care 

ne fusese promis dar care n-a 
funcționat nici la începutul se
zonului. ne-ar fi fost de mare 
ajutor. Cu el am fi mărit de 
10—15 ori numărul curselor e- 
fectuate la un singur antrena
ment. permițind copiilor ca 
nergia și timpul consumate 
urcușul să le fructifice în 
lunecare.

Discuția noastră s-a axat
pol pe probleme ceva mai... 
tehniciste. Aflăm astfel că cei 
47 de elevi sînt împărțițl pe 
grupe de avansați și începători 
— repartizate celor trei cadre 
didactice —. echipați corespun
zător, cu excepția schiurilor, a 
căror calitate, după opinia spe
cialistei. nu mai oferă garan
ția unui progres simțitor față 
de performanțele anului trecut. 
Mariana Trestian. campioana 
școlilor sportive la slalom uriaș 
pe 1970 șt a treia în ierarhia 
națională a junioarelor mari, 
precum și Radu Daud. ele
ment de mare perspectivă, „nu 
mai pot merge pe Starturi", ne 
spunea, cu reținere, tinăra pro
fesoară.

Seria primelor concursuri de 
verificare, care va începe cu 
cel din 3—4 ianuarie (organi-

At CJKFS Carat-Sevtriaă

le vor permite să tragă preți
oase concluzii referitoare la o- 
biectivele propuse pentru 1971: 
locurile 1—2 (prin Comei Rus- 
zieska și Helmuth Konecny) la 
campionatul școlilor sportive, 
clasarea în primii 6 a juniori
lor mici Ionel Both șl Mircea 
Bologa la campionatele națio
nale ale juniorilor, locurile 1-3 
la cele ale copiilor.

Totul va d'pinde de timpul 
pregătirii pe zăpadă, de mij
loacele mecanice de antrena
ment. de schiuri, pîrtil și, e- 
vident. de priceperea profeso
rilor în mobilizarea voinței și 
abnegației elevilor cărora — 
indiferent de nivelul perfor
manțelor realizate — le-au cul
tivat dragostea de munte și 
cunoașterea lui prin interme
diul unui sport la fel de fru
mos.

Poate nu este lipsit de im
portanță faptul că pentru a 
scrie despre obiectivele și per
formanța micilor schiori de pe 
malurile Birzavet a trebuit 
să-mi revăd notițele. Obrajii și 
privirile acelea sănătoase, gla
surile voioase ignorind o na
tură dezlănțuită. — trecută în 
revistă de conștiința celor 10— 
14 ani ai lor doar ca un sim
plu capriciu, eventual firesc — 
nu le-am notat nicăieri. Nici nu 
era necesar. Era mult mai im
presionau t...

Cheorghș IUUTA

zgură) pentru alergări pe 
distanțe «curte, garduri,- să
rituri. In aceeași clădire, o 
sală de forță, numitor co
mun al tuturor disciplinelor, 
oferă mijloace de musculație 
selectivă, adjuvantă pentru 
atlețl sau condiții specifice 
de pregătire pentru haltero
fili, luptători, boxeri. Boxul, 
luptele, judo -“olosesc sălile 
de lucru ale clubului Steagul 
roșu, precum și sala mare de 
sport a grupului școlar.

Două antrenamente zilnic, 
din care unul specific în 
sportul de bază și al doilea 
complimentar, de divertis
ment, constînd în alergări, 
excursii mici, jocuri sportive 
completate cu activități cul
tural educative, cinema, 
teatru, reuniuni muzicale, 
televizor etc ne dau o idee 
despre programul destul de 
încărcat, dar în același timp 
plăcut, atractiv, deconectant 
altaberii. Nu-i lipsește nici 
fermentul competițional, ma
terializat printr-un campio
nat interramuri în discipli
ne neutre: volei, baschet, 
handbal.

Nu vrem să adăugăm, în 
scurta prezentar-"'. și elemen
tele decorative £• &l-

padă, brazi încârcațl, schi, 
săniuș) sau frumusețile pei
sagistice recunoscute orașu
lui dintre munți — Brașov 
— spre a nu fi acuzați că 
vrem să dăm culoare și 
perspectivă unei activități 
obișnuite, prozaice, unei sim
ple tabere de vacanță.

Realmente, ldeea excelen
tă și-a găsit și realizarea Ia 
aceleași gradații 
N-o spunem noi. O 
elevii. O spun 
veniți cu copiii în pregătire. 
Și mai precis, o vor spune 
rezultatele care acum se con
stituie, în mușchi. în articu
lații, în nervi, din exerciții, 
din repetări, din procedee
tehnice, dintr-o joacă ce 
pare studiu sau dintr-un
studiu însușit cu plăcere... 
ca o Joacă.

Deocamdată, constatăm 
bucuria vacanței, bucuria 
mișcării ce se eoeprimă în for
mele preferate, clocotul tre
pidant al unei tinereți spor
tive care t găsit condițiile și 
mijloacele ideale de a se ma
nifesta.

Tabăra de pregătire a ele
vilor școlilor profesionale și 
a liceelor de specialitate jui 
mai este o experiență. Este un 
succes. Și încă unul major. 
El se vrea și trebuie repetat

valorice.
1 spun 

profesorii
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CE E NOII EA E R E. ?
ÎN OBIECTIV: turul campionatului diviziei A (VI)

PROCENTUL EFICACITĂȚII SE AFLĂ IN SCĂDERE
Fie un med cit de reușit sub aspectul execuțiilor teh

nice, al realizărilor tactice sau al ritmului, dacă nu 
se Înscriu și goluri, spectacolul fotbalistic, in sine, este 

pe jumătate ratat. Ne-ar fi greu, de pildă, să ne amintim 
chiar de o fntîinire mai recentă, Încheiată cu scorul de 
0—0, în schimb, cine va uita semifinala campionatului mon
dial. Italia—R.F.G. ? Acel meci a devenit memorabil prin 
cele șapte goluri ale sale, care au dus Ia senzaționale răstur
nări do situații, la dramatismul trăit, prin intermediul mi
cului ecran, de milioane de iubitori ai acestui frumos sport.

FALIMENTARA TACTICĂ
A LUI 0-0

acea «emiți-Am crezut că 
nală „nemuritoare* în mate
rie de fotbal, ca șl finala 
Brazilia—Italia, de altfel, cu 
5 goluri, va constitui un eta
lon în munca de viitor a teh
nicienilor echipelor noastre. 
Am avut convingerea că și 
sub acest aspect al golului, 
„EI Mundlalul" va aduce un 
suflu nou — bineînțeles, la 
proporțiille șl valoarea cam
pionatului nostru — In con
cepția de joc, în reconsidera
rea spiritului ofensiv. Dar, 
din acest punct de vedere, 
turul campionatului 1970—71 
a rămas deficitar. Prin pris
ma golurilor marcate, turul 
campionatului pe care-1 dez
batem se află sub nivelul ce
lor două ediții precedente. în 
1968—69 s-au marcat 334 de 
goluri; in 1969—70 înaintașii 
au. învins apărările adverse 
dc 349 de ori. Iată, insă, că 
in turul campionatului actual 
s-au înscris doar 291 de go
luri, adică o medie de 2,42 
goluri pe meci.

Această primă Jumătate a 
campionatului a scos la ivea
lă carențe mal vechi ce țin 
de pregătirea tehnică modes
tă a multor înaintași, de slaba 
exersare a trasului la poartă, 
de insuficientul potențial o- 
fensiv al echipelor noastre, 
îndeosebi cînd se află în de
plasare. în goana după punc
te, multe dintre formațiile 
noastre — și aici am putea 
enumera toate cele 16 divi
zionare A — cînd evoluează 
pe teren străin îșl propun un 
meci egal, dacă se poate prin- 
tr-un 0—0. atît de greu de 
realizat. Că tactica nu poate 
da rezultate decît cu un pic 
de șansă, o demonstrează fap
tul că de 24 de ori oaspeții au 
pierdut cu 1—0 și de 17 ori 
cu 2—0.

cu media de peste 1,50! Par
că șl mal îngrijorătoare sînt 
procentele realizate de frun
tașele clasamentului. Petrolul, 
Rapid și, îndeosebi. Steagul 
roșu, echipe clasate la finele 
turului pe locurile 2. 3 și,

deapsă, 7 (aproape jumătate) 
au fost ratate.

Slaba eficacitate dovedită de 
jucătorii noștri pe plan in
tern s-a răsfrînt, din păcate, 
și în confruntările interna
ționale susținute de unele 
formații românești. Normal, 
pentru că e vorba de caren
țe în pregătire, în exersarea 
șutului la poartă, în neputin
ța de a depăși apărări atle
tice și supranumerice. Chiar 
în această toamnă am avut 
neplăcuta ocazie să consem
năm acele ..miercuri negre'*, 
cînd U.T.A., Dinamo și Steaua 
au realizat (dacă poate

echipa națională care, cu toa
te realizările, necontestate de 
nimeni, totuși în privința for- 
ției de atac și a eficacității 
mai are mult de lucru. Dacă 
acasă, tricolorii au reușit în 
această toamnă să înscrie 
trei goluri Finlandei (o for
mație, totuși, modestă), în de
plasare, cu excepția meciu
rilor cu Brazilia șl Ceho
slovacia. de la Guadalajara, 
atacul s-a dovedit steril, con
tribuind în mare măsură la 
realizarea unui golaveraj pa
siv (9—11) în cele 10 partide 
susținute în 1970.

Așadar, procentul efica-

Un singur adversar și poarta, cit e ea de mare. Și, totuși, mingea nu va intra în gol. 
Iată una din marile ratări.

început de an. Pentru cele 
mal multe dintre formațiile 
din eșaloanele superioare ale 
soccerului nostru, vacanța 
e pe sfîrșite. Tehnicienii pun 
la punct ultimele amănunte 
în vederea reluării activită
ții, jucătorii se pregătesc 
pentru primul antrenament.

Acum, la acest început de 
drum ne-a interesat să aflăm 
care sînt preocupările Fe
derației române de fotbal.

Cum, în privința turneelor 
de pregătire, cluburile au 
primit dezlegarea de a-și 
rezolva singure această la
tură a activității lor, și cum 
la sectorul legitimări nu e 
prea mare îmbulzeală, fi
indcă „de jos în sus" e mai 
greu de depistat și promovat 
elementele de perspectivă, 
activul federației se ocupă 
în aceste zile cu problemele 
organizatorice legate de ac
tivitatea fotbalistică din pri
ma jumătate a anului și 
chiar pentru o perioadă de 
timp mai mare.

Pentru azi ne-am oprit 
asupra PLANULUI DE CON
TROL pe care activul fede
ral și-a propus să-l 
ze, In principal, la 
de divizia A, în 
5—24 ianuarie.

Dintre obiectivele 
am reținut că la nivelul clu
burilor și asociațiilor vor fi 
discutate : comportarea in 
sezonul competițional 1970 ;

efectue- 
echipele 
perioada

inserate,

modificările de efective pro
puse de către antrenori, in 
scopul întăririi lor ; rezulta
tele controlului medical pe 
care jucătorii îl fac la înce
putul perioadei de pregăti
re; documentele de plani
ficare a antrenamentelor »< 
modul cum sînt reflectate 
indicațiile federației în a- 
ceastă direcție și, în sfirșit, 
cum se rezolvă procesul de 
individualizare a pregătirii 
fotbaliștilor care fac parte 
din lotul național.

în discuțiile pe care ac
tiviștii federației le vor pur
ta cu conducerile cluburilor, 
asociațiilor și secțiilor de 
fotbal, nu vor fi omise as
pectele privind dezvoltarea și 
consolidarea bazei materiale, 
modul cum se realizează ho- 
tăririle Comitetului federal 
din martie și octombrie 
1970; măsurile pentru spo
rirea veniturilor proprii; 
contractele antrenorilor; ac
tivitatea birourilor secțiilor 
de fotbal, în care se pune 
atîta bază.

La echipele de divizia B, 
desigur unde e cazul, se ur
mărește angajarea, cu normă 
întreagă, a unor antrenori 
bine pregătiți.

O atenție deosebită se e« 
da problemei centrelor de 
juniori și copii, unde nive
lul de pregătire trebuie să 
se ridice la cota impusă de 
actuala dotare și de cerințe-

Ie și pretențiile pentru cart 
ele au fost concepute.

în scopul unei cunoașteri 
mai în profunzime a situa
ției existente în activitatea 
fotbalistică de pe cuprinsul 
țării, activele de tehnicieni 
ale consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport 
vor fi solicitate să-și spună 
părerea privind secțiile di
vizionare de fotbal, activita
tea lor, dotarea, eficiența 
muncii de instruire, preocu
parea pentru depistarea si 
promovarea elementelor ti
nere, capabile să facă față 
cerințelor sporite. Apoi, se 
va urmări modul în care au 
fost îndeplinite hotărîrile 
Comitetului federal șl mă
surile preconizate de către 
F.R.F. în scopul îmbunătăți
rii activității fotbalistice din, 
cadrul județelor respective.

Așadar, un bogat plan de 
acțiune care va prinde în 
curînd viață.

A. CONSTANTIN

BULETINUL
TRANSFERURILOR

UN „AMĂNUNT" CARE, UNEORI. COSTĂ... DOUĂ PUNCTE
De necrezut, dar adevărat 

Datorită faptului că de pe 
carnetele de legitimare a 
unor jucători lipsea parafa 
medicului, unele echipe au 
pierdut jocul... la masa ver
de. Normal. Fiecare club sau 
asociație are datoria să se 
îngrijească de efectuarea vi
zitei medicale a sportivilor 
săi.

întrucît cele mal multe 
dintre formațiile noastre de 
fotbal își reiau în aceste zi'e 
pregătirile pentru noul sezon 
cu vizita medicală, amintim 
echipelor de divizie A, B, G, 
precum și celor de juniori 
și copii, datoria de a efectua 
vizita medicală semestrială, 
stabilită de către federație 
pînă la data de 27 februarie.

Cum. de la categorie infe
rioară la cele superioare regu
lamentul de transferuri permi
te legitimarea unui jucător ce 
toată durata anului (cu ex
cepția ultimelor 6 etape de 
campionat), In cursul lunii de
cembrie a anului trecut au fost 
validate la federație următoa
rele transferuri :

DINAMO BUCUREȘTI 
Mot (Unirea Alba Iulia)

DUNAREA GIURGIU : V. 
Mustață (Ceahlăul P. Neamț).

„U“ CLUJ — V. Sziike (Mil- 
covul Focșani),

STEAUA • FI. Mlolo» (Șc. sp. 
2 București).

JIUL PETROȘANI: Gr. Mi
ami și G. Tones (ambii de la 
Minerul Lupeni).

U.T.A.: Iuliu Naghl (Recol
ta Salon ta).

t.

Actualitatea fotbalistică

CE SPUNE CLASAMENTUL 
EFICACITĂȚII ?

respectlv, 4. Cu 10 goluri în
scrise (procent 0,66), brașo
venii (mulțumită unul portar 
excepțional — Adamache) au 
acumulat 18 puncte, dar ata
cul lor se situează departe 
de pretențiile acestei forma
ții si ale locului ocupat în 
clasament. Cam așa stau lu
crurile și cu Universitatea 
Craiova (doar 12 goluri mar
cate). Cu excepția lui Dinamo, 
celelalte echipe din prima ju
mătate a clasamentului dato
rează locul ocupat în bună 
măsură apărărilor lor șl jo
cului mai bun la mijlocul 
terenului (Petrolul, Rapid, 
Steagul roșu, „U“ Craiova). 
Numai că apărările, sub pre
siunea adversarului, cedează 
spre final Așa se explică 
faptul că din cele 291 de go
luri, 162 au fost înscrise după 
pauză, cînd gazdele, de regu
lă. forțează victoria. Dar, să-1 
lăsăm pe antrenorii și pe 
înaintașii respectivi să tragă 
concluziile de rigoare.

spune așa) un golaveraj de 
necrezut în fața formațiilor 
Steaua roșie, F. C. Liverpool 
și P. S. ,V. Eindhoven; 2—17! 
în anumite momente, jocul 
fusese echilibrat, dar inefica
citatea nu le-a permis echipe
lor noastre să finalizeze ac
țiuni ce le dădeau dreptul la 
acest lucru (Steaua, de pildă, 
în primele 20 de minute ale 
returului cu Eindhoven),

In loc de concluzii
Și cum jucătorii nu se pot 

schimba peste noapte, ei vin 
cu acelea?! metehne șl la

cltâțll fotbaliștilor noștri în 
acest sezon, șl !n special în 
turul campionatului, a fost 
sub cerințele fotbalului pe 
care echipele noastre, față de 
condițiile existente, au dato
ria să-1 practice. Iată de ce, 
la analiza evoluției fiecărei 
formații, fn afara bilanțului 
punctelor și al locului ocu
pat în clasament, e necesar 
ca slaba eficacitate să consti
tuie un motiv de meditație 
și de măsuri adecvate.

C. ALEXE

(Urmare din pag. 1)

actualmente F.C. Galați, au fost 
convocațl la club pentru ziua de 
8 Ianuarie. După vizita medicală 
și primele ședințe de pregătire, 
întregul lot va continua antrena
mentele într-o stațiune, probabil 
la Băile Felix.

Din perspectivele noului an, se
cretarul clubului, prof. Octavian 
Tabără, ne-a amintit cîteva : cre
area unei baze materiale solide ; 
sporirea numărului susținătorilor 
echipei ; întărirea centrului de 
copil șl juniori (centrul va fl frec
ventat de peste 200 de tineri fot
baliști) ; pregătirea micilor fotba
liști se va face de către patru 
antrenori ș! doi instructori In 
continuare, nl s-a relatat că în 
curînd clubul va edita un pliant.

albume șl fotografii șl va confec
ționa fanioane. Insigne șl bre
locuri.

O alts noutate este aceea că 
F.C. Galați va primi un sediu nou 
In centrul orașului, unde, pe lin
gă birourile administrative, va 
exista șl o sală pentru lntflnlrlle 
dintre suporter) șf jucători.

T. SIBIOPOL — coresp.

4 „PASE' DE LA TITUS
OZON

4.

Trebuie reținut faptul că 
nici o echipă n-a reușit să 
realizeze o medie de două go
luri de meci. Dar, iată cum 
arată un clasament al efica
cității; 1—2. Dinamo și Poli- 
iehnica — 26 goluri marcate 
(media 1,73 de meci), 3. Fa
rul 25 de goluri (1>66),
U.T.A., 23 (1,53), 5. Sport club 
Bacău 22 (1,406); 6. Steaua 21 
(1,400), 7—8. Petrolul și C.F. R.
Cluj 20 (1,33), 9. F.C. Argeș 
19 (1,26), 10—11. Rapid și 
„U" Cluj 17 (1,13), 12. Jiul 
15 (1,00), 13. Universitatea 
Craiova 12 (0,80), 14—15.
Steagul roșu și Progresul 10 
(0,66), 16. C.F.R. Timișoara 8 
(0,53). Așadar, procente îngri
jorătoare. Doar patru echipe

DE LA CONSTANTIN LA 
GERD MULLER

TURNEUL
REPREZENTATIVEI

DE JUNIORI
IN LIBAN

După cum am mai anunțat» 
reprezentativa de juniori a 
României întreprinde In aceste 
zile un scurt turneu în Liban. 
Iată programul complet al tur
neului : la 6 ianuarie, juniorii 
români vor tntîlnl pe Home- 
netmen, la 8 ianuarie — pe 
Mazra. iar la 10 ianuarie — Pe 
Racing.

De remarcat că toate cele 
trei echipe sînt din Beirut șt 
activează in prima ligă a 
fotbalului libanez.

Turul diviziei A ne-a mal 
arătat că nu mal avem gol- 
geteri de tipul lui Constantin, 
Ozon, Dridea și. în urmă cu 
cîtva timp, Adam sau Oble- 
menco. Oprea, Tătaru și Do- 
ru Popescu conduc în clasa
mentul marcatorilor pentru că 
au la activ doar 7 goluri in
tr-un întreg tur, în timp ce gol- 

geterul mondialelor din Me
xic — Gerd MUller — a în
scris de 10 ori în șase par
tide. Credem că acest fapt 
a cîntărit cel mai mult în 
desemnarea jucătorului vest- 
german drept „Cel mai bun 
fotbalist european ai anului", 
în cadrul anchetei întreprinse 
de revista de specialitate 
„France Football", care atri
buie anual „Balonul de aur“. 
în acest clasament, doi cu- 
noscuți „puncheri" — Mul
ler șl Riva — s-au clasat îna
intea unor fotbaliști, poate, 
mal complețl și mal valoroși, 
cum sînt Bobby Moore, Bec
kenbauer șl Overath.

După cum aminteam, în jo
cul echipelor noastre s-au re
marcat o serie de realizări. 
Ele sînt însă estompate de 
slaba eficacitate, datorată am 
spune unor ratări copilărești, 
care eu mers pînă acolo, în- 
cît din 19 lovituri de pe

De mult nu l-am mal vă
zut pe Kallo jucînd așa, 
cum a făcut-o Ia încheierea 
stagiunii de toamnă, pe „Re
publicii". cu Rapid. După 
cele cîteva curse amețitoare 
pentru Pop, și mai ales 
după șutul-gol „scos" de Ră
ducanu în min. 45, gîndurile 
ni s-au îndreptat — și nu 
fără regrete — spre 
ceput de mai 1968, 
Linz, Kallo marca 
8 al meciului cu 
născînd atîtea speranțe. Dar, 
în pofida calităților sale in
contestabile și a așteptărilor 
noastre. Kallo a rămas încă 
o... speranță.

— îmi amintesc, Tibi Kallo, 
că La începutul Iul ’70, în

acel înx 
cînd, ia 
în min. 
Austria,

ANTITEZE

aruncăm o privire a- 
clasamentului 
A putem face 
antiteze c

mai multe 
Dinamo—20 
mai puține ____
C.F.R. Timișoara—6 

mal multe victorii :

turului 
urmă-

puncte

Dacă
supra
diviziei 
toarele

— cele
obținute :

— cele
obținute:

— cele ---- ------
Dinamo, Petrolul și U.T.A. ci
te 8

— cele
Progresul
cite — 3

— cele
egale : Rapid

— cele mai puține meciuri 
egale : Sport Club Bacău și 
C.F.R. Timișoara — 0 1

— cele mai putina infrin
ger! : Rapid — 2

— cele mal multe infrlngeri: 
C.F.R. Timișoara — 12

— cele mal multe goluri în
scrise : Dinamo și Politehnica 
Iași — 26

— cele_mai puține goluri in- 
Timișoara — 8 
bun

puncte

mal puține victorii:
?i C.F.R. Timișoara

mal multe meciuri
8

acrise : C.F.R.
— cel mai 

Dinamo + 13
— cel mal 

C.F.R. Timișoara —
slab

PORTARII

golaveraj:

golaveraj :
19

Șl...

GOLURILE

în acest tur au fost folosiți 
86 de portari. Iată un clasa
ment al acestora, pe baza me
diei de goluri, raportînd numă-‘

rul de goluri la numărul d« 
partide jucata (au intrat in 
calcul numai portarii care au 
jucat mal mult de 50 la sută 
din partidele turului) : 1. A- 
DAMACHE 0,66 goluri de par
tidă (a primit 10 goluri în 15 
partide). 2—3. M. Ionescu și 
Constantinescu 0,75 (9:12), 4—5. 
Răducanu și Ștefan 0,80 (8:10), 
6. Gornea 0,88 (8:9). 7. Oprea 
1,00 (9:9), 8. Manta 1,15 (15:13), 
9. Stan 1,20 (18:15). 10. Nicu
lescu 1,21 (17:14), 11. Popa

— Moldoveanu 8 (3—3)
— O. Ionescu 6 (6—0)
— Adam 6 (3—3)
— Frățilă 6 (4—2)
— Axente 5 (4—1). lordă-

nescu 5 (3—2), Dumitrache 5 
(5—0), Sălceanu 5 (4—1), Dudu 
Georgescu 5 (4—1), Pană 5 (4— 
1). D. Ene 5 (2—3), Caraman 
5 (2—3), Oblemenoo 5 (2—3), 
Bojin 5 (3—2), Libardi 5 (5-0), 
Soo 5 (4—1).

Vă prezentăm jucătorii care

COLTUL STATISTICIANULUI
1.25 (10:8), 12. Ghiță 1,33 (20:15), 
13. Ștefănescu 1,36 (15:11), 14. 
Suciu 1,40 (21:15). 15. Iorda- 
che 1.50 (15:10), 16. Corec 1,80 
(18:10), 17. Mărculescu 1,88 
(17:9).

GOLGETERII SUB 

LUPĂ
Și-acum, clasamentul golge- 

terilor campionatului diviziei 
A. privit cu... lupa, specificînd 
golurile marcate de fiecare ju
cător — cite acasă și cite 
deplasare:

— Tătaru 7 (6 acasă — 1 
deplasare)

— Doru Popescu 7 (6—1)
— Oprea 6 (6—0)
— Codreanu 6 (4—2)
— Cuperman 6 (3—3)

in

în

au reușit in acest tur să în
scrie două goluri într-un meci: 
Broșovschi. Dumbreanu. Axen- 
te. Sălceanu, Petrut, Cuperman, 
Frățilă, Bojin, Libardi, Ion 
Constantin, O. Ionescu. Doar 
Iancu și D. Ene au reușit să 
Înscrie cite două goluri în me
ciurile susținute in deplasare. 
TATARU e singunil jucător 
care în acest tur a reușit să 
înscrie trei goluri într-un meci 
(etapa a XV-a, în meciul Stea
ua—C.F.R. Timișoara).

Iată jucătorii care au evo
luat în acest tur, dar care nu 
au primit note din partea cro
nicarilor : Purcaru (Steaua). 15 
min. (1 meci). Moldovan (Di
namo) 62 min. (4), R. Rotaru 
(Progresul) 18 min. (1). Năs- 
tase (Progresul) 21 min. (1), 
Motoc (Progresul) 21 min. (2). 
Popovld (C.F.R. Timișoara) 
17 min. (1). Demeter (Petro
lul) 18 min. (1). Coșareg (Pe-

Astăzi pretențiile naționalei

5 MINUTE CU TIBI KALLO

05-

din 
ta

rul echipei F. C. Argeș la 
început de ’71?

— Dorințele sînt ca... pa
sele. Pot fi fructificate, dar 
pot ajunge și la adversar. Ia
tă patru „pase-speranță“:

1) Să promovez tineri ta
lentat! (și din diviziile B și 
C) în echipă.

2) Să fac din Vlad un ti
tular pentru națională.

3) Să ne clasăm pe primele 
8 locuri in clasamentul final 
al campionatului (n,n. — Nu 
este, oare, un exces de mo
destie ?)

4) Aștept — este ultima 
mea încercare deja; acest, 
foarte talentat, dar și foarte 
capricios Dobrin să redevină 
jucătorul cu randamentul de 
acum un an, doi.

DOAR SURDAN A LIPSIT 
LA APELUL ANTRENO

RULUI JURCA

turneul australian al „olim
picilor", ai făcut furori în- 
tr-un meci cîștigat cu 7—2, 
la Newcastle. Atunci, ai 
marcat două goluri, iar cen
trările tale au contribuit la 
realizarea celorlalte cinei. Și 
tot de atunci am început 
nou să așteptăm marea 
„explozie" pe verticală.

— Același lucru l-am 
teptat și eu. începusem bine 
anul și visul meu era să re
vin în... naționala Mare. 
Pentru că nu există cred pe 
lume chin mai mare pentru 
un fotbalist decît să gusta 
din glorie, iar după aceea să 
cadă din nou în anonimat.

—Cred că exagerezi cu a- 
cest anonimat, dar 
ai șl o parte de 
De ce n-ai evadat 
această stare?

— Pentru că n-am forțat 
cînd trebuia, atunci cînd An
gelo Niculescu căuta o extre
mă stingă de meserie. Au mai 
fost și unele cauze obiective: 
accidentările, care fie că 
m-au scos o vreme din pre
gătiri, fie că mi-au vîrit în 
subconștient o doză de re
ținere în duelurile decisive. 
Și mai există o cauză gene
rală, care nu mă privește 
numai pe mine. Fundașii 
joacă astăzi, mai ales la ei 
acasă, foarte tare și nu toc-

poate că 
dreptate, 
însă din

trolul) 15 min. (1). Taooi (U- 
niversitatea Craîova) 17 min (1), 
V. Ionescu (Jiul) 15 min. (2), 
Negru („U“ Cluj) 17 min. (1).

Șchiopu (U.T.A.) a jucat șase 
meciuri totalizînd numai 96 de 
minute și primind o singură 
notă (4),

UN CLASAMENT AL

COMPARTIMENTELOR

Pe baza notelor acordate in 
acest tur iată un clasament al 
celor mal bune compartimente:

APĂRARE: 1. UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 7,59 (Pilcă 
7.40, Niculescu 7,13. Mincă 7,40, 
Deselnicu 8,06, Velea 8,00). 2. 
Rapid 7,46 (Răducanu 8.50, Pop 
7.15. Lupescu 7,84, Dan 6,72. Co- 
drea 7,00), 3. Dinamo 7,45 (Con- 
stantinescu 7.90. Cheran 6,93, 
NunweUIer III 7,42, Dinu 8,00, 
Deleanu 7,00). 4. „U« Cluj 7,38. 
5. Politehnica Iași 7,35.

MIJLOC : 
(Tănase 7,26, 
Universitatea 
(Strîmbeanu 7.23. Ivan 7,50). 3. 
Steagul roșu 7.32 (Pescaru 
Cadar 6.57). 4. Politehnica 
7,32, 5. Jiul 7.04.

ATAC: 1. STEAGUL
ȘU 7.09 (Drăgoi 7,00. Dumitriu 
II 7,45. Balint 6.46. GyBrfi 7.46). 
2. Sport Club Bacău 7,03 (So
rin Avram 6.66, E. Dembrov- 
schi 7.66. Pană 6,80. Florea 
7,00). 3. C.F.R. Cluj 6.98 (S. 
Bretan 6,81. Soo 7.45. O. lo- 
neseu 6,73 Petrescu 6.93), 4. 
Dinamo 6,95, 5. Farul 6.87.

Adrian VASILESCU

mai sportiv, încercmd poto
lirea adversarului direct 
prin lovituri discrete care te 
fac să urli de durere, dar pe 
care publicul nu le vede 
pentru că sînt aplicate 
rafinament.

— Apropo de fundașii 
pe partea ta. Nu crezi 
..licitația" pusă la un mo
ment dat pe postul lui Săt- 
măreanu a trezit ambiții de 
mărire în mai toți fundașii 
dreapta și astfel...

— Știu eu, ar putea fi o 
explicație! Oricum, n-am bă
tut fierul cînd trebuia.

— Dar, vremea „fierului* 
de care vorbești n-a trecut 
pentru un jucător de 27 de 
ani.

— Nici nu vreau să cred 
că a trecut vremea naționalei! 
De fapt, sper ca 1971 să fie 
anul revenirii mele în prima 
reprezentativă. Vreau să în
cep anul bine și să nu ră- 
min pe drum. E anul mari
lor încercări pentru mine. De 
fapt nu-s singurul dintre do 
brogeni care vizează „marea 
echipă", ceea ce va însemna 
un punct de sprijin în plus 
pentru ambițiile mele.

Iar celelalte puncte de 
sprijin?

— Eu, în primul rind. A- 
poi evoluția bună a Farului 
în retur, pentru că există o 
implicație directă între a- 
ceste două elemente. La o e- 
chipă care merge bine sau 
foarte bine se văd și jucă
torii mai mult. Și mai in
tervine șansa. Sper să nu 
mai am vreo blestemată de 
accidentare. Știu, va fi foar
te greu, pentru că astăzi pre
tențiile naționalei sint mult 
mai mari. Știu prea bine 
acest lucru. Dar, sint mal 
hotărit ca oricînd să dau 
totul pentru a cîștiga marea 
cursă cu obstacole care aduce 
un loc în lotul reprezentativ.

Anul nou cu bucurie și 
împlinirea dorințelor! 
fapt, ce dorințe are antreno-

7,451. FARUL .
Badea 7,64), 2. 

Craiova 7,36
8.08. 
Iași

RO-

Mircea M. IONESCU

cu 
De

Luni, 4 Ianuarie, la apelul antre
norului Toma Jurcă, componențil 
echipei Politehnica Timișoara au 
răspuns „prezent-, în afara căpi
tanului ei, Slmion Surdan. aliat 
In prezent, într-o excursie în 
R.D.G. tncepînd de azi, timp de 
3 zile, toți jucători! vor îl supuși 
unui minuțios examen cu proije 
funcționale medicale, Iar după a- 
vizul favorabil al dr. Messinger 
vor participa la pregătirea în 
sală, care începe pe ziua de 7 ia
nuarie la Timiș. In continuare, 
perioadă de pregătire fizică gene
rală între 13—24 Ianuarie, la Băile 
Herculane.

LOTO - PRONOSPORT
Mîine 6 ianuarie 1971, va 

avea loc la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
str. Doamnei nr. 2, tragerea 
concursului special Pronoex- 
pres al noului an. Ea va fi 
radiodifuzată in direct cu în
cepere de la ora 19,20.

Acest concurs acordă auto
turisme: RENAULT 10 MA
JOR plus 12 800 lei, MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 412, 
DACIA 1100 plus 2 700 lei, 
SKODA S. 100 plus 4 610 lei 
și FIAT 850. Toate autotu
rismele se atribuie în număr 
nelimitat.

De o mare atractlvitate stnt 
excursiile peste hotare: în 
Cehoslovacia — cu avionul — 
Pe itinerarul Karlovy-Vary- 
sudul Boemiei cu vizionarea 
meciului de fotbal Cehoslova
cia—România de Ia 16 mai 
1971 — cca. 10 zile — Și la 
Paris — cu avionul — cir
ca 8 zile, toate în număr ne
limitat. Se mai acordă pre
mii în numerar de valoare 
variabilă șl premii fixe în 
bani.

Și acum o noutate: Ia ex
tragerile I și a II-s obișnui
te, biletele cu variante de 15 
lei au dreptul să obțină auto
turisme în cadrul valorii u- 
nitare a premiilor.

• ÎN ATENȚIA CÂȘTIGĂ
TORILOR DE LA TRAGE
REA SPECIALA LOTO A 
REVELIONULUI — 1 IA
NUARIE 1971

— Depunerea biletelor câș
tigătoare se mai poate face 
pînă astăzi 5 ianuarie 1971, 
la orele 13,00 în orașele re
ședință de județ.

— Omologarea premiilor se 
va face sîmbătă 9 ianuarie 
1971.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 53 DIN 

30 DECEMBRIE 1970

EXTRAGEREA I: Cat. a 2-a: 
1.45 variante a 50.076 leit a 
3-a : 11.60 a 6.259 leit a 4-a i 
31,15 a 2.331 Iei: a 5-a: 96,10 
a 756 lei; a 6-a 3.617.90 a 
40 lei.
REPORT CAT. 1 : 649.792 lei.

Participanta CAZIMIR CA- 
TINCA din Comănești, a ob
ținut premiul de 50.076 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a : Cat. 
A: 1 variantă 50% a 100.000 
lei; B: 16.10 variante a 3.640 
lei; C: 71,20 a 823 Iei; D: 
2.435,30 a 60 lei; E: 157.30 a 
200 leit F: 2.743.85 a 40 lei. 
REPORT CAT. A : 61.383 lei.

Participantul TRÎNT1LA 
MARIN din comuna Brănești, 
jud Ilfov, a obtinut premiul 
de 100.000 lei.

CONCURSUL SPECIAL AL NOULUI AN
ATRIBUIE - LA 6 IANUARIE 1971

IN NUMĂR NELIMITAT
Autoturisme
EXCURSII IN CEHOSLOVACIA cu avionul 
10 zile) cu vizionarea meciului Cehoslova-(cca _____________ T._.

cia—România.
• EXCURSII la PARIS cu avionul (cca. 8 zile);
• PREMII IN NUMERAR de valoare variabilă;
• PREMII FIXE ÎN BANI.
NOU! La extragerile I si a ll-a obișnuite, BI

LETELE CU VARIANTE DE 15 LEI AU DREPTUL 
SA OBȚINĂ AUTOTURISME IN CADRUL VALO
RII UNITARE A PREMIILOR!

Participarea se face pe variante de 3 lei, 
6 lei și 15 lei.

Astăzi, ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor.



HE!

Ancheta Internațională AL ANULUI ’70
■

I

I4

a ziarului SPJDRTUL Azi:
ȚARA OV.?

U. R. S. S., Ungaria, Iugoslavia

CK9 întrebarea din titlul anchetei noastre ne-am adre
sat, în ultimele zile ale anului 1970, redacțiilor 
sportive din tarile socialiste. Și iată, în rîndurile de 

mai jos, primele răspunsuri primite, subliniind cele mai 
importante evenimente, ca ți performanțele cele mai 
mori din activitatea sportivă a prietenilor noștri, în sezo
nul încheiat.

ȘTAFETA A INTRAT ÎN MÎINI BUNE
de BELA SZABO

redactor șef la „Nepsporf" Budapesta

LAURI
Șl PE

PE PlRTIILE DE SCHI
PODIUMUL DE HALTERE

de NIKOLAI KISELEV
redactor șef al ziarului „Sovietski Sporf'-Moscova

Pentru sportivii sovietici, 
activitatea competițională 
de-a lungul unui an întreg 
a fost, ca totdeauna, bogată 
în evenimente. N-au lipsit 
nici succesele. A alege din 
noianul de performanțe și 
recorduri, afirmări si vic
torii. ar fi. deci, destul de 
greu si supus inevitabilului 
grad de subiectivism, la care 
ne îndeamnă specializarea 
tot mal accentuată a ramu
rilor sportive. Voi încerca, 
totuși, să fac o triere din 
datele mai importante ale 
calendarului pe 1970, in 
sportul sovietic, oprlndu-mă 
asupra a două dintre ele.

Consider că pentru iubi
torii de spott din U.R.S.S. 
cea mai plăcută realizare a 
reprezentanților noștri în a- 

■ rena marilor competiții a 
fost suita impresionantă de 
victorii obținute la campio
natele mondiale de schi 
(discipline nordice), desfă
șurate în februarie trecut, 
în Cehoslovacia. Pe pistele 
de fond de la Strbske Pleso, 
ca Și pe trambulinele de să
rituri înălțate în inima Ta-, 
trei, schiorii sovietici au cu
cerit cele mai multe titluri 
de campioni ai lumii, recîș- 
t.igînd o supremație pe care 
ultimele ediții ale „mondia
lelor" și ale Olimpiadei al
be. le-o puseseră la îndo
ială. Nu numai în probele 
de fond, unde forța băieți
lor si fetelor noastre era 
cunoscută si 
chiar si 
cialitate 
landeză 
tici, cu 
mondial 
frunte, s-au dovedit acum 
superiori.

Iar ca 
ment în 
reușitelor 
’70, se situează desigur Va-

sili Alekseev, cu formidabi
la sa serie de recorduri 

’ mondiale, dincolo de grani
ța celor 600 kilograme. Este 
suficient să ne amintim că, 
acum cițiva ani. discutam 
cu aprindere în coloanele 
ziarelor de specialitate pro
blema dacă această graniță 
va putea fi vreodată depă
șită. Se părea că ar fi 
dincolo de puterile omenești. 
Si iată-l pe uriașul nostru 
din Arhanghelsk ajungind 
acum, cu cele 622,500 kg 
ridicate, mult dincolo de 
aceste limite.

Fără îndoială, schiorii 
noștri ți primul nostru hal
terofil au fost autorii celor 
mai mari performante din 
sportul sovietic, in anul ce 
s-a încheiat.

Fără îndoială, prezența 
ziaristului la o mare compe
tiție internațională îl poate 
influenta în formarea unei 
aprecieri. Dar chiar dacă 
n-aș fi fost prezent la ^mon
dialele" de pentatlon mo
dern de la 'Warendorf, mul- 
tumindu-mă să privesc des
fășurarea întrecerilor la te
levizor. sau să citesc știrile 
Si relatările din ziare, aș fi 
fost de părere că pentru 
mișcarea sportivă din Un
garia acestea au constituit 
evenimentul nr. 1 al anu
lui care s-a scurs. Nu nu
mai pentru succesul de ră
sunet pe care l-au obținut 
cu acest prilej pentatloniștii 
noștri (primele două locuri 
în clasamentul individual, 
locul I pe echipe), ci în 
special pentru dramatica 
desfășurare a întrecerilor 
care au ținut pe spectatori 
cu respirația tăiată, pînă în 
ultimele secunde.

Vă mai amintiți ? Înain
tea ultimei probe conducea 
Boris Onicenko (U.R.S.S.) 
urmat de compatriotul nos
tru Balczo Andras. La cros 
i-am acordat mari șanse lut 
Balczo, știindu-l un foarte

bun alergător, capabil să re
cupereze diferența ți sd cu
cerească pentru a 6-a oară 
titlul suprem. Ceea ce era 
însă foarte, foarte greu. Si 
iată, lovitura de teatru... O- 
nlcenko. la capătul resurse
lor fizice, nu reușește să 
termine cursa, leșinînd cu 
cițiva metri înainte de so
sire. în timp ce Balczo a- 
leargă excelent și obține lo
cul I. El este campion mon
dial. Pentru puțin timp, în
să, deoarece omul la care 
nu s-a gîndit nimeni, un alt 
pentatlonist maghiar — Pe
ter Kelemen — obține un 
rezultat șl mai bun decit 
Balczo. devenind un ne
sperat și definitiv campion 
al lumii!

Titlul lui Balczo a intrat 
in mîini bune. A revenit 
elevului său Kelemen, doar 
cu trei puncte avans. Va 
păstra. în continuare, Peter 
Kelemen ștafeta cucerită pe 
merit cu un efort suprem? 
Să vedem ce va aduce, li
nul 1971... Bătrînul Balczo 
mai are un cuvînt de spus. 
Și, poate, hotăritor. Profe
sorul, învins de elev, mai 
dorește o revanșă !

înainte, dar 
la sărituri — spe- 
norvegiană și fim- 
— sportivii sovie- 

dublul campion 
Gări Napalkov in

al doilea, eveni- 
această ordine a 
din anul sportiv

ATLEȚII
(Urmare din pag. 1)

lerea de a se concentra și a 
trage la țintă întocmai celor 
mai odihniți vînători. Din a- 
ceastă putere de muncă și 
din exercițiul prelung se trage 
integritatea morală, solidară, 
a biatloniștilor și, credem, tot 
de aici vor veni rezultatele 
care trebuie să confirme locul 
lor printre fruntașii acestei 
tinere discipline care își lăr
gește necontenit aria. Con
cursurile la care ei vor par
ticipa încă din săptămîna vi
itoare nu sînt decit trepte 
spre campionatul mondial din 
prima săptămînă a lui mar-

PRINCIPALELE CON-
CURSURI ALE SCHIO-

RILOR

8—10.1; concurs R.D.G.—
România (biatlon) — Al-
tenberg

15—17.1: Cupa Prieteniei 
(biatlon) — Leningrad.

24—31.1: concursul ar
matelor prietene (biatlon, 
fond, Sărituri, alpine) — 
Zakopane.

5— 7.II: camp, europene 
de juniori • (fond) — Nes- 
sewang (R.F.p.).

27—28.11: Cupa Poiana 
(alpine) — Poiana Brașov

1—-7.111: camp, mondiale 
de biatlon — Hămăline 
(Finlanda).

6— 7.III: camp, balcani
ce (alpine-f-fond) — Ma- 
vrovo (Iugoslavia).

tie. Vor primi ei drept „măr
țișor" biletele pentru Sap
poro ? Concurența este mare, 
dar mare este și dorința aces
tor „vînători ai plaiurilor 
Înalte' In care noi avem în
credere.

SCHIORII NOȘTRI ALPINI 
AU TMBATRTNIT ?

schiului", schi- 
eseieuri ai 

bolid, își as- 
și își fortifică

„Cascadorii 
orii alpini, 
vitezelor de 
cut simțurile 
musculatura spre a se adap
ta cu mai multă ușurință u- 
nor dificultăți sporite anual 
pe pîrtiile de concurs străine. 
Astăzi, cînd în primele zece 
locuri ale marilor concursuri 
internaționale departajarea 
o fac sutimile de secundă, al
pinii noștri continuă să ră- 
mînă la secunde întregi de
parte de cei mai buni. Ei nu 
au găsit calea spre vîrful 
piramidei, deși au făcut pri
mii pași în confruntările in
ternaționale la o vîrstă cîpcl 
nu se stă pe loc. Au îmbătrî- 
nit, oare, schiorii noștri alpini 
înainte de vreme ? Cîteva 
concursuri de categoria B le 
oferă prilejul să ne dovedeas
că neîntemeiată temerea noa
stră. Dar, nu putem să nu 
regretăm că la marea între
cere a sezonului ..Cupa mon
dială" — disputată de mulți 
schiori și schioare între 16 
și 21 de ani, noi sintem ab
senți, Și asta ne face să ne 
gîndim că indiferent de ceea 
ce se întîmplă in concursurile 
internaționale, principala noa
stră grijă trebuie să se în
drepte spre schiorii alpini de 
12—15 ani. Trebuie să gă-

r

Corespondență specială pentru SPORTUL

CLIPE DE GROAZA LA „IBROX PARK"
Amănunte asupra zguduitoarei tragedii de pe stadionul din Glasgow

Ca pretutindeni In Marea 
Britanic. In mica localitate sco
țiană Markinch se joacă fot
bal. Se joacă cu pasiune, cu 
suporteri care sint dispuși să 
facă cele mai neînchipuite sa
crificii pentru echipa lor fa
vorită. Dar rezultatele jucăto
rilor din Markinch nu au fost 
niciodată în măsură să entu
ziasmeze pe David, Peter, Ma
son, Richard și Brian, cinci e- 
levi ai școlii locale, care de a- 
bia împliniseră vîcsta de 14 ani. - - ■ ' ”
-Rangers” din Glasgow s-a do

se apropiau .de minutul DO si 
scorul continua să rămină 0—0. 
In momentul cînd toată lumea, 
epuizată de încordarea nervoa
să se pregătea să părăsească 
tribunele, extrema dreaptă a 
lui Celtic. Jimmy Johnstone 
marchează cu capul un gol 
uluitor. Bucurie si stupefacție 
în tribune ! Spectatorii se în
dreaptă acum spre ieșire, în
tr-un tumult caracteristic unor 
asemenea ocazii, fără a mai 
aștepta fluierul final, al arbi
trului. Dar partida nu era ju
cată ! De la centrul terenului

care părinții zadarnic li vor 
aștepta «ă vină acasă !

Cînd mulțimea și-a dat sea
ma de grozăvia situației, era 
prea tîrziu. 66 de morți, ma
joritatea tineri între 20 și 30 
de ani. și aproape 200 de ră
niți grav, acesta este bilanțul 
tragediei. Un sergent de poli
ție care a participat la salva
rea victimelor a descris scena 
drept una din cele mai groaz
nice pe care Ie-a văzut vreo
dată. „Stadionul arăta, a de
clarat el, ca un cîmp de luptă. 
O adevărată grămadă de morți".

Numai faimoasa echipă

de VLADO OREȘKOVICI
redactor șef al ziarului „Sportske Novosti" Zagreb

La campionaielei mondia
le de baschet de' la Lju
bljana totul s-a brodit sd 
fie în așa fel. incit întâlni
rea dintre Iugoslavia si 
S.U.A. trebuia să decidă 
pe viitoarea campioană 
mondială. Dacă învingea e- 
chipa Iugoslaviei, ea deve- 
nea virtuală cîștigătoare, in
diferent de rezultatul din 
ultima partidă (U.R.S.S. — 
Iugoslavia).

De aici, tensiunea drama
tică. jocul nervilor, elemen
tele de „suspens" înainte de 
partida propriu-zlsă, în care 
se știa că echipele urmau 
să arunce in luptă tot arse
nalul de care dispuneau. în
tr-un cuvînt — o întrecere 
pe viață și pe moarte.

Sala Tivoli fierbea ca în
tr-un cazan, tribunele aveau

parcă o singură inimă ți — 
bineînțeles — o singură do
rință : Iugoslavia să învin
gă. ..

Dar nu a fost ușor! A- 
merlcanii au început foarte 
bine si s-au distanțat la 
6—2. începe îngrijorarea 
noastră. Din fericire, bas- 
chetbaliștii iugoslavi ega
lează destul de repede si 
printr-un joc excepțional, in 
continuare, decid repriza in 
favoarea lor, cu trei puncte 
diferență 35—32,

Reprezintă scorul acesta 
un avantaj ? — ne întrebam 
în pauză ți simplul gînd că 
am putea începe mai slab 
repriza secundă ne înspăi- 
mînta, cădere ce ar însemna 
egalarea și poate... Dar nu!

începutul reprizei secunde 
a spulberat dilemele noastre

ți glndurile negre s-au risi
pit. Iugoslavii joacă admi
rabil. ca adevărați maeștri 
ai baschetului, nepermi- 
țind nici un fel de surpri
ză. Cu cit se apropie jocul 
de final, avantajul se conso
lidează, iar in ultimele se- 

‘ cunde sala a urmărit îh pi
cioare drama de pe teren. 
Finalul... Delir printre spec
tatori, victorie cu 7 
diferență, 70—63 ți 
prem!!

Am devenit 
mondiali. Bucuria 
nedescris, jucătorii 
tatorii se îmbrățișează.

Acesta a fost pentru mine 
cel mai sublim moment din 
viața sportivă a Iugoslaviei 
în anul 1970. Un moment ce 
nu se poate uita.

Aspectul falnic al gazonului de la Ibrox Park, tinde sute de spectatori răniți în catas- 
au primit pri rnele îngrijiri medicale.

Telefotoi A. P. — Agerpres
trofa de sîmbătă după amiază

coșuri 
titlul su

campioni 
este de 
Si spec-

vedit a fi demnă de admirația 
lor. Sîmbăta trecută, cei cinci 
admiratori ai lui Rangers, mi
nați de pasiunea lor. și-au sa
crificat micile economii și au 
plecat la Glasgow pentru a Ur
mări marele „derby“ cu veș
nica adversară a echipei lor 
favorite — Celtic.

Meciul a debutat furtunos, 
cu faze de mare spectacol la 
o poartă și la alta. în ciuda 
tuturor eforturilor, nici unul 
dintre adversari nu reușea să 
marcheze. Acele cronometrului

mingea ajunge, cu 20 
cun.de înainte de sfirșit, 
trema stingă a echipei 
gers. Colin Stein, care.

GHEȚII
sim In rlndurile lor pe cei 
în stare să ia startul. în sfirșit 
spre treptele dinspre vîrful 
piramidei mondiale.

SĂRITORII TSI INCEARCA 
ARIPILE PE TRAMBULINE 

MARI

Săritorii, pînă acum atît de 
puțini și deprinși numai cu 
salturi mici, iepurești, vor 
încerca și ei să iasă din ano
nimat. Cițiva s-au antrenat 
în toamnă, pe plastic și — 
chiar în săptăminile care ur
mează pornesc să-și încerce 
aripile, să învețe zborurile 
adevărate, pe o serie de 
trambuline mari din străină
tate, în compania celor mai 
buni. Vor pluti șl spre dis
tanțele din jurul celor 90 de 
metri, vor căpăta înălțimea 
necesară atît în zbor cit și 
în clasament ? Rămîne să ve
dem, Oricum, experiența ce
lor maj btmi de azi va de 
folos tinerilor care au în
ceput să-și încerce forțele în 
această disciplină, în care cre
dem că putem ajunge — cu 
răbdare și multă muncă — 
printre fruntași.

LINIȘTEA FONDIȘTILOR

Pe plan mondial, cursele de 
fond promit să fie cele mai 
liniștite în acest sezon pre- 
olimpic. Nici o mare compe
tiție internațională nu atrage 
în mod deosebit atenția. în 
schimb, pretutindeni se lu
crează cu Înverșunare pentru 
Sapporo. Doar fondiștii noș
tri sînt calmi. Și nu este bine. 
Ei ar trebui să se gîndească 
la propria lor definiție- 
clasică, de alergători pe schi
uri. Nu este suficient ca rîn- 
durile lor să alimenteze cu 
cadre biatlonul. Fondul no
stru a avut tradiție de per
formanță, are oameni și mij
loace in prezent si ocazii să 
revină pe traiectoria succese
lor. Concursul armatelor prie
tene de la sfîrșitui acestei 
lunj și campionatele balca
nice (pentru seniori), campio
natele europene ale juniori
lor și junioarelor ’sînt pri
lejuri de afirmare pentru fon
diștii noștri, prilejuri pentru 
ca ei să readucă fondul — 
ca disciplină de sine stătă
toare — în fruntea speciali
tăților iernii.

UN SCOR NEFAVORABIL

Încheind această sumară a- 
vancronică a iernii 1971, nu 
putem să nu constatăm că 
din cele cinci discipline ale 
F.R.S.B., doar două se luptă 
printre fruntașele lumii, bo
bul și biatlonul. Celelalte trei 
— toate ale schiului — sînt 
nevoite să se rezume cu par
ticiparea în competiții secun
dare. îneereînd să-și croiască 
drum spre marile performan
țe. Cum însă la acestea nu se 
poate ajunge astăzi numai prin 
talent și nu se mai poate con
ta pe șansă, trebuie să se 
muncească mai temeinic, tre
buie să se îndoiască sîrguin- 
ța. Convinși și conduși 
ceste adevăruri trebuie 
avînte în sezonul. 1971 
piftiilor de zăpadă.

Noi le urăm succes 
ca și celor ce trebuie să-și 
confirme valoarea la cele’mai 
înalte nivele!

de a- 
să se 
atleț ii

și lor

CAMPIONATELE CONTINUĂ Șl ÎN IANUARIE!
SPANIA: Di Stefano învinge 

pe Real Madrid
In derbyul etapei a 16-a a 

campionatului spaniol, echipa 
Valencia — al cărei antrenor 
este cunoscutul Di Stefano — 
a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 1—0. formația Real 
Madrid. A tie ti co Madrid a 
dispus de Las Palmas cu 2—1. 
Alte rezultate : Malaga-Sara- 
gossa 1—0 ; Real Sociedad-Sa- 
badell 2—0 ; Sevilla-Espanol 
1—0 ; Atletico Bilbao-F.C. Bar
celona 1—0 ; Granada-EIche 
3—1 ; Gijon—Celta Vigo 4—0.

Tn clasament, echipa Atle
tico Madrid a revenit în frunte:
1. Atletico M. 16 9 5 2 24—12 23
2. Valencia 16 10 3 3 22—10 23
3. F C. Barcelona 15 10 2 3 24—10 22

PORTUGALIA : Victorii clare
ale fruntașelor

Sporting a învins cu 4—0 pe 
Leixoes. iar Vitoria Setubal a

clștigat in deplasare, cu 3—6, 
în fața formației C.U.F. O re
venire puternică a marcat in 
ultimele etape cunoscuta echi
pă Benfica Lisabona, care in 
etapa de duminică a întrecut 
cu 3—0. tot în deplasare, ne 
Boavista. Alte rezultate : A- 
cademica—Varzim 4—0 ; F.C. 
Porto—Tirsense 3—0 ; Belenen- 
ses—Farense 1—0. Partida Gui
maraes—Barreirensa a 
minată. In clasament :
1. Sporting
2. Setubal
3. Benfica
4. Academica

cu

la

A-

fost a-

16 11 3 2
16 12 0 4
16 9 5 2 36— 8
16 10 3 3 30—14

29— 8 
42—11

25
24
23
23

PaiiathinaikosGRECIA: 
luat un punct avans

a

Rezultate din etapa a 14-a: 
Apollo—Aris 2—0 ; Egaleo-Sar- 
rai 2—1 ; Panathinaikos-Prood- 
efliki 2—0 ; Panionios—Ethni- 
kos 3—1 ; Paok—Olympiakoa 
0—6 ; Heraklis—Pierikos 1—0 ; 
Kavala—AEK 0—0 ; Veria—

Fostir 7—1 ; OFI—Larnaca 3—1. 
Tn clasament conduce echipa 
Panathinaikos cu 36 puncte, ur
mată de AEK și Panionioe 
cite 35 puncte.

AUSTRALIA: Punt» final 
Melbourne

Campionatul de fotbal el
usbraliei a revenit anul acesta 
formației Juventus Melbourne, 
care în ultimul meci disputat 
a învins cu scorul de 3—0 (1-0) 
formația Ryde Yugal Sydney. 
Partida _a avut_ loc la „Mel- 
bourn 
zența 
tatori.

Olimpic-Park”. în 
a peste 15 000 de

ie
San Jose (Costa

pre- 
spec-

Rica)
a-

La
s-au întâlnit într-un meci 
mical echipele Velez Mostar 
și Dukla Praga. Victoria a re
venit jucătorilor iugoslavi cu 
scorul de 3—2 (2—0). Toate
cele trei goluri ale învingăto
rilor au fost marcate de Ba- 
jevici.

La Perth 
campionatele 
de tenis ale Australiei 
vest. Un inimos succes 
repurtat tenismanul sovie
tic Alexandr (Metreveli 
care în finala probei de 
simplu l-a învins cu 7—5, 
6—2, 6—2 pe australianul 
John Alexander. Margaret 
Court (Australia) a terminat 
învingătoare în proba femi
nină, dispunînd cu 6—1, 6—3 
de Virginia Wade (Anglia). 
Metreveli și Morozova 
(U.R.S.S.) au clștigat proba 
de dublu mixt ca urmare a 
victoriei realizate cu 6—3, 
8—6 în fața lui Bleteher, 
Hogan (Australia).

s-au încheiat 
internaționale 

de 
a

. ,

ITALIA — PRIMA ECHIPA DIN EUROPA
In ultimul său numâr, _ revista de specialitate „FRANCE 

FOOT BALL" publică tradiționalul său clasament al celor mai 
bune reprezentative, din Europa, alcătuit la finele sezonului 
1970: 1. Italia (o singură înfrîngere, în finala C.M.) ; 2. R. F. 
a Germaniei ; 3. Anglia, U.R.S.S. ■ 5. Suedia ; 6. Spania ; 7.
R. D. Germană; 8. Scoția, Franța, Ungaria, Iugoslavia; 12. 
Olanda, ROMÂNIA, Elveția; 15. Țara Galilor, Polonia etc.

de so
la ex- 

Ran-
___ ___ __ ____ . cu un 

șut năpraznic. aduce egalitatea 
pe care nimeni nu o mai spe
ra. Un imens strigăt de bucu
rie se ridică din mulțimea care 
cobora încet scările tribunelor. 
Rangers și-a salvat onoarea! 
Cei care nu văzuseră faza în
cercau să revină la locurile pe 
care tocmai le părăsiseră. Ma
reea în urcare întâlni mareea 
ce cobora. O presiune extra
ordinară se produse asupra 
rampei de coborâre nr. 13 care 
cedă. Drama n-a mal putut ti 
Împiedicată. Sute de spectatori 
s-au prăbușit de Ia o înălțime 
de câteva zeci de picioare, ca 
și cum pămîntul s-ar ti des
chis sub ei. Mulțimea care co
bora, fără să-și dea seama de 
pericolul care o așteaptă, con
tinua să se scurgă șl să se 
prăbușească , în gol. Tristul 
„scor" al victimelor creștea fă
ră încetare. Printre ele și cei 
cinci copil din Markinch, pe

Un electrician care a încercat 
să salveze cițiva spectatori 
spunea: ..Tribuna arăta ca și 
cum fusese bombardată. A- 
ceasla mi-a reamintit de epoca 
bombardamentelor aeriene din 
timpul războiului".

A doua zi după tragedia de 
pe Ibrox Park, care a îndoliat 
toată Marea Britanie, întreba
rea care revine fără încetare 
in discuții este : cine trebuie 
să fie considerat responsabil 
pentru această catastrofă ? Și 
apoi : ce trebuie făcut pentru 
a se împiedica în viitor repe
tarea unor asemenea tragedii ? 
Sînt probleme care frămîntă 
lumea stadioanelor si cărora 
încă nimeni nu le-a dat. o 
soluție. Deocamdată, an dieta 
ordonată de premierul britanic 
Edward Heath își urmează 
cursul. Să vedem ce rezultate 
va aduce ea.

Mike AMBROSE

Londra. 4 Ianuarie

TREI IMPORTANTE
REUNIUNI ALE C.I.O

Comitetul Internațional O- 
limpic pare hotărit să re
zolve cu mal multă rigoare, 
la proxima sa sesiune, din 
septembrie, de la 
burg, cele două 
majore care îi 
existența, cu repercusiuni 
evidente asupra vieții spor
tive internaționale : proble
ma eligibilității (cunoscută 
sub numele de statutul spor
tivului olimpic amator) și 
problema programului olim
pic. Astfel trebuie înțeleasă 
inițiativa de a ține; Incepînd 
de astăzi, trei reuniuni des
centralizate cu federațiile in
ternaționale.

Reuniunile vor fi condusa 
de cei trei vicepreședinți ai

Luxem- 
probleme 
frămîntă

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE
CAMPIOANĂ EUROPEANĂ DE HOCHEI (juniori)

PRAGA 4 (Agefpres). — 
I-a Pretșov au luat sfîrșit în
trecerile campionatului eu
ropean de hochei pe gheață 
(grupa A) rezervat echipelor 
de juniori. Victoria finală

i-
■

Ai

A

Luptă [aparent) dlrză între spaniolul Manuel . Urtain 
(dreapta) și americanul de culoare Everett Copeland, pe rin
gul din Berlinul occidental, în întâlnirea cîștigată, duminică 
seara, de excampionul european la cat. grea, prin k.o. ’in 
repriza a 4-a. In realitate, meciul a fost „aranjat" în prea
labil de managerii celor doi boxeri, fapt descoperit de orga
nizatori, care i-au confiscat bursa lui Gopeland...

și titlul de campioană euro
peană a revenit selecționatei 
U.R.S.S., care a terminat 
competiția neînvinsă, totali- 
zînd 10 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat în or
dine reprezentativele Suedi
ei — 7 puncte (46—15), 
Cehoslovaciei — 7 puncte 
(40—19), Finlandei — 4 punc
te, R.F. a Germaniei — 2 
puncte și Norvegiei — 0 
puncte.

In ultima zi -a turneului, 
U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 6—2 (4—1, 1—0, 1—1)
Cehoslovacia, iar Suedia a 
întrecut cu 13—3 (3—2, 5—0, 
5—1) Finlanda.

Cel mai bun portar al 
competiției a fost desemnat 
Kotomkin (U.R.S.S.), cel mai

bun fundaș Ystila (Finlan
da), și cel mai bun. atacant 
Karlsson (Suedia).

In clasamentul realizatori
lor pe primul loc s-au situat 
la egalitate Baldens (U.R.S.S.) 
și Karlsson (Suedia) cu cite 
10 puncte, urmați de Andre
ev (U.R.S.S.) — 9 puncte 
etc.

C.I.O. t Jean d« Beaumont 
(Franța), lardul Klllanin 
(Irlanda) și van Karnebeek 
(Olanda), în prezența mem
brilor C.I.O. care au prezi
dat lucrările comisiilor prin
cipale consacrate celor două 
probleme s Alexandru Și- 
perco (România) — statutul 
amator — fi Arpad Osanâdi 
(Ungaria) — programul o- 
limpic, invitații fiind preșe
dinții federațiilor Internațio
nale.

Reuniunile se vor desfășu
ra după următorul program t 
5—7 Ianuarie, Ia Londra, cu 
federațiile de schi, haltere, 
tir du arcul, atletism, box, 
judo, hochei pe gheață, na- 
tație; 11—<12 ianuarie, la 
Paris î scrimă, pentatlon 
modern, hochei pe iarbă, 
caiac-canoe, bob,- volei, pa
tinaj, călărie, săniuțe; 13— 
14 ianuarie, la Lausanne : 
baschet, gimnastică, yachting, 
fotbal, handbal, ciclism,- lup
te, canotaj, tir. Potrivit aces
tei însușiri, este .evident că bă
tălia cea mai mare se va da 
la Londra, unde se prezintă 
două federații internaționale 
(schi si hochei pe gheață) cu 
explozive probleme 
giu.

în urma acestor 
«e vor întocmi 
care var fi supuse 
executive a O.J.O., în cadrul 
lunii martie, la Lausanne.

în liti-

reuniuni, 
■rapoarte 
Comisiei

SUEDEZII IL PREFERĂ PE PELE
Ga urmare a unei anchete 

întreprinse în rîndul citito
rilor săi, ziarul suedez 
„AFTONBLADET" l-a de
semnat ca cel mai bun spor
tiv al anului pe fotbalistul 
brazilian Pele, care aîntru-

nit 357 de voturi. Au urmat 
în clasament ciclistul belgi
an Eddy Merckx cu 338 vo
turi și halterofilul sovietic 
Vasili Alekseev cu 231 vo
turi.

știri, ultimele știri «ultimele știri* ultimele
TURNEUL DE ȘAH DE LA

CELIABINSK
In. turneul Internațional feminin 

de șah de la Celiabinsk 
(U.R.S.S.), după disputarea a 
trei runde, conduce maestra so
vietică Elena Rubțova cu 2',ă 
puncte. In runda a 3-a, Rubțova 
a învins-o pe Yasmina Sikova 
(Bulgaria), Iar Tamara Belova 
(U.R.S.S.) a clștigat la Kristina 
Radzikowska (Polonia). Șahista 
româncă Margareta Juncu a în
trerupt în poziție favorabilă cu 
Klara Skeghina (U.R.S.S.).

UHLMANN CONDUCE 
LA HASTINGS

După runda a șasea a turneului 
internațional de șah de la Hastings. 
Pe primul loc în clasament a 
trecut Wolfgang Uhlmann (RD. 
Germană) cu 4 puncte. urmat 
de Hort (Cehoslovacia) — 3V2 (D 
p. Mestrovici (Iugoslavia)., Kro- 
gius (U.R.S.S.) — 3V2 P» Gligorici 
(Iugoslavia) — 3 p etc.

VICTORIA' BASCHETBA- 
LIȘTILOR FRANCEZI

Turneul internațional mascu
lin de baschet de la Goeteborg 
(Suedia) a fost clștigat de se
lecționata Franței, care în Jocul 
decisiv a învins cu scorul de 81— 
72 (44—41) formația Suediei. Cel 
mai bun Jucător de pe teren a 
fost francezul Alain Gilles — 23 
puncte. Clasamentul final al com
petiției : 1. Franța — 6 p ; 2.
Suedia — 4 p ; 3. Finlanda — 2 
p ; 4. Anglia — o p.

NUMATA ȘI-A PĂSTRAT 
TITLUL

Boxerul Japonez Yoshiaskl Nu- 
mata, campion al lumii la cat. 
ușoară clasa Juniori", și-a păs
trat titlul, în gala desfășurată la 
Shlsloka, reușind să-1 învingă 
la puncte pe șalangerul său, fill- 
pinezul Ren<5 Barrientos. Meciul 
a avut o desfășurare pasionantă. 
Japonezul a reușit să se impu
nă doar în final, primind deci
zia cu 2—1.

ANNE-MARIE PROELL' ÎNVINGĂTOARE ÎN SLALO
MUL DE LA MARIBOR

Ieri au început la Maribor (Iu
goslavia) întrecerile internaționa
le de schi „Vulpea de aur" in 
cadrul căruia se dispută două 
probe feminine (slalom șl slalom 
uriaș) care contează în clasa
mentul „Cupei Mondiale". în pri
ma probă,, cea de slalom, schi- 
oarele franceze au suferit un 
semieșec nereușind să se claseze 
pe primele trei locuri. Clasamen-

tul final este următorul : 1.
Ane-Marie Proell (Austria) 93,95 
sec.. 2. Bernî Rauter (Austria) 
101,01 sec.. 3. Barbara Cochran 
(S.U.A.) 101,23 sec., 4. Florence 
Steurer (Fr.) 101,28 sec., 5. Bri
gitte Lafforgue (Fr.) 101,08 sec. 
Obținînd 25 de puncte, austriaca 
Proell totalizează acum 53 p șl 
conduce în „Cupa Mondială".
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