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«

35 de echipaje prezente ia start
KONIGSSEE, 

fon).
începînd de 

neață toate echipajele candi
date la titlul de campioană 
europeană de bob două per
soane s-au prezentat pe pista 
de gheață artificială din lo
calitate, la primele antrena
mente. Au luat startul (și 
vor continua s-o facă, la cele 
două antrenamente cotidie
ne din zilele ce urmează) 
35 de echipaje din 10 țări, 
după cum urmează : Austria
— 6, Belgia — 1, Elveția — 
3, R.F.G. — 6, Spania — 3, 
Franța — 4, Marea Britanle
— 4, Italia — 3, România
— 3 și Suedia — 2.

Cele două coborîrî 
trenament d» astăzi 
desfășurat în curaul 
neții, pe un timp excelent, 
senin și rec» (mlnu* 12 gra-

• (pri» tele-

marți dimi-

d* an- 
s-au 

dimi-

Cele mai bune rezultate 
ale zilei le-au obținut echi
pajele vest-germane : 1. ZIM- 
MERER — UTZSCHNEI- 
DEK 43,80 ; 2. PROBST —
QUICK 44,08; 3. FLOTH — 
BADER 44,07.

Printre primele zece re
zultate ale zilei figurează șl 
cel realizat de echipajul ro
mânesc Stavarache — Papa- 
dopol (44,84).

Celelalte două echipaje ro
mânești au realizat următorii 
timpi : Panțuru — Focșenea- 
nu 45,17 și Panaitescu — 
Pascu (au o singură cobo- 
rîre) 45,60,

în tot cursul zilei nu s-a 
înregistrat decît o singură 
căzătură, aceea a echipajului 
belgian.

Miercuri 6 ianuarie 1971
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ARBITRII

J Nicolae RAIN BA - ■ Tu r

• Ce implică arbitrajul? • „Bătrina doamnă" știe să se poarte
9 Noua fată a publicului din Petroșani 9 Greșeli recunoscute
9 Arbitrii și... stelele

Harro ESMARCH
Șeful Biroului de prsiă 

al campionatelor

Mu departe de Sfintul 
Gheorghe, se află una 
dintre pitoreștile stațiuni 

de pe valea care tale munții 
Baraolt șl Bodoc : Malnaș-Băi. 
De cîteva zile, liniștea acestei 
mici localități - gazda uneita-

£ Pasionați al bicicletei. - 
fi oare suferit! că nu aveți 
“ porțiuni de drum rezer- „ 
fi vate, ca la Berlin sau la fi 
£ Amsterdam, prin tot ora- «■ 
£ șui, aveți puțintică răb- « 
“ dare I Ora revanșei va w 
fi veni în curfnd. Poate că m 
£ dîndu-vă vestea de mai - 
£ jos, vă procurăm balsa- „ 
“ mul necesar stingerii ne- fi 
" cazurilor actuale : în cen- «■ 
- trul orașelor New York, « 
w Buenos Aires șl Tokio, M 
£ la anumite intervale, cir- fi 
£ culația este interzisă au- g 
" tomobilelor și permisă m 
E exclusiv pietonilor și d- « 
£ cllștilor. încetul cu m- “ 
£ cetul. în Întreaga lume - 
fi civiUzată, deplasarea cu fi 
£ bicicleta va deveni neîn- fi 
E doielnic sportul numărul <» 
£ unu. £

bere de vacanță — s-a destră
mat.

Pe terenul de lingă gară 
are loc un Joc cu temă intre 
fotbaliștii școlilor generale nr. 
69 și 178 din București. în in
cinta preventoriului de copii, 
pe mini-terenul de fotbal, lu
crează elevii liceului cu pro
gram de educație fizică din 
Bacău, în timp ce Pe aleile 
și dealurile din jurul stațiunii 
sprlntează sau aleargă în pan
tă atleții 
lui „Ion 
Ploiești, 
lergările

și handbaliștii liceu- 
Luca Caragiale" din 
Și sprinturile, și a- 
în pantă, și exerci-

VACANTA FOTBALISTICA ESTE PE SFIRȘITE
TOT MAI MULTE ECHIPE ÎNCEP PREGĂTIRILE ÎN VEDEREA NOULUI SEZON

După Dinamo și Rapid, ora 
începerii pregătirilor In ve
derea noului sezon a sosit 
pentru marea majoritate a 
echipelor noastre de fotbal, 
îndeosebi cele de divizia A.

Prin intermediul corespon
denților noștri, am primit 
noi vești de la echipele in
trate in febra pregătirilor.

EUGEN IORDACHE NU

SE TEME

DE RETROGRADARE...

înaintea reîntoarcerii «ale 
La Cluj, ne-a vizitat la redac
ție Eugen lard ache, antreno
rul echipei ceferiste d» pe 
Someș.

— Cum apreciați compor
tarea echipei pe care o pre
gătiți? Aveți doar 12 puncte. 
Stnteți mulțumit?

— Desigur, r 
cu ușurință 15 
tunel alta era 
nid așa nu e 
mul meci al 
vom desprinde 
de Progresul și vom putea 
apoi juca mult mai relaxat.

— Ce credeți că-i lipsește 
echipei ?

— înainta de toate, un 
„om de gol**. Dacă aveam 
un asemenea jucător, din o- 
caziile' pe care ni le-am 
creat puteam înscrie încă a- 
tîtea goluri cite am reali
zat Apoi, mai avem nevoie 
de unul sau chiar doi apă
rători. Am marcat multe 
goluri, dar am primit și mai 
multe.

— Care este programul 
viitoarelor pregătiri ?

— Pînă la 10 ianuarie, vi
zita medicală șl analiza tu
rului. Var urma două săptă- 
mîni de pregătiri zilnice, la

Puteam avea 
i puncte și a- 

sitaația. Dar 
rău. In pri- 
returului ine 

i 'la 4 puncte

v

title cu temă sa repetă. O dată, 
de două ori, de șase ori.

Cel care nu privește numai 
din „afară' tabăra, e în con
tinuare înconjurat. în holurile 
vilelor. în. sala de jocuri sau 
în camere cu dulcea căldură 
a sobelor de teracotă, de dis
cuțiile aprinse ale micilor spor
tivi, prelungite pînă seara tîr- 
ziu. Profesorul Mihai Nicolae 
(de la Școala generală nr. 69, 
cu program special de fotbal 
din București), directorul teh
nic al taberei, inspectează în 
fiecare seară — la oră fixă — 
dormitoarele, urîndu-le elevi
lor noapte bună. împreună cu 
directorul se află de fiecare 
dată profesorii Mihai Macri 
(Liceul cu program de educa
ție fizică și profil de fotbal din 
Bacău), Marin Tițeica (Școala 
generală nr. 178 cu program 
de fotbal din București) și An-

Tr. ANDRONACHE

fffontinuare In w. a l-a)

SFERTURILE DE FINALA 
ALE CUPEI EUROPENE A TIRGURILOR

Aseară, la Atena, s-au tras la 
sorți meciurile din cadrul sfer
turilor de finală ale Cupei euro
pene a tirgurilor la fotbal. Iată 
programul :

ARSENAL LONDRA
KOLN

JUVENTUS TORINO — TWEN
TE ENSCHEDE

F. C. LIVERPOOL — BAYERN 
MUNCHEN

LEEDS UNITED — VITTORIA 
SETUBAL.

Medurile tur-retur trebuie si 
(e desfășoare pini la 24 martie.

Ieri, la prinz, a avut loc, la stadionul „Politehnica", reunirea jucătorilor divizionarei B Sportul studențesc. 
Fot-o-reporterul nostru Dragoș Neagu a surprins momentul în care Antrenorul Motro© anunțA programul 
de pregătire în intervalul de pînă la reînceperea campionatului.

Cluj. Apoi, cîte 
namente pe zi 
(25 ianuarie — 
Ultima etapă, 
martie, la Cluj, cînd 
susține mai multe jocuri de 
verificare.

— In sfîrșit, o ultimă în
trebare: ce echipe credeți că 
vor retrograda ■?

— Noi, în orice caz, nu I 
D. VI.

„ȘEPCILE ROȘII" —

dauă antre 
la Predeal 

7 februarie)., 
pînă la 14 

vom

I
I

ANTRENAMENTE

Șl SESIUNE

DE EXAMENE

laVacanța fotbaliștilor de 
„U“ Cluj s-a încheiat. Ur
mează perioada intenselor 
pregătiri, etapă destul de 
grea dacă ne gîndim că ma
joritatea jucătorilor sînt stu- 
denți și că în fața lor va 
sta în curînd sesiunea de e- 
xamene.

Antrenorul Andrei Șepci, 
ne-a expus, în cîteva cu
vinte, „planul de bătaie" al 
etapei respective: 5—7 ia
nuarie — vizita medicală, 
intercalată cu ședința de a- 
naliză a turului, programată 
pentru ziua de 8 ianuarie.

La 10 ianuarie, se pășește 
pe gazon, prima ședință fiind 
rezervată testului Cooper 
Urmează obișnuitele antre
namente în aer liber, adec
vate perioadei respective, 
combinate cu ședințele din
(Continuare în vag. a 3-a)

INVITATA
IA BRUXELLES

Aseară, pe adresa Fe
derației române de fotbal 
a sosit un telex, prin care 
forul omolog belgian, sub 
semnătura secretarului ge
neral, Josâ Crahav, propu
ne ORGANIZAREA UNEI 
PARTIDE INTERNATIONA
LE AMICALE BEL6IA — 
ROMANIA, la Bruxelles, 
în ziua de 11 februarie.

Deși această invitație 
este onorantă pentru fot
balul românesc, par» di
ficil ca F.R.F. sfi poată 
accepta data propusă, din 
cauza perioadei de pre
gătire și a turneelor peste 
Ocean ale formațiilor 
bucureștene Dinamo și Ra
pid, care cuprind majorita
tea titularilor reprezenta
tivei țării noastre.

TOT LA ORA BILANȚURILOR
I
I
1
I

N oul an sportiv a debutat, în ge
neral, . cu un start entuziast, 
prilejuindu-ne consemnareâ unor 
acțiuni energice pentru îndepli
nirea principalelor obiective în
scrise atît pe agenda sportului

de masă, cît și pe cea a activității de 
performantă. Este dificil de abordat în
treaga arie a acestor preocupări așa îneît, 
pentru astăzi, ne propunem să luăm în 
discuție doar una din sarcinile de baza 
ale perioadei actuale — organizarea și 
desfășurarea adunărilor în cluburi și aso
ciații sportive, acțiune care, de altfel, in 
baza instrucțiunilor comune ale C.N.E.F.S., 
U.G.S.R., U.T.C., Ministerului învățămîn-
tului și U.C.E.C.O.M., trebuia începută încă 
de la mijlocul lunii

La timpul cuvenit 
nia în legătură cu 
a acestor adunări, 
efecte favorabile pe 
asupra dezvoltării generale a sportului din 
asociații și cluburi, lată-ne, acum, în si
tuația de a putea să apreciem preocupă
rile deosebite ale unor organe și organi
zații de masă și obștești, care arată că, 
într-adevăr, și-au propus să realizeze cu 
răspundere principa.la acțiune pe plan 
organizatoric a acestei perioade. Remar
căm astfel bunele rezultate obținute în 
județele Hunedoara, Vrancea, Ialomița, 
Brașov, Brăila, Argeș, ca și în municipiul 
București, unde — în decembrie, precum 
și în primele zile ale lui ianuarie — au 
fost organizate numeroase adunări care 
au prilejuit ample dezbateri ale activității 
sportive din diferite asociații, luîndu-se 

| măsuri eficiente pentru eliminarea nea-

i
I
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decembrie.
ne-am exprimat opi- 
importanta deosebita 
subliniind multiplele 

care ele le pot avea

iunsurilor și elaborîndu-se proiecte rea
liste, bine chibzuite.

Am .dorit să majorăm numărul acestor 
exemple, să reliefăm preocupări asemănă
toare în cît mai multe județe. Se pare, însă, 
că nu peste tot a trecut ora sărbătoririi 
bilanțurilor! Ieri, din mai multe convor
biri telefonice, am înțeles că la Cons
tanța, «Ploiești, Cluj, Zalău, Oradea si în 
alte orașe abia acum vor începe adună
rile în asociații, după amînări și repro- 
gramări cel mai adesea nejustificate. Știm 
termenul nu este încă depășit, dar de ce 
a trebuit să treacă atîta timp pentru ca 
factorii în cau2ă să dovedească mobi
litatea de care era nevoie ca să se. asi
gure succesul deplin al acestei acțiuni ? 
Sesizînd mai multe rămîneri în urmă, nu 
recomandăm acum cîtuși de puțin un ritm 
accelerat nefiresc, o cursă a ședințelor 
pregătite oricum și desfășurate așa, nurr.ai 
pentru a aduce la zi o evidență statis
tică. Este necesar să se respecte integral 
instrucțiunile comune privind aceste adu
nări, sa se acționeze nu sub amenințarea 
termenului limită, ci în baza obiectivelor 
pe care și le-au propus toți factorii de 
resort. Tn ceea ce ne privește, am dorit 
doar să reamintim că, In unele locuri, pe 
filele noului calendar aflăm prea puține 
preocupări într-un domeniu de importantă 
unanim recunoscută și că trebuie depășită 
grabnic etapa comodității. Nu este, însă, 
ora concluziilor, astfel că așteptăm prilejul 
să facem rectificări esențiale primelor no
tații în legătură cu desfășurarea adună
rilor din asociațiile și cluburile sporiive.

Dan GÂRLEȘTEANU

VINERI, SÎMBĂTÂ Șl DUMINICĂ, LA BUCUREȘTI
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CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HANDBAL MASCULIN
PROGRAMEAZĂ MECIURI DE MARE LUPTA

Vacanța handbaliștilor a 
fost foarte scurtă în acest 
sezon. Unii dintre ei — des
tul de puțini — au fost in
tens solicitați în ultimele 6 
săptămîni ale anului trecut, 
cînd atît echipa națională, 
cît și selecționata de tine
ret au disputat multe jocuri 
internaționale. Ceilalți, adică

marea majoritate a compo- 
nertților formațiilor divizio
nare de categoria A,' au be
neficiat de un scurt răgaz, 
după care și-au continuat 
și ei cu asiduitate pregăti
rile în vederea participării 
la cele trei turnee ale turu
lui de sală al campionatului, 
care vor avea loc luna a-

fi VICTOR BANCIULESCU £ 
"iiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiniiih'

ceasta. Mai pre
cis, primul tur
neu se va des
fășura în zilele 
de 8, 9 și 10 ia
nuarie în sala 
Floreasca din Ca
pitală, cel de al 
doilea în zilele de 
17, 18 
nuarie 
limpia 
șoara,
al treilea 
29 și 31 ianuarie 
în Sala Sportu
rilor din Cluj.

Experiența 
nilor ' trecuțl 
dovedit un lucru 
care explică

și 19 la
in sala O- 
dln Timi- 
lar cel de 

între

prilejul festivității din sala Floreasca : GH. GÎI.CA (zbor fără motor) — maeS' 
(zbor cu motor) și CRISTIAN PANAITESCU (box) — antrenori emeriți.

—r———■ ■ ■ ■—ii ■»■■■»■ i ■ .......  ir i ii

Samungi, surprins aruncind la poarta in tim
pul antrenamentului efectuat ieri de handba- 
liștll dlnamovlștl.

(Continuare in pag. 
a 2-a, la rubrică)

CÎND VOR JUCA ECHIPELE ROMÂNEȘTI 
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C. C. E.

Campioana de handbal a 
României, formația feminina 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA, iși continua drumul in 
actuala ediție a Cupei cam
pionilor europeni jucind in 
cursul lunii ianuarie meciurile 
cu H. G. COPENHAGA (cam
pioana Danemarcei) din ca
drul sferturilor de finală. Pri
ma întîlnire se va desfășura 
la Timișoara, la 17 ianuarie, 
iar cea de a doua la Copen
haga, la 31 ianuarie.

Printr-o telegramă sosită a- 
seară pe adresa clubului Stea
ua. conducerea tehnică a echi
pei Hellas Stockholm a pro
pus ca date de desfășurare a 
dublei întîlniri cu campioana 
României, din sferturile de 
finală ale C.C.E. la handbal 
masculin: 20 ianuarie, la
Stockholm și 2 februarie la 
București.



Sportul

CUM E FOLOSIT
J» INELUL DE GHEAȚĂ" 0 APARIȚIE FULMINANTA IN VOLEIUL FEMININ
DE PE LACUL CIUCAS

Aflasem, încă de la 
mijlocul lunii de
cembrie, că la Tuș- 

nad se patinează, că pista 
de pe lacul Ciucaș a fost 
gata pentru concurs cu 
mult mai devreme decît 
în anii trecuți. De altfel, 
peste cîteva zile, avea să 
aibă loc întrecerea inau
gurală a sezonului, do
tată cu „Cupa Dinamo". 
Sportivii prezenți la start 
au apreciat calitatea co
respunzătoare a glieții. 
Frigul a persistat, spre 
sfîrșitul anului îngăduind 
să se desfășoare aici, pe 
o vreme excelntă, tradi
ționala competiție organi
zată în cinstea zilei de 
30 Decembrie, iar azi și 
mîine este programată 
pe „inelul de gheață" al 
cunoscutei stațiuni de 
munte „Cupa Speranțe
lor".

Așadar de la 15 decem
brie și pînă în prezent, 
pista lacului Ciucaș (sin
gura din țară la ora ac
tuală), a fost solicitată 
doar în trei rinduri. Cel 
care privește „din afară" 
activitatea competițio'nală 
e tentat să creadă că un 
concurs pe săptămînă e 
suficient pentru începu
tul de sezon. Noi însă, 
care am urmărit . dispu
tele de pe marginea tur
nantelor, am fost nevoiți 
uneori să suportăm gerul 
6—7 ore fără 
din cauza 
supraîncărcat 
fel de probe, 
cele ale seniorilor șț ter- 
minînd cu alergările co
piilor de categoria a Il-a. 
In astfel de condiții, la 
puțină vreme de la pri
mul start, spectatorii au 
părăsit dezamăgiți arena 
pentru că n-au putut re
zista pînă la capăt, iar 
arbitrii și alergătorii, în
ghețați tun, se grăbeau 
să termine concursul în
tr-un anonimat deplin. 
Oare nu era mai bine 
întrecerile să fi fost 
șalonate pe categorii 
participanți, adică azi 
se consume concursul 
niorilor, mîine cel al 
niorilor, iar poimîine să-și 
dispute întîietatea copii? 
Dacă ne gindirn că ma
rea majoritate a tineri
lor patinatori și-au pe
trecut vacanța la Tușnad, 
iar mulțî seniori se află 
tot aici, în pregătiri, a- 
jungem la concluzia că 
s-ar fi putut organiza ast
fel de reuniuni, folosin- 
du-se din plin pista care, 
in restul zilelor, putea 
găzdui atît antrenamen
tele programate, cît și 
diversele concursuri.

In caz că se va invoca 
lipsa corpului de oficiali, 
vom răspunde că la 
pa 30 Decembrie" i 
norii și instructorii 
funcționat ca arbitri. Și 
nu și-au îndeplinit de loc 
rău această îndatorire 
ștească.

întrerupere, 
programului 
cu fel de 

începînd cu

ca 
e- 
de 
să 

se- 
ju-

; „Cu- 
antre- 

au

ob-

SCHIORII NOȘTRI LA STARTUL
O

PENICILINA" IAȘI

cucerirea titluluiEchipa campioană și antrenorul ei, după

PRIMELOR CONCURSURI
PESTE HOTARE

Vechi centr 
sitar, lașul

centru univer- 
l își grupa 

nu de multpma
forțele voleibalistic e în ju
rul facultăților. Acum opt 
ani însă, pe lingă una din 
marile întreprinderi cu

care se mîndrește acum 
vechea capitală a Moldo
vei, Fabrica de antibiotice, 
a luat ființă, cum era și 
firesc, o asociație sporti
vă.
ții

Printre
— una

puținele sec- 
de volei fete.

începutul a fost anevoios, 
multe voci susținînd că tî- 
năra secție nu va supravie
țui. Și totuși... După un an 
de activitate „locală", echipa 
Penicilina, antrenată de Nicit 
Roibescu, cîștiga dreptul la 
baraj pentru promovarea în 
divizia B. Locul IV ocupat 
în plutonul secund era deja 
o performanță pentru o echi
pă 
un 
în 
pă

divizie
7.

de 
loc

Urmărind 
înalte, antrenorul 
și-a

A, ocupînd un

apărută ca din pămînt, cu 
stagiu de numai doi ani. 
anul următor, tînăra echi- 
ieșeană avea să traverseze 

sigur clasamentul diviziei 
ocupînd în final locul 
care-i aducea promovarea 
divizia A! Ascensiune 
care, la înființarea atît 
controversată a secției, 
cei mai optimiști dintre sus
ținători nu ar fi bănuit-o. In
tre timp, Nicu Roibescu își 
dăduse seama că, pentru a 
urca scările pînă la primul 
eșalon, are nevoie de jucă
toare de valoare. Și astfel 
a început să alipească trep
tat singurei care a rezistat 
din vechiul nucleu. Aureliei 
Căunei. alte tinere jucătoare 
valoroase din P. Neamț, Bra
șov Si chiar din București. 
După Ana Chirițescu și Ca
rolina Nan, care fuseseră in
tegrate în 1964, sub, culorile 
Penicilinei apar Florentina 
ltu (ex-brașoveancă și pie- 
treancă), Lucia Dobrescu (de 
la Farul), Viorica Bincheci 
(de la I.E.F.S.) și Ana Zaha- 
ra (de la C.P.B.). Cu aseme
nea achiziții, echipa face fi
gură onorabilă în primul an

B, 
I, 

în 
pe 
de 

nici

Tr. 1OAN1ȚESCU

• Ziarul polonez „PRZEGLAD 
SPORTOWY" publică tradiționa
lele sale clasamente de sfirșlt de

• AU FOST DEFINITIVATE 
DATELE MECIURILOR ROMA
NIA — POLONIA : echipele A la 
București și echipele B la Mie- 
lec. ambele la 21 decembrie.

an, dedicate celor mal buni 10 
boxeri europeni la flecare cate
gorie. tn aceste clasamente, bo
xerii români ocupă : locul 1 — 
Aurel Mlhai, locul 2 — ducă, 
Nedelcea. Cuțov și Alexe, locul 3 
—> Dumitrescu șl Ctmpeanu (I), 
locul 4 — Zilberman, locul 5 — 
Stump, locul 6 — Iliescu ?i Co
vaci. Pe baza acestor aprecieri, 
boxul românesc ocupă locul 2 în 
Europa, după cel sovietic șl în
aintea celui polonez.

• Alte rezultate din meciuri 
internaționale recente : R.F.G. — 
Scoția 16—4 la GOppingen, Ceho
slovacia — R.D.G. 8—14 la Praga.

țeluri și mai 
Roibescu 

perfecționat an de an 
concepția teoretică despre jo
cul de volei, a insuflat ele
velor sale ceva din voința 
sa neclintită, antrenamentele 
au sporit în durată și inten
sitate, metodele japoneze de 
pregătire și-au găsit adeptii 
cei mai potriviți în sînul „Pe
nicilinei", Și rezultatele s-au 
anunțat din cel de al doilea 
an în A, etnd formația ieșea
nă s-a ridicat aproape de ni
velul senatoarelor de drept, 
Dinamo și Rapid, care-și dis
putau cu constanță titlul.

Dar Penicilina ajunsese 
doar în perioada de stabili
zare, dispunînd de un sextet, 
foarte bun, dar neavînd su
ficiente „rezerve" ! Ca urma
re. la sfîrșitul a trei campio
nate ieșencele au ocupat lo
cul 
cut, 
rul 
rea ------ .
național. Lipsa rezervelor în- 
tîrziase cel puțin cu un an 
acest eveniment ...

Și, acum, în Iași există nu
mai optimiști în ceea ce pri
vește secția feminină de volei 
Penicilina. Ieșenii își iubesc 
din inimă campioanele la 
volei și nu ezită să-și .mani
feste cu orice prilej simpa
tia lor nemărginită pentru 
ele. lașul a uitat că cele mai 
multe dintre voleibaliste sînt 
de fapt „fiice adoptive". Pen
tru toată lumea, „fetele de 
aur" au devenit ieșence get- 
beget... Chiar și noile veni
te, Marilena Cîrțan (din Bra
șov) și Nadia 
Bacău).
șean. 
1970, sînt deja socotite de-ale 
casei.

Ce a sprijinit 
atît de rapidă a 
pe ? Dacă ar fi 
apreciere asupra 
ieșene de jucătoare de volei, 
aceasta nu ar fi prea măgu
litoare pentru marele oraș și 
centru universitar. lașul a ri
dicat puține elemente valo
roase, ceea ce explică pe de 
o parte slăbiciunile echipelor 
universitare, pe de altă parte

compoziția echipei campioa
ne. Prin urmare, ascensiunea 
ei se datorează mai mult pa
siunii pe care a manifestat-o 
antrenorul Roibescu și spri
jinului din ce în ce mai con
sistent pe care l-a primit din 
partea conducerii secției de 
volei și a întreprinderii (di
rector Veronica Ardeleanul.

îmbucurător pentru voleiul 
feminin ieșean este înființa
rea în ultimul timp a unui 
centru de copii, subvenționat 
de Penicilina și încadrat cu 
doi profesori: V. Istrate (care 
conduce și echipa din divi- 

Itu. 
în- 
nu- 

la

zia școlară) și Petru 
Centrul a funcționat la 
ceput cu 60 de fete, apoi 
mărul lor a fost redus 
40—45. ca urmare a unei se
lecții riguroase și a... insu
ficientei sălilor. Echipa din 
divizia școlară are cîteva spe
ranțe, care vor împrospăta 
în curînd lotul campionei. în 
timp ce prof. Itu speră ca 
peste 3 ani să ofere și el, 
din junioarele mici de care 
se ocupă acum, măcar două- 
trei jucătoare de valoare.

Și poate peste puțin timp 
se va vorbi nu numai de 
echipa campioană Penicilina, 
ci si de Iași ca mare centru 
voleibalistic.

REPORTAJ IN AID, PE

3 în clasament. Anul tre- 
„Penicilina" și antreno- 

ei au ajuns la consacra- 
deplină, cucerind titlul

Brumă (din 
incluse în lotul ie- 

în 1969 și respectiv

ascensiunea 
acestei echi- 
să facem o 

producției

Mai mult de o săptămînă. 
Valea Prahovei și Mun
ții Bucegi au fost — ca 
în atîtia ani — gazde... reci și 

totuși călduroase ale 
de iarnă studențești.

Am urmărit și noi _ . 
zgomotoase din gara Predea
lului. pe drumul înspre Rîșnov. 
Mîinile obișnuite cu pagina 
•cărților și mînuirea condeielor 
se acomodează cu bețele și 
schiurile purtate deocamdată 
pe umăr, ele vor fi tovarășii 
de multe ori nu prea „priete
noși" ai zilelor de vacantă. 
Dar ce importantă vor avea că
zăturile spectaculoase și „oco
lirea" în ultimă instanfă a vre
unui brad apărut... instantaneu 
și răuvoitor în calea tenacelui 
amator de schi ? Și grupurile 
au pătruns după aproximativ 
două ore de mers într-un co
chet și ascuns orășel de vile 
și cabane care au împrumutat 
numele firului de apă din va
le : Pîrîul Rece ; un nume deja 
intrat în antologia vieții stu
dențești din tară.

Am intrat mai mult în a- 
mănuntele administrative ale 
taberei chiar din primele zile. 
Dintr-o discuție cu directorul 
taberei, tov. Nicolae Ion, am 
aflat că cei 241 de oaspeți ai 
Pîrîului Rece sînt reprezentan
ții dintre cei mai buni studenti, 
ai tuturor centrelor universi
tare. Diversitatea acțiunilor 
programate asigură ocuparea 
permanentă a timpului. De di
mineață pînă seara tîrziu stu
denții efectuează interesante 
excursii sub conducerea unor 
ghizi competenți spre diferitele 
obiective din jurul taberei. Am 
însoțit într-o asemenea dru
meție grupul de universitari 
ieșeni spre cabana Trei Brazi. 
Și sub monotonia de acum a 
șirului care înainta pe cără
ruia șerpuindă de sub brazii 
grei de nea. intuiam glumele 
si veselia exuberantă care s-a 
înstâpinit peste împrejurimile 
liniștiților — pînă atunci — 
Trei Brazi. Drumul de întoar
cere, în ciuda oboselii si aeru
lui tare, se desfășoară parcă 
mult mai repede sub semnul 
cantinei de acasă.

vacantei

grupurile

In după-amiaza aceleiași zi
le cele două pîrtii de schi, deși 
improvizate, adună schiorii ale 
căror urme lăsate pe zăpadă 
se adună, se despart și se în
tretaie ca intr-un joc capricios 
și fantastic, iar în sala clubu
lui amatorii de sporturi „mai 
cuminți" și mai puțin pericu
loase pentru securitatea înche
ieturilor — ping-pong, șah — 
își dispută locul întîi al unor 
competiții între centre univer
sitare sau diferite facultăți. Pe 
nesimțite seara se lasă și a- 
cum magnetofoanele își încep 
activitatea : se dansează, se

în tabăra de
(Urmare din pag. 1)

drei Barta (Liceul „Ion Luca 
Caragiale" din Ploiești).

De ce au ales profesorii 
menționați Malnașul ca loc de 
thbără pentru elevii lor ? Au 
aici condiții corespunzătoare 
antrenamentelor ? Ce scop se 
urmărește în cele 14 zile de 
pregătire comună ? Directorul 
taberei. Mihai Nicolae. ne răs
punde :

— Noi am ales aceste locuri 
pentru că ele ne oferă condiții 
naturale ideale în vederea a- 
tingerii principalului scop pen
tru care s-a organizat tabăra : 
ridicarea capacității de efort a 
celor aproape SO de copil din 
București, Bacău și Ploiești, 
susceptibili de a deveni viitori 
performeri.

Am aflat de la interlocutor 
că în afară de alergările în 
pantă, cătărările. mersul pe 
schiuri și alte exerciții nece
sare îmbunătățirii pregătirii fi
zice generale, elevii vor par
ticipa și la unele antrenamente 
specifice, ce le sînt de un 
folos imediat.

— în linii mari, continuă di
rectorul taberei, obiectivele ur
mărite în pregătirea viitorilor 
fotbaliști sînt: îmbunătățirea 
pregătirii fizice generale, per
fecționarea deprinderilor teh- 
nlco-tactice, legată de post si 
compartiment prin mijloace cit

deplasa in U.R.S.S.10 zile 
val de 
zăpada

Rămași pe uscat de 
datorită 
căldură ___ _ ............
chiar in stațiunile mal înalte, 
schiorii noștri și-au văzut, in 
bună măsură, zădărnicite efor
turile pe care le-au făcut pen
tru a putea atinge o bună. for
mă sportivă chiar de la înce
putul sezonului. Știau doar că 
o serie de concursuri le vor 
pune (a încercare forțele in 
primele zile die lui ianuarie. 
Cum însă în restul Europei 
iarna a fost mai bogată in ză
padă — pe alocuri prea bogată 
— ei și-au făcut bagajele și 
au pornit spre startul întrece
rilor, chiar ieri părăsind ta~a 
echipele de biatloniști (seni
ori și tineret), un mic grup de 
săritori și fondiștii clubului Di
namo Brașov.

capriciosului 
care a topit

BIATLONIȘTII

ÎN R.D.G. Șl U.R.S.S
în sezonul preollmpic, dar și 

al anualelor campionate mon
diale, biatloniștii noștri își vor 
începe activitatea competitio- 
r.ală printr-un dublu meci (se
niori și tineret) cu echipele 
R. D. Germane. Concursul se 
vă desfășura în zilele de 7 
și 9 ianuarie la Altenberg, sta
țiune care a găzduit în 1967 
campionatele mondiale ale a- 
cestei discipline si va cuprinde 
cele două probe obișnuite : 
cursa individuală pe 20 și. res
pectiv. 15 km și ștafetele de 
4 și 3X7,5 km. Echipele noas
tre sînt formate la seniori din 
C. Carabela. G. Vilmoș. Vic
tor Fontana, Ion Teposu și Gh. 
Cimpoia, iar la tineret din 
Gh. Voicu, Vasile Papuc. Nico- 
lae Vestea și Victor Dihoi. 
Antrenorii care le însoțesc, 
Constantin Tiron și Marcel Stu- 
paru și cu care am stat de 
vorbă ieri, nemulțumiți de pau
za forțată care le-a impus-o 
lipsa zăpezii, speră, totuși. în
tr-o comportare bună a biatlo- 
niștilor care înfruntă un ad
versar valoros. Intr-adevăr, în 
sezonul trecut biatloniștii din 
R. D. Germană s-au dovedit 
mai buni ca ai noștri, reușind 
să cucerească două medalii de 
bronz la campionatele mondi
ale (la ștafeta seniorilor și în 
cursa individuală a tineretului). 
Această întîlnire va fi. dec’i. 
un bun test și pentru ei ca si 
pentru schiorii noștri care spe
ră anul acesta să depășească 
micile necazuri care i-au îm
piedicat anul trecut să-și arate 
toată valoarea.

Din R.D.G.. cu mici modifi
cări în formație, echipele noas-Aurelian BREBEANU

PRIMII 10 ATLEȚI ROMANI (pe probe)
DUPĂ SEZONUL COMPETITION AL 1970

'• Alergările (băieți și fete)
Sezonul atletic s-a terminat de mult. Majoritatea sportivilor și-au 

Încheiat și vacanța de iarnă, prezentîndu-se din nou la ședințele de 
pregătire. In tot acest timp, statisticienii n-au avut răgaz. Ei au adu
nat rezultatele sezonului competițional 1970 și cu meticulozitatea care-i 
caracterizează au alcătuit lungi clasamente pentru fiecare probă. 
Fără îndoială, laborioasa lor activitate este folositoare. Aceste clasa
mente atestă creșterea, stagnarea sau regresul fiecărui atlet, posibili
tățile de progres (prin compararea cu performanțele anilor trecuți), 
situația dintr-o probă sau alta în confruntare directă cu rezultatele pe 
plan european și mondial. La începutul pregătirilor pentru ultimul 
sezon preollmpic, cifrele sînt deosebit de grăitoare pentru atleți, antre
nori și tehnicieni. De aceea le vom publica. Astăzi .alergările (băieți 
și fete), într-un număr viitor : săriturile, aruncările, ștafetele, penta
tlonul și decatlonul.

BAKBAȚI

DARVAȘ si 
10,3; 3. M. 

4—10. A. Mun- 
A. Kurunczi. T. Szabo.

100 METRI : 1. AD. 
GH. ZAMFIRESCU 
Vosmlnschi 10,4; 
teanu,

fac cunoștințe, se leagă prie
tenii. Intr-un colt, adunați în 
Jurul unei mese, un grup de 
studenți clujeni și bucureșteni 
își împărtășesc impresiile spor
tive ale zilei : unul a reușit o 
cristianie bună, altul a căzut 
de cîteva zeci de ori. celălalt 
a parcurs aproximativ zece km. 
Iar la sfîrșitul serii prin aerul 
înțepător care așteaptă avid a- 
fară în spatele ușilor, grupuri 
de băieți și fete se mistuiesc 
în noapte ; încet. încet, zgomo
tele dispar și liniștea acoperă 
totul.

CONSTANTIN STAN, 
dintre revelațiile sezonului at
letic 1970.

Radu TIMOFTE

la Malnaș-Băi
mai apropiate de joc. Să vă 
schițăm programul unei zile: 
deșteptarea la ora 7; intre ora 
9—12 antrenament; de la 14,30 
la 16,30 odihnă obligatorie; de 
la ora 17 la 18 din nou antre
nament. Ca divertisment: pro
gram de televizor, jocuri de 
cabană, excursii prin împreju
rimi. Pentru a ne întregi pă
rerea asupra evoluției viitorilor 
fotbaliști vom contracta me
ciuri amicale între echipele ce
lor trei școli cu program spe
cial de fotbal.

Planul alcătuit de cadrele di
dactice aflate in tabăra de la 
Malnaș-Băi ni se pare intere
sant și din discuțiile purtate 
am rămas cu impresia că au
torii lui își cunosc bine me
seria. De asemenea, decorul 
localității și împrejurimilor 
este adecvat. La plecare, profe
sorul Mihai Nicolae ne-a ru
gat să consemnăm și numele 
tov. Constantin Axente. respon
sabilul stațiunii, care a avuf 
grijă ca în ziua de 26 decem
brie să fie totul pregătit în 
vederea începerii cu bine a 
taberei și a promis directorului 
ei că va avea și un timp fru
mos.

— Am notat. La 
vă dorim spor la treabă. Ați 
început sub cele 
auspicii munca la

— Muncă ? 
o plăcere !

revedere și
mai bune 
tabără.

Nu e muncă. E

tre se vor
unde la Kavgolovo (Leningrad) 
vor participa la 
rie la un mare

14 și 16 ianua- 
concurs inter-

TREI SĂRITORI

national în compania celor mai 
buni biatloniști din U.R.S.S., 
Polonia, Cehoslovacia, Finlan
da, Suedia. Bulgaria etc.

LA ASALTUL

TRAMBULINELOR
Tot ieri au plecat spre Ceho

slovacia și trei săritori : Du
mitru Lupu. Biriș Anghel și 
Gh. Gîrneț. însoțiți de antre
norul Florea Voinea ei încep 
un lung turneu care le va 
da ocazia să concureze pe 
trambuline mari și in compa
nia unor concurenți valoroși. 
Programul. 
participarea 
riturilor ve 
vaci-a (trei 
și 12 ianuarie la Tanvald, Li
berec și Spindleruv Mlyn).

— Cupa Beskizilor (două 
concursuri în Polonia — Szc- 
zyrk-Wisle — la 15 și 17 ia
nuarie) ;

— Concursul armatelor prie
tene (Polonia-Zakopane — 24- 
31 ianuarie) ;

— Cupa Prieteniei (două con
cursuri între 4 și 7 februarie 
la Vysoke Tatry și Banska 
Bystrica Cehoslovacia).

tumeului prevede 
la Săptămina să- 
schi din Cehoslo- 

concursuri intre 9

MARI
să arate că pot zbura mai de
parte 
gătim 
toane

și că merită să le pre— 
trambuline eorespunză- 

și la noi.

FONDIȘTII

DE LA DINAMO

IN IUGOSLAVIA
Al treilea grup de schiori 

care a plecat ieri ca să ia 
startul la un concurs interna
tional este format din fondiștii 
clubului Dinamo Brașov. La 
Bokinj (Iugoslavia) ei vor par
ticipa, vineri și duminică, la 
unul dintre cele mai importan
te concursuri de fond ale sezo
nului. concurs 
care participă cei 
alergători din Finlanda,

traditional la 
mal buni 

Sue-

Fondiștii clubului Dinamo Brhșov au de trecui, 
șitul săptămlnii, un dificil examen in Iugoslavia.

H. Cernescu șl A. Șepci 14,5; 9—
10. I. Glava și G. Biro 14.7.400 - ----- •
50,8; 
nlus
5—6.
53.0;
G. *

M GARDURI : 1. I. RĂȚOI 
2. I. Burcă 51,7; 3. G. Petro- 
52,7 ; 4. G. Tănăsescu 52.8 ;
V. Mihălescu și N. Crlstea 

, 7. L. Brașoveanu 53,7; 8—9. 
Hldi șj C. Grangure 34,0; 10. 

G. Buhnilă 54.1.
MARATON : I. M. PĂDURARU 

2.25:19,8; 2. A. Scolobiuc 2.29:21,6; 
3. Ov. Lupu 2.55:30,0; 4. D Buiac 
2.56:26,0: 5. I. Vișan 2.57:37,0.

20 KM MARȘ : 1. V. ILIE
1.31:04,0 ; 2. N. Maxim 1.31:58,0; 
3. N. Rindeanu 1.33:20.0: 4 C. Stan 
1.33:56,0; 5. L. Caraioslloglu
1.34:15.8 ; 6. M. Perșinaru 1.35:36.0; 
7. I. Găsttu 1.35:33,0; * “ ■
1.36:16,0; 9. V. Such

Rașcu 1.37:06.O.

8. C. Staicu
1.37:02,0; 10.

FEMEI

GOTH 11.5 ; 
S. Angeles-

Mitrofan, S. Păsulă, V. Sărucan, 
Gh. Dulgherii — 10,5.

200 METRI : 1. GH. ZAMFIRES
CU 21,1; 2. A. Darvaș 21,3; 3. Gh. 
Dulgheru 21,4; 4—5. S. Păsulă și 
V. Porojan 21,5 ; 6—8. C. Stan, 
S. Mitrofan și C. Rizon 21,6; 9. A. 
Munteanu 21,7; 10—II. G. Petro- 
nius și I. Iordache 21,9.

400 METRI : 1. T. PUIU 46,5 ; 2. 
C. Stan 47,2 ; 3—4. A. Sălcudeanu 
și Gh. Ungureanu 47,6; 5. Fr. Ge
deon 47,7 ; 6. I. Nicolae 47,8 ; 7. 
C. Nemeș 47,9 ; 8. G. Petronius 
48,2 ; 9. G Zamfirescu 48,3; 10. 
G. Tănăsescu 48,5.

800 METRI : 1. GH. UNGUREA
NU 1:48,4 ; 2. I. Damaschin 1:48,6; 
3. M. Neamțu 1:50,2 ; 4. P. Lupan 
1:51,3; 5. I. Zamfir 1:51,6; 6. Z. 
Gașpar 1:51,7 ; 7. C. Gagiu și Gh. 

-------  - I. Nicolae 1:52,0 ;Ene 1:51,9; 9
10. Fr. Gedeon 1:52,3.

1500 METRI : ' “
3:43.4 ; 2. P.
Nicolae
3:46,8 ; 5. C. Dima 3:47,8; 6. Gh. 
Ungureanu 3:50,0; 7. Gh. Cefan
3:51,0; 8. H Mathes 3:51,5 ; 9. A. 
Grosu 3:52,8 ; 10. I. Negară 3:53,8

5OOo METRI : 1. N. MUSTAȚA 
14:07.8 : 2. C. Andreica 14:19,0; 3. 
I. Cioca 14:20,8 ; 4. O. Scheible 
14:21,4; 5. I. Rusnac 14:24,6; 6. S. 
Marcu 14:28,4; 7. I. Dima 14:29,1; 
8. M. Hatoș 14:44.8 ; 9, Ov. Lupu 
14:45,8 ; 10. M. Ionescu 14:46.0.

10 000 METRI : 1. N. MUSTAȚA 
29:15,8: 2. I. Cioca 29:46,8 : “ " 
Rusnac 
30:37,0 ; 5. M. Hatoș 30:43,2: -•
Marcu 31:12,0 ; 7. Ov Lupu 31:14,0; 
8. D. Buiac 31:33,6; 9. C. Andreica 
31:35,6; 10. I. Vișan 31:42,6.

3000 M OBSTACOLE : 1. GH. 
CEFAN 8:47,2 ; 2. I. Dima 8:48,8 ; 
3. V. Caramihai 8:53,7 ; 4. N. Mus
tață 8:58,4; 5. H. Mathes 9:02,2; 
6 M. Ionescu 9:06.0; 7. I. Rusnac 
9:06.4: 8. V. Reinhardt 9:06,8; " 
I. Căpraru 9:07,6; 
9:08.0.

110 M
13,8 ; 2. 
dioșanu . .
5. C. Socol 14,4; 6—8. S. Szatmari,

1. O. SCHEIBLE 
Lupan 3:43,8; 3. I. 

3:44,0; 4. M. Neamtu
5. C. Dima 3:47,8; ~ 

-------  7.

. 3. I.
30:05,6; 4. M. Păduraru 

-- -------- -------- ; 6. S.

GARDURI 
V. Sueiu 
14,2; 4. E.

10. R.
9.

RilSU

PERT A
D. Hi-

: 1. N.
14.0; 3.
Sebestien 14,3;

Deci. într-o lună de zile nu 
mai puțin de 8 concursuri. Un 
prilej deosebit ca săritorii noș
tri (dintre care Biriș și Lupu 
au fost și la antrenament în 
decembrie în Cehoslovacia, iar 
Girnet a făcut 100 de sărituri 
Pe trambulina de 50 m din 
Poiana) să ajungă să se fa- 

„ miliarizeze cu trambulinele 
mari, modeme. Să se familiari
zeze. fiindcă deocamdată nu le 
putem cere mai mult. Faptul 
că ei s-au format pe o tram
bulină mică (doar de 50 m) și 
cu pistă de elan puțin încli
nată este un mare handicap, 
scurtele vizite la Borșa din 
ultimii ani neputînd compen
sa lipsa unei bune trambuline 
la Poiana. Sperăm însă ca mă
car la ultimele întreceri ale 
acestui turneu, săritorii noștri

Aus-dia. R.D.G., Cehoslovacia, 
tria etc.

Echipa clubului Dinamo 
șov, însoțită de antrenorul ci 
Gh. Olteana, este formată din. 
Petre Dinu. Gh. Cincu. Vasile 
Nanu (seniori). Nic. Cojocarii, 
Gh. Ionetecu, Nic. Dihoi Și Nic. 
Cristoloveanu (juniori). Progra
mul concursului cuprinde pro
bele de 15 km și 4X10 km 
pentru seniori, 10 km și 3X5 
km pentru juniori.

Și de data aceasta, sarcina 
schiorilor noștri nu este ușoa
ră și nu putem decît regreta 
— încă o dată — 
din ultimul timp, 
arătată de Cincu 
„Criteriul primei 
dă însă un pic

C RIȘTI ANII
• NU-I ZĂPADA! 

Nici la Poiana Bra
șov, nici la Pre
deal. Pentru a nu 
pierde continuitate" 
în antrenamentele 
promițătoare înce
pute în decembrie, 
schiorii probelor al
pine din principa
lele cluburi au fost 
nevolți să urce din 
nou în Bucegl. Aici, 
de bine de rău, 
mai găsesc pe fi
rele văilor zăpadă 
pentru antrena
mentele de slalom.

• C. S. POLITEH
NICA BRAȘOV are 
de rezolvat o pro-

blemă deosebit de 
dificilă : unde să 
organizeze con
cursul internațio
nal programat pen
tru sfîrșitul acestei 
săptămîni ? Fiindcă 
doar o nouă și a- 
bundentă ninsoare 
ar putea asigura 
desfășurarea unui 
slalom uriaș, , orga
nizatorii se țf^desc 
să-l înlocuiască cu 
un slalom spe
cial șl deci, „Cupa 
Politehnica" să cu
prindă două sla
lomuri. Dacă ele nu 
vor putea fi orga
nizate pe Postăva-

de

Bra-

lipsa zăpezii 
Forma bună 
și Dinu ia 
zăpezi" ne 
speranță.

Gh. EPURAN

(prima parte arut 
pîrtiel Lupului), ur
mează ca locul 
concursului să 1ie 
schimbat (in Bu- 
cegi).

• LA BUȘTENI 
au început pregăti
rile pentru con
cursul internațional 
de fond al juniori
lor șl junioarelor, 
programat pentru 
16 șl 17 ianuarie, tu 
program, o cursă 
de 10 km șl o șta
fetă 3x10 km pentru 
juniori, o cursă de 
5 km șl o ștafetă de 
3x5 km pentru ju
nioare.

(Urmare din pag. 1)

100 METRI : 1. M.
2 V. Bufanu 11,6. 3.
cu 11.8 ; 4. E. Monoranu 11.9; 5—8. 
A. Petrescu. V. Enescu, V. An
ghel. S Cubleșan 12,0; 9. E. Mir
za 12,1; 10—14. V. Vlscopoleanu, 
R. Marinescu, V. Recu, M. Mlhăi- 
lescu 12,2.

200 METRI : 1. V. BUFANU 23.5; 
2. M. Goth 23,9; 3—4. S. Angelescu, 
M. Filip 24,3; 5. E. Monoranu 
24,6; 6. A. Petrescu 24,7 ; 7. A 
Vitalios 25,0; 8—9. V. Recu. Ai
Bădescu 25,1: 10. E. Mîrza 25,2.

400 METRI : 1. M.-------- ---------
2. A. Bădescu 54,1 ;
54,4; 4. M. Goth 55,1; a. vr z.tinu- 
ria 55,7 ; 6. F. Raflra 55,8; 7—8. 
L. Sălăgean, A. Jacab 56.0, 9. V. 
Ticu —
56,9.

800
2. F. ACUXI U a .M9,a , O. 
2:09,1; 4. N. Andrei 2:10,1; 
Sălăgean ‘ - *
2:10,4; “ 
Baclu 
10. M.

1500
4:23,0; 
Raflra 
5. " 
4:33,5; 
Bucur 4:34,8 ; 9.
4:39,0 ; 10. A. Pavel

100 M GARDURI : 1. V. BUFA
NU 12.9 ; 2. M. Satmari 13,8; 3—4. 
E. Mîrza și E. Vintllă 13,9; 5. V. 
Viscopoleanu 14,0; 6—7. A. Vita
lios, V. Enescu 14,2 : 8. V. Bidu- 
leac 14,3; 9—10. N. Manea, C. Po
pescu 14,5.

FILIP 53,7 :
3. I. Sila!
5. G Zaha-

56,6; 10. S. Cîmpulungeanu

METRI : 1. I. SILAI 2:02,2 ;
Rafira 2:06,2; 3. Ci Iacob

___ i; 5. l.
2:10,3 ; 6. G. Iordache 

7. V. Gabor 2:11,0; 8. 
2:11,2; 9. A. ’ 
Llncă 2:11,4.

METRI : 1.
2. N. Andrei 
4:27.5; 4. E.

V. Gabor 4:32,5;
7. M. Luca
4:34,8 ;

E.
Jacab 2:11,3;

M LINCA 
4:23,5; 3. F. 
Baciu 4:27.6;

6. CI. Iacob 
4:34,1 ; 8. E. 
I. Arășanu 
4:40,0.

LOTO
La seriile speciale Loz in 

plic continuă atribuirea mari
lor premii in autoturisme.

Zilnic, alti și alți partici- 
panți din toate colturile tării 
se prezintă spre a intra în po
sesia acestor atractive și valo
roase premii.

Dintre ultimii cîștigători ci
tăm pe : Grecu Iacob din Co
muna Tălmaciu jud. Sibiu — 
Skoda S. 100, Ionițescu Victor 
Comuna Baiculești Jud. Ar
geș •= Fiat 850. Rusu Geor
gescu din Constanta *= Fiat 
850. Pătrașeu Nioolaie din Cod- 
lea-Jud. Brașov =• Fiat 850 
și Irimescu Neculai din Iași = 
Trabant 601.

Participînd la Loz în plic 
seriile speciale, puteți ciștiga 
autoturisme și premii în bani

că în mare parte atenția ce 
o acordă formațiile fruntașe 
obținerii de rezultate bune 
în aceste turnee. Este vorba 
de valoarea punctelor reali
zate în aceste partide, punc
te care se adaugă „planifi
cării" obișnuite unui cam
pionat: victorie sigură 
teren propriu, rezultat 
mai 
ind 
loc 
tru 
tre 
lităților federației 
partidelor o desfășurare ab
solut normală, valorificarea 
unei bune pregătiri putîn- 
du-se face cu un spor de 
puncte deloc de neglijat.

Primul dintre aceste tur
nee va avea loc, după cum 
am mai spus, la sfîrșitul a- 
cestei săptămînj în sala Flo- 
reasca. în cadrul celor trei 
etape ce se vor disputa cu 
acest prilej sînt programate 
cîteva partide interesante, 
care — sîntem siguri — vor 
modifica serios ordinea din 
cea de a doua jumătate a 
clasamentului. In acest sens 
este interesant de urmărit 
lupta pe care o vor da Di
namo Brașov, Universitatea

pe 
cît

strîns în deplasare. Fi- 
vorba de turnee ce 
pe terenuri neutre pen- 
cea mai mare parte din- 
echipe, prezența oficia- 

asigură

au

Cluj și Politehnica Timișoa
ra, echipe de certă valoare, 
dar care în prezent sînt si
tuate la periferia clasamen
tului. Nu ne îndoim că un 
deosebit 
matorii 
ni și 
noastre 
care prin participarea la a- 
cest tur de sală va realiza 
și o excelentă pregătire în 
vederea disputării celor do
uă partide din sferturile de 
finală ale C.C.E. cu echipa 
suedeză Hellas Stockholm.

De asemenea, este aștep
tată cu o justificată curio
zitate evoluția formației Di
namo București și 
cial a Universității 
rești, ultima 
în palmares 
comportare 
Anul Nou

interes printre a- 
de handbal va stîr- 
evoluția formației 
campioane. Steaua,

în spe- 
Bucti- 

adăugindu-și 
o remarcabilă 

în turneul de
de Ia Berlin.

Dar. iată
tea partidelor de vineri, sîm- 
bătă și duminică 
Floreasca:

clasamentul înain-

din sala

1. Steaua Buc. 9 6 1 2 133—102 13
2. Dinamo Buc. 9 6 1 2 128—108 13
3. Univ. Buc. 9 5 1 3 112— 96 11
4. S C. Bacău 9 5 0 4 130—118 10
5. Voința Buc. 9 g 0 4 139—128 10
6. Polit. Galati 9 4 0 5 129—133 8
7. Polit Tim. ‘ 9 3 2 4 100—100 8
8. Univ. Cluj 9 3 1 5 115—117 7
f). Dinamo Bv. 9 2 1 6 114—150 5

10. Știința Lovrin 9 2 1 6 96—141 5

PRONOSPORT
iar la seriile obișnuite (3 lei) 
premii în bani de 20.000 lei, 
10.000 lei. 5.000 lei. 2.000 lei, 
1.000 lei ș.a.

Oriunde vă afla ti. jucat! la 
Loz în plic.
PREMIILE TRAGERII LOTO 

DIN 25 DECEMBRIE 1970

EXTRAGEREA I: Cat. 1:
1 variantă 10% a 87.022 lei ; 
cat. 2: 4,05 a 21.487 lei ;eat. 3 : 
9,50 a 9.160 lei ; cat. 4 : 19,15 
a 4.544 lei ; cat. 5 ; *1115,75 a 
752 lei ; cat. 6 : 236,70 a 368 lei.

EXTRAGEREA A Il-a : Cat. 
A : 1 variantă 10% a 96.054 lei; 
B: 1 variantă 50% a 23.535 Iei. 
3 variante 25% a 11.767 lei și
2 variante 10% a 4.707 lei ; C ;

7,30 a 9.350 Iei ; D : 23.40 a 
2.917 lei; E: 23,20 a 2.912 Iei; 
F: 52,95 a 1.289 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cat. 
Z : 1.093,40 variante a 100 lei

• Tragerea Concursului spe
cial Pronoexpres al noului an 
va avea Ioc astăzi la Bucu
rești în str. Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 18,45. Ea 
va fi radiodifuzată în jurul 
orej 19,20.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NB. 1 DIN 3 IANUA

RIE 1971 :
I : (13 rezultate) 3.80 
12.547 lei.
a il-a : (12 rezultate) 

variante

Categoria
variante a

Categoria
37.75

Categoria a III-a : 
tate) 411,10 variante a 299 lei.

a 1.516 lei.
(11 rezul-



Redacfia noastră a inițiat O „MASA ROTUNDA" PE MAR
GINEA PROBLEMELOR DE ARBITRAJ RIDICATE DE TURUL 
CAMPIONATULUI. Tn jurul ei s-au reunit cunoscufi „cava
leri ai fluierului' : Constantin Bărbulescu, Aurel Bentu, 
Grigore Bîrsan, Vasile Dumitrescu, Chevorc Ghemigean, 
Gheorghe Limona, Victor Pădureanu, Constantin Petrea, Ale
xandru Pîrvu, Nicolae Rainea și Emil Vlaiculescu. De ase
menea, au participat la această dezbatere George N. Gher- 
ghe, președintele Colegiului central al arbitrilor, și Ion Ma
rinescu, secretarul acestui organism al Federației române 
de fotbal. Au fost luate în discuție diferite aspecte ale arbi
trajului, unele de ordin tehnico-regulamentar, altele privind 
condiția arbitrului în teren și în afara lui. Discuțiile au gra
vitat, însă, în jurul următoarelor teme:

1. CLIMATUL TN CARE SE DESFĂȘOARĂ MECIURILE DE 
FOTBAL DIVIZIONARE OFERĂ CONDIȚII PROPICE PROMO
VĂRII UNUI ARBITRAJ CORESPUNZĂTOR?

2. RAPORTUL DINTRE CALITATEA JOCULUI Șl ARBITRAJ. 
TN CE MĂSURA MANIERA ACTUALA DE ARBITRAJ VINE 
ÎN AJUTORUL JOCULUI CONSTRUCTIV Șl, DECI, SE OPUNE 
DURITĂȚILOR, OBSTRUCȚIILOR, ELEMENTELOR CARE DIS
TRUG SPECTACULOZITATEA JOCULUI?

3. SISTEMUL DE PROMOVARE IN ARBITRAJ, ȚINÎND 
SEAMA DE LIMITA DE VÎRSTA (50 DE ANI), DAR Șl DE 
POSIBILITĂȚILE DE AFIRMARE MAI LESNICIOASA A TINE
RELOR ELEMENTE DOTATE.

4. GREȘELILE DE ARBITRAJ Șl CAUZELE LOR.

5. PRESA Șl ARBITRII FATA TN FATA, PRIN INTERMEDIUL 
STELELOR Șl AL NOTELOR.

„Masa rotundă' organizată de ziarul nostru a dat posi
bilitate arbitrilor, personaje aflate mereu în centru! discu
țiilor, sâ-și spună și ei cuvîntul, să-și expună punctele de 
vedere, pornind de la experiența personală, de la realitățile 
campionatului nostru. Și, fiindcă s-a discutat sincer, deschis, 
fără a se socoti, nici unii nici alții de altă parte a barica
dei, dezbaterile au depășit cu mult cele 90 de minute regu
lamentare, „prelungirile' prilejuind însă o serie de concluzii
interesante și neoferind, ca de obicei, un învingător și un
învins, ci un beneficiar real, fotbalul nostru, pe care îl
servesc deopotrivă atît arbitrii, cît și ziariștii sportivi.

Dar, să dăm cuvîntul participanfilor la' .masa rotundă*
a ziarului nostru :

• O SCUZĂ INVOCATĂ TOT MAI RAR
CONSTANTIN PETREA î 

Indiscutabil, condițiile de ar
bitraj s-au îmbunătățit mult® 
Dacă mă refer la divizia A, 
trebuie să spun că obstaco
lele în cale» unul arbitraj 
obiectiv, au cam dispărut. 
Securitatea arbitrilor nu mai 
este, practic, amenințată, iar 
secvențele neplăcute — arun
carea de sticle Pe teren, pă
trunderea publicului în in
cinta de Joc și actele vindi
cative împotriva oaspeților 
sau ale arbitrului — apar tot 
mai rar. La această stare de 
lucruri au contribuit, desi
gur, atît activitatea organi
zatorică și educativă a clu
burilor, dt și intransigența 
de care a dat dovadă Fede
rația în cazurile de indisci
plină. Cu cît coborîm, însă, 
înspre eșaloanele inferioare, 
atmosfera devlne tot mai în
cinsă. Chiar în divizia B, 
arbitrii au de făcut față 
unor presiuni puternice din 
partea publicului și a echi
pelor gazdă, pentru a numai 
vorbi și de suspiciunile for
mațiilor oaspe. Poate că ar 
trebui rediscutată problema 
delegărilor de arbitri în di
vizia B, renunțîndu-se la ac-

Gonetantin PETREA

tuala prevedere ca arbitrii să 
nu vină, din motive econo
mice, de la o distanță mai 
mare de 300 de kilometri. Ea 
are dezavantajul că restrânge 
numărul de arbitri, îi pune 
în situația de a reveni de 
prea multe ori în același 
loc, lăsînd astfel impresia că 
s-ar putea crea relații su
biective între diverse echipe 
și arbitrii ei, .de casă".

GHEORGHE LIMONA: Aș 
merge mai departe în pro
blema aceasta, a relațiilor 
dintre conducerile cluburilor, 
antrenorii și conducătorii de 
joc. Cabina arbitrilor nu tre
buie să fie — la pauză — 
loc de întflnlre a acestor fac
tori, arenă a fel de fel de 
reproșuri reciproce. Așa cum 
NU INTRA NIMENI în ca
bina arbitrilor de pe stadio
nul bucur eștean .23 August", 
la fel trebuie să se întîmpla 
și în provincie, unde, indife
rent de categoria jocurilor, 
în cabinele noastre se pe
rindă dn« vrei și câne nu 
vrei, cerîndu-ne socoteală și 
încercând să influențeze deci
ziile noastre ulterioare. La 
urma urmei, noi n-avem 
drept să ne bucurăm de pau
ză ? Simt de datoria mea să 
relev. 1» acest capitol, atitu
dinea celor de la U.T.A. Ei 
nu vin la cabină, nu taxear-

VACANȚA FOTBALISTICĂ 
ESTE PE SFÎRȘITE

(Urmare Mu pag. 1)

sala de gimnastică «1 de la 
bazinul de înot (V. MOREA 
earesp. principal)

„MARINARII" REVIN 
MTINE DIN.„ 

CURSA VACANȚEI

Jucătorii Tarului vor re
veni din vacanță tnffne, cfnd 
va avea loc «irita medicală. 
A doua ti, vor fi reluate fi 
antrenamentele.

După toate probabilitățile, 
conetănfenU vor efectua pri
ma etapă a pregătirilor în 
tona litoralului unde, in iar
na trecută, do pildă, vre
mea și condițiile de pregă
tire au fort «nai btuse M la 
munte.

i, C. POPA eecesp. priswipsd

UM.T. ÎNCEARCĂ 
„EVADAREA" DB PE 

LOCUL 14
La U.M, Tlmlțoara, poziția 

tn clasament (locul 14), puțin 
liniștitoare, determinată atît de 
startul slab, cît șl de frecven
tele accidentări survenite pe 
parcurs, a impus o analiză se
rioasă, după care conducerea 
tehnică a formației a elaborat 
un plan do pregătire eșalonat 
până la reluarea caqyițșgjjțfolițL 

că să acopere neputința ju
cătorilor lor prin acuze la 
adresa arbitrilor îmi amin
tesc, astfel, că după meciul 
pierdut acasă, în fața Uni
versității Craiova, Petescu, 
căpitanul echipei, mi-a mul
țumit pentru arbitraj, decla
rând că meciul l-au pierdut 
ei înșiși, jucînd prost.

EMIL VLAICULESCU : Ar 
trebui discutate și relațiile 
dintre jucători și arbitri, 
neuitîndu-se că, în timp ce 
arbitrii sînt oameni care vin 
dezinteresat în mijlocul sta
dioanelor, asumîndu-și res
ponsabilități și riscuri care 
uneori afectează chiar pozi
ția lor socială, aprecierile de 
care se bucură Ia locurile Jor 
de muncă — și e vorbaflde 
doctori, ingineri, economiști, 
maiștri îrt uzine — jucătorii, 
interesați dc rezultatul jocu
lui, sub toate aspectele Iui, 
văd în arbitru un dușman al 
intereselor lor și încearcă 
să și le apere prin orice mij
loace, de la proteste, pînă la 
insultarea și bruscarea aces
tuia.

RED.; Pe aceată temă sîn- 
tem întru totul de acord cu 
dv.

NICOLAE RAINEA : Per
sonal. aș prefera să fiu lăsat 
cu un elicopter, în mijlocul 
terenului, la ora începerii 
meciului, și tot de acolo să 
fiu luat în final ! De ce ? 
Pentru că — de ce să n-o 
spunem 7 — echipele gazdă 
se interesează mai puțin, u- 
neori aproape de loc, de ad
versarii direcți, și mai mult 
de persoana... arbitrului : cine 
arbitrează, cu ce tren vine, 
unde va dormi, ia ce oră ia 
masa. Și așa mai departe.

«TREBUIE SĂ
SĂ FLUIERI

CONSTANTIN BĂRBULES- 
CU ; Aceasta este tema prin
cipală a acestei „mese", e- 
sența întîlnirii noastre, cele
lalte probleme fiind doar a-

Const. BĂRBULESCV 

diacente TREBUIE SĂ VE
DEM DACĂ ARBITRAJUL, 
LA NOI, PROMOVEAZĂ 
SAU NU CALEA DE DEZ
VOLTARE A FOTBALULUI 
MODERN. Dacă d este în
dreptat pe linia asigurării 
unui fotbal modera, cursiv.

O discuție cu fostul interna
țional V. Deheleanu ne-a dat 
posibilitatea să aflăm că se 
depun eforturi serioase pentru 
menținerea formației tn divizia 
secundă. Principala preocupare 
a constituit-o refacerea acciden
talilor (Laurentiu. Lata, Kukla, 
Mihu. Maraton șl Codreanul, 
care, marți, s-au prezentat, 
alături de ceilalți jucători, la 
prima convocare a antrenoru
lui.

După vizita medicală, efec
tuată Ia dispensarul pentru 
sportivi, timișorenii au Început 
pregătirile in sală si in aer 
liber. După 22 ianuarie, În
tregul lot va pleca pentru două 
săptămînl la Băile Herculane. 
(P. ARCAN — coresp. prin
cipal)

Tn atenția echipelor t 
VIZA ANUALA 

A CARNETELOR 
DE LEGITIMARE

Ca la fiecare început de 
an, și da data aceasta secto
rul de legitimări al F.R.F.va 
efectua viza anuală a tutu
ror carnetelor de legitimare 
pentru jucătorii de diviziile A, 
B. G, precum și cele pentru 
j umori șl copii. Se reamin
tește cluburilor șl asociații
lor sportive cu echipe de fot- 
jal că perioada in care pot 
prezenta carnetele la viză a 
fost stabilită între 15 ianua
rie gi 87 tebruarift

RED. s Ne-a plăcut imagi
nea cu elicopterul...

N. RAINEA : O precizare, 
nu mă refer la noțiunile e- 
lementare de ospitalitate,jnai 
ales că în unele orașe există 
dificultăți reale în asigurarea 
odihnei arbitrilor, înaintea 
meciului. De aici, însă, și 
pînă la curtoazia interesată 
este un drum.

VICTOR PĂDUREANU ; E- 
xistă acum o atmosferă des
tui de bună pe terenurile 
noastre de fotbal. Iată un

Victor PĂDUREANU

singur exemplu: dacă în urmă 
cucîțiva ani, arbitrul delegat 
la Petroșani era compătimit 
de toată lumea șl întrebat 
„chiar vrei să te mai în
torci 7“, astăzi, a conduce un 
joc Ia Petroșani nu mai re
prezintă -pentru arbitru un ■ 
act de bravură.

ȘTII CE Șl CÎND

După părerea mea, la aceste 
întrebări se poate răspunde 
afirmativ. Consider, însă, că 
nu toți factorii chemați să 
susțină o asemenea manieră 
de arbitraj își aduc contribu
ția așteptată. Care sînt a- 
cești factori 7 Observatorul 
federal și, aș zice, în gene
ral, observatorii. Multi din
tre! ei — să nu se supere — 
nu sînt la curent cu cerințele 
moderne ale arbitrajului, nu 
fac deosebire intre jocul dur 
și angajamentul fizic total, 
dar corect, lăsîndu-s® influ
ențați de faptul că, uneori, 
în urma unui asemenea 
angajament, un jucător cade 
la pământ. Ei uită, în primul 
rînd, faptul că jucătorii de 
la înaintare au un gabarit 
redus. în vreme ce apărăto
rii sînt înalți, masivi, puter
nici și au tot dreptul să fo
losească din plin aceste în
sușiri. Nu este logic să ne 
întoarcem la arbitrajul ru
dimentar, la acea manieră 
simplistă, de a fluiera TOT. 
Bineînțeles, a arbitra larg nu 
înseamnă a accept» duritățile, 
tendința de a-ți anihila ad
versarul prin mijloace inco
recte. Din păcate, la acest 
capitol, unii antrenori, igno
rând poziția lor de pedagogi, 
nu numai că nu intervin pen
tru a-și potoli jucătorii, dar 
chiar îi Incită: „la-1 tarei", 
„rupe-1" 1 Au fost trași la 
răspundere, la club, unii ju
cători ai Progresului, ai Ra
pidului sau ai Farului, pen
tru maniera lor brutală sau 
obstrucționistă de joc 7 Am 
toate motivele să mă îndo
iesc I

GRIGORE BÎRSAN : Arbi
trul se subordonează jocului. 
Să nu uităm că jocul s-a 
născut înaintea arbitrului și 
că acesta a apărut ca o ne
cesitate pentru curmarea u- 
nor abuzuri. După mine, va

Grigore BlRSAN

loarea arbitrajului este de
terminată, în bună măsură de 
aplicarea corectă a legii a- 
vantajulul. A fluiera un fault 
este o treabă cît se poate de 
simplă. A „simți" jocul, a 
avea clarviziunea necesară 
pentru a nu transforma o 
sancțiune într-un avantaj și 
viceversa, «W • primă do

vadă a unui arbitraj compe
tent. Bineînțeles că există și 
riscuri. Dar, cine nu țiscă, 
nu cîștigă I

RED. c Este adevărat, dar 
riscul trebuie să fie cît mai 
mic și cîștigul cît mai mare. 
Și aceasta depinde de intui
ția, de orientarea dv.

ALEXANDRU PÎRVU : 
Trebuie să uniformizăm ma
niera noastră de arbitraj ; nu 
într-un fel să arbitrăm în 
campionatul nostru și într-o 
altă manieră peste hotare. 
Să luptăm împotriva frag
mentării jocului, să igno
răm încercările jucătorilor 
nepregătiți tehnic și fizic, de 
a opri jocul, de a apela la 
mila arbitrilor. Eu am fost 
în Grecia, cu Bentu și Li
mona. Cînd Beckenbauer, 
Overath sau Domazos cădeau, 
în contact cu adversarii, se 
ridicau și reluau lupta.

® ...Șl NE IARTĂ 
NOUĂ GREȘELILE 

NOASTRE
AUREL BENTU î în tim

pul campionatului, și chiar 
în această seară, s-a insistat 
asupra greșelilor de arbitraj. 
De multe ori, nici nu e vor
ba de greșeli, ci de faptul 
că intervin deosebiri de pă
reri între arbitru și observa
torul federal, sau între ar
bitru și cronicarul meciului. 
Trebuie să acceptăm ideea 
că dreptatea este întotdea
una de partea acestora din 
urmă 7 Ei nu se pot înșela, 
așa cum se înșeală și arbi
trii, uneori 7 Referindu-mă 

la greșelile reale, incontesta
bile, acestea pot fi urmarea 
unei insuficiente pregătiri fi
zice și psihice, din care cau
ză nu ne deplasăm destul de re
pede și nu n« concentrăm 
suficient Ni se cere, de ase
menea, mai mulț curaj. Și 
parcă acesta ne lipsește, cîte- 
odată. Cred că defecțiunile 
ar fi mult mai puține DACĂ 
AR EXISTA O CONTINUI
TATE ÎN ARBITRAJ, ceea 
ce ar însemna o mobilizare 
continuă pentru a face față 
jocurilor. Bineînțeles, arbi- 
trînd atît la divizia A. cît 
și la meciurile celorlalte eșa
loane cu mal puține pauze 
decît acum. Nici fotbalistul 
care intră în echipă cînd și 
cînd nu poate da maximum 
de randament.

CHEVORC GHEMIGEAN: 
Arbitrii nu sînt suficient tes
tați, înainte de a intra în a- 
ceastă activitate. Desigur, nu 
trebuie neglijată nici pregă
tirea fizică. Dar ea nu este

Ghevorc GHEMIGEAN

esențială. Un arbitru care 
n-are curaj, nu este un ar
bitru, Indiferent de vîrsta 
lui, de resursele Iul fizice, de 
cunoașterea regulamentului.

A. PÎRVU : Aceasta este și 
părerea mea. Ritter este un 
intransigent, un om de cu
raj, un adevărat arbitru. în 
schimb. Mircea Rotaru, deși 
merită tot respectul sub as
pectul corectitudinii poate 
cădea oricînd victimă pro
priei sale indulgențe. Aș vrea 
să relev și o greșeală pe care 
o fac unii dintre noi în a- 
precierea hențului. Personal, 
nu acord henț în careu, ori
cât de zgomotos ar cere pu
blicul acest lucru, decît dacă 
sînt convins că a existat ele
mentul intenționai (așa cum 
cere, de altfel, regulamen
tul) : cînd jucătorul atinge 
balonul cu mîna, pentru a-1 
împiedica să intre în poartă 
sau să ajungă la un adver
sar. Dar 9 din 10 contacte ale 
mîinil cu mingea. în supra
fața de pedeapsă, sînt invo
luntare. Unui arbitru nu tre
buie să 1 se smulgă. în ase
menea condițiunl, lovituri de 
la 11 metri, care decid soar
ta unui meci. Este adevărat, 
arbitrii nu cad prea des în 
greșeală. Dar ar trebui să 
nu cadă niciodată. în schimb, 
în teren, sînt sancționate 
TOATE CONTACTELE din
tre mînă și minge, chiar și 
cel# involuntar», c» «i cum

ar exista două regulamente: 
unui pentru suprafața de pe-

Alexandru PlRVV
deapsă, și altul pentru res
tul terenului.

RED. ; Nu există două re
gulamente și. totuși, cîte gre
șeli se fac în numele unuia 
singur...

GH. LIMONA : ORICE 
ARBITRU ESTE EXPUS 
GREȘELILOR. MIE, CUM 
SE SPUNE, MI-A TRECUT 
CARTUȘUL PE LÎNGĂ U- 
RECHE, ÎN FINALA CUPEI 
ROMÂNIEI, CÎND N-AM 
VĂZUT CĂ DINU INTRO
DUSESE BALONUL ÎN 
POARTA CU MÎNA. Dar tot 
el a fost acela care m-a 
ajutat să ies din această si

tuație. Acordarea golului ar 
fi fost, evident, o greșeală 
extrem de gravă, cum nu 
prea se întîmplă. În general, 
greșelile de arbitraj nu au 
asemenea proporții, unele din 
ele fiind chiar discutabile. 
Se obișnuiește, însă, a se ju
deca prea aspru o greșeală 
izolată, insistîndu-se, în 
schimb, mai puțin asupra 
manierei de arbitraj, a cu
rajului și bunei credințe a 
arbitrului. Și eu spun că ar 
trebui să fie invers...

Iar atunci cînd judecăm 
arbitrajul, trebuie să ținem 
seama că este vorba de o 
brigadă. Cu alte cuvinte, să 
nu uităm rolul arbitrilor de 
linie,

N. RAINEA : Intr-un meci 
se ivesc și momente dificile, 
care facilitează greșeala ar
bitrului. La Ploiești, într-un 
meci Rapid — F. C. Argeș, 
cu 5 minute înainte de sfîr- 
șit, cu ochii la arbitrul de 
linie, pentru a verifica o po
sibilă poziție de ofsaid la un 
atac al piteștenilor. am pier
dut din cîmpul vizual faza în 
care Dan faultase în careu, 
în momentul cînd m-am ui
tat într-ecolo, mingea Ieșea 
deja în corner. Și am acor
dat ce ana văzut : corner. Re
zultatul 7 Două stele și o 
suspendare...

• STELELE CAD 
ÎN FRACȚIUNI 
DE SECUNDĂ

C. PETREA : Activitatea de 
arbitraj îți oferă rareori sa
tisfacții, în terenul de joc. 
în CEL MAI BUN CAZ, în 

DUPĂ CINCI ORE DE DISCUȚII...

Am redat, în pagina de față, sinteza 
discuțiilor care au fost purtate în re
dacția noastră, de-a lungul a cinci ore 

A fost o discufie utilă, interlocutorii ridicînd 
probleme reale ți neezitînd a recunoaște 
punctele nevralgice ale arbitrajului, uneori 
chiar greșelile comise de ei în decursul cam
pionatului. Fapt ce l-a și determinat pe pre
ședintele Colegiului central al arbitrilor, 
George N. Gherghe, să constate că spiritul 
critic și autocritic al arbitrilor a functioned 
mai bine în cadrul acestei „mese rotunde", 
decît la obișnuitele ședințe de analiză ale 
forului de specialitate.

De fapt, discuțiile au gravitai în jurul ro
lului pe care îl au arbitrii în buna desfășu
rare a jocului, a răspunderii pe care si-o 
asumă Șl CĂREIA TREBUIE SA-I FACA FAȚA 
FARA NICI O EZITARE.

Ce a reeșit din aceste discuții și care sînt 
acum, în final, concluziile ?

1. în condițiile în care se desfășoară astăzi 
principala competiție internă, divizia națio
nală A, arbitrul are un cadru corespunzător 
de a-și exercita atribuțiile. Arbitrul nu mai 
are nici o circumstanță atenuantă, pentru a 
deveni, de fapt, AL 12-LEA JUCĂTOR AL 
ECHIPEI GAZDA, Șl NU CEL MAI PUȚIN 
IMPORTANT. Consecvența și intransigența cu 
care el aplică regulamentul trebuie să se 
extindă și la celelalte eșaloane ale fotbalu
lui nostru, diviziile B și C, pentru ca și aci 
rezultatele să oglindească raportul de forțe, 
arbitrajul opunîndu-se oricăror influențe din 
teren și din afara acestuia.

2. Fotbalul modern cere un arbitraj mo
dern, ceea ce înseamnă un arbitraj con
structiv, care să asigure cursivitatea jocului, 
spectaculozitatea lui. O asemenea manieră 
de a conduce nu trebuie să faciliteze, Insă, 
jocul dur, obstructionist, periculos, care, nu 
o dată, s-a soldat cu accidentarea unor 
jucători.

3. „Cavalerii fluierului" nu trebuie să uite, 
nici un moment, că GREȘELILE PE CARE LE

tribune e tăcere. Nu ești 
huiduit sau insultat. Dar, 
foarte rar se întîmplă că o 
decizie a arbitrului să pri
mească, prin aplauze, ratifi
carea publicului, să simți, 
deci, răsplata curajului, a co
rectitudinii de care ai dat 
dovadă. De altfel nici nu poți 
cere spectatorilor să fie o- 
blectivi. Este aproape o im
posibilitate ! în felul lor, ei 
sînt niște îndrăgostiți, care 
nu văd altceva decît ființa 
iubită. Regulamentul de fot
bal, pentru ei. își are rostul 
numai în măsura în care 
apără, de fiecare dată, inte
resele echipei favorite. Așa 
stînd lucrurile — de ce n-am 
recunoaște-o 7 — pentru noi. 
arbitrii, singurul stimulent îl 
constituie aprecierile presei, 
mult discutatele ei note. în 
general, aprecierile cronicari
lor sînt juste. Necazurile pen
tru arbitri intervin atunci 
cînd în teren se produc faze 
nu îndeajuns de clare pen
tru toată lumea, deci care dau 
loc la controverse. La astfel 
de faze, dacă ziaristul este 
de altă părere decît arbitrul, 
acesta din urmă este expus 
unor critici, uneori prea as
pre, uitîndu-se că arbitrul 
trebuie să ia o hotărîre în
tr-o fracțiune de secundă, în 
timp ce ziaristul sau obser
vatorul federal au un timp 
mai mare pentru a reflecta, 
pentru a-și controla prima 
impresie.

C. BĂRBULESCU : Sînt îm
potriva stelelor și a notelor. 
Și nu pentru că aș fi fost 
un... persecutat din acest 
punct de vedere. Ci, pentru 
că ele nu reprezintă. în foar
te multe cazuri, o judecată 
aprofundată. Unele partide 
nu ridică în fața arbitrului 
nici o problemă. Și în acest 
caz, conducătorul meciului cu
cerește aproape fără luptă 
mult visatele cinci stele. Al
tele, dimpotrivă, pun la grea 
încercare curajul, atenția, 
competența și autoritatea ar
bitrajului. Și el poate săvîrși 
în aceste condiții, o greșeală, 
reală sau presupusă. Este 
drept să fie sterse, dlntr-o

• PRINTRE FURCILE CAUDINE ALE
PROMOVĂRII

RED. : După cum arată bu
letinele de identitate, o se
rie de arbitri Valoroși se a- 
propie de vîrsta de 50 de 
ani, ceea ce înseamnă că își 
vo-r lua rămas bun de la 
activitatea competițională. Ne 
gîndim la Ritter, la Vasile 
Dumitrescu, la Bentu chiar. 
Considerați că această limită 
de vîrstă este rezonabilă 7

E. VLAICULESCU : Eu 
cred că da. Ca doctor, pot 
să afirm că. din punct de

Emil VLAICULESCU 
vedere fiziologic, organismul 
începe să cedeze încă îna
inte de 50 de ani.

A. BENTU : Dacă ești să
nătos, te poți menține în ar
bitraj și peste actuala li
mită. Lucrurile să fie exa
minate de la caz la caz.

N. RAINEA : Clipa des
părțirii este întotdeauna grea. 
Trebuie, totuși, să ai tăria 
să-ți spui singur, așa cum a 
făcut-o Andrei Rădulescu : 
„din sezonul viitor, nu mai 

FAC SÎNT IREPARABILE. Criticile, sancțiunile, 
supărările arbitrilor trec, DAR REZULTATUL 
RĂMÂNE ASA CUM A FOST CONSEMNAT 
PE FOAIA DE ARBITRAJ, lată ce impune 
exigența din partea presei — dar, cel puțin 
în aceeași măsură și din partea lor, a arbi
trilor — fată, de arbitraj, FAȚA DE ACEI. 
SENSIBIL INSTRUMENT MENIT SA ASIGURE 
ECHITATEA ÎN ÎNTRECEREA SPORTIVĂ.

4. Nu putem decît să ne alăturăm critici
lor aduse în cursul discuțiilor la adresa ac
tualului sistem de promovare a arbitrilor. 
Colegiul central al arbitrilor trebuie să stu
dieze temeinic această problemă și, prin 
consultări largi, cu consiliile județene, să 
ajungă la întocmirea unui regulament care, 
păstrînd niște trepte firești, menite să asi
gure o experiență indispensabilă, să deschidă, 
în același timp, calea spre o afirmare mai 
rapidă a elementelor tinere și dotate.

5. Cît privește actualul sistem de notare 
a arbitrilor de către presa sportivă — prin 
stele sau note — deși există în rândurile ar
bitrilor păreri potrivnice, considerăm că _ sis
temul constituie un bun mijloc de apreciere, 
UN ELEMENT DE CONTROL, CRITIC, DAR Șl 
STIMULATOR, ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE, care 
așa cum a reieșit recent din sondajul efectuat 
de ziarul nostru în rîndul spectatorilor, este 
întrutotul de acord.

Corpul nostru de arbitri fruntași are o 
valoare certă, dovedită nu o dată și peplan 
internațional, în partide importante, cărora 
le-a făcut față cu succes. Este de dorit ca 
aceleași aprecieri să le putem face, fără nici 
o reticență, și cînd e vorba de meciurile din 
campionatul național.

Arbitrul trebuie să fie un slujitor al fotba
lului, un apărător al sportivității, al luptei 
cinstite pentru victorie i

Pagină realizată de
Jack BERARIU ți Paul SLAVESCU 
Desene de NEAGU RADULESCU

trăsătură de condei, toate reu
șitele de pînă atunci ale ar
bitrajului 7 Eu cred că nu.

V. DUMITRESCU : în orice 
caz, notele sînt preferabile 
stelelor. Un arbitru notat cu

Vasile DUMITRESGU

8 are confirmarea că a con
dus bine. în schimb, cele 4 
stele ascund parcă un mic 
reproș, exprimat prin steaua 
care lipsește.

E. VLAICULESCU £ Nu 
s-a cerut niciodată... capul 
unui jucător care, de la 2 me
tri. a șutat peste poarta goală. 
Acesta are voie să greșească, 
chiar de o manieră hotărî- 
toare pentru echipa sa. Ar
bitrii, în schimb, trebuie să 
fluiere totul exact. Dar ce 
înseamnă „exact", în con
dițiile unor simpatii diferite, 
ale unor puncte de vedere, 
de cele mai multe ori su
biective 7 Ceea ce este exact 
pentru o tabără, este inexact 
pentru cealaltă ! Desigur, cro
nicarul, ca si noi. arbitrii, este 
un personaj neutru. Și. de 
cele mai multe ori, criticile 
lor sînt îndreptățite. Sînt fo
losite, însă, citeodată. cu
vinte înroșite în foc, care dor. 
care jignesc. Una este, de 
pildă, să spui că N. Cursaru 
a comis o gravă greșeală în 
meciul Steaua — Politehnica 
Iași, și alta este să recurgi 
la o exprimare de acest gen : 
„Cursaru, vîrf de atac la 
Steaua". M-ați invitat să-mi 
spun părerea. Mi-am spus-o.

arbitrez". Din cauza vîrstei, 
sau din alte motive.

GR. BÎRSAN : Nu putem 
face excepție de la o situa
ție care este generală în ar
bitrajul european. Noi ne gă
sim chiar la limita superioară 
a vîrstei. în Italia, la 47 de 
ani încetează activitatea de 
arbitraj în divizia A. La fel 
se întîmplă în R. F. a Ger
maniei și Ungaria. Limita de 
vîrstă, în țara noastră, este 
acceptabilă.

CH. GHEMIGEAN: Actua
la limită este binevenită, căci 
arbitrii n-ar renunța nici la... 
70 de ani. Dar pasiunea nu 
merge în același pas cu po
sibilitățile fizice.

RED. i în strînsă corelare 
Cu această limită de vîrstă 
se află problema promovări
lor. Pentru că. în condițiile 
actuale, un arbitru .sosește" 
destul de tîrziu în prima 
divizie și „pleacă" tocmai 
cînd se află în plină afir
mare.

EM. VLAICULESGU s Aveți 
perfectă dreptate I Regula
mentul de clasificare nu este 
bun. FAPTUL CA TREBUIE 
SA TREACĂ 6 ANI PEN
TRU A PROMOVA DE LA O 
STAGIATURĂ LA LOTUL 
REPUBLICAN, ESTE O 
PIEDICA EVIDENTA ÎN 
CALEA PROMOVĂRII. Si
tuația apare cu atît mai pa
radoxală, dacă ne gindim la 
foștii jucători de fotbal, care 
trebuie să constituie princi
palul eșalon de recrutare a 
viitorilor arbitri. Or, un fot
balist joacă, în general, pină 
în jurul vîrstei de 32—35 de 
ani. Trecind prin actuala sită, 
celor mai capabili dintre ei 
li se deschid porțile consa
crării după vîrsta de 40 de 
ani. Și, din acel moment, se 
și profilează... pensionarea.
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Azit UD GERMANĂ, CEHOSLOVACIA

SUCCESELE OBLIGA
de WERNER SCHREIER 

redactor-șef la „Deutsches Sportecho" — Berlin

anul încheiat nu consti
tuie nicidecum, pentru, 
viitor, o invitație la o- 
dihnă și relaxare. Dim
potrivă, 1971 va trebui să

constituie anul unor afir
mări mai mari în activi
tatea internă și interna
țională a sportivilor din 
R.D. Germană.
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ACUM 50 DE ANI, TRIBUNELE DIN IBROX
FĂCEAU PRIMELE VICTIME..

Im această întrebare 
voi da mai multe răs
punsuri, pentru că aș fi 
poate nedrept să acord o 
importanță mai mare u- 
nui succes decît altuia, 
la fel de important.

Se știe, la baza spor
tului nostru de perfor
manță se află sportul de 
mase, care în R.D, Ger
mană a devenit intr-ade
văr o realitate și totoda
tă o mare forță. Dintre 
milioanele de copii care 
încep azi activitatea spor
tivă, la vîrsta cea mai 
fragedă, se vor remarca 
fără îndoială, peste cîți- 
va ani, sute de perfor
meri. In 1966, la Sparta- 
chiada copiilor și a tine
retului, au luat startul 
1,9 milioane elevi, iar in 
1970 numărul lor a cres
cut la 2,8 milioane I Spor
tul, In concepția noastră, 
nu urmărește numai crea
rea marilor campioni, ci, 
în primul rlnd, formarea 
unui tineret sănătos, cu 
un fizic robust. Fără în
doială că din milioanele 
de tineri, care nu vor a- 
lege calea măiestriei spor
tive, un număr impresio
nant va rămine totuși fi
del unei activități spor
tive continue și organizate. 
Acest lucru este deosebit 
de important pentru noi.

Și ne mîndrim că la 
Spartachiada sindicală, 
sau la alte competiții de 
masă pentru cetățenii de 
toate vîrstele, iau parte, 
în țara noastră, compe
titori care ajung la cifra 
de 1 milion de oameni!

In domeniul sportului 
de performanță am pu
tut consemna citeva suc
cese remarcabile. Voi a- 
minți doar că sportivii 
R.D. Germane au cucerit 
în 1970, la diferite cam
pionate mondiale, nu mai 
puțin de 17 medalii de 
aur, 28 de argint și 23 
de bronz, iar la campio
natele europene 34 me
dalii de aur, 27 de argint 
și 31 de bronz! Sînt lauri 
binemeritați, care răsplă
tesc munca antrenorilor și 
sportivilor noștri la u- 
nele discipline sportive ca 
atletism, notație, canotaj, 
volei, judo, handbal. Dar, 
chiar și în aceste disci
pline sînt probe unde 
am rămas încă în urmă, 
pe plan mondial. Apoi, 
in alte ramuri, ca tenis, 
scrimă, haltere, lupte, vo
lei feminin, fotbal, acti
vitatea la nivel înalt este 
nesatisfăcătoare, motiv 
care ne îndeamnă să mun
cim pe viitor cu și mai 
multă rîvnă și conștiin
ciozitate.

Succesele repurtate in

ZILE FERICITE IN MUNȚII TATRA
de GUSTAV VLK

redactor-șef la „Ceskoslovensky Sport" Praga

Cel mai important eve
niment sportiv pe care l-a 
cunoscut Cehoslovacia în 
anul trecut a fost, fără în
doială, campionatul mon
dial de schi pentru pro
bele nordice, găzduit în 
munții Tatra.

In lunga mea carieră de 
gazetar sportiv am văzut 
nu mai puțin de 7 ediții 
ale 3.0. de iarnă și alte 
numeroase campionate 
mondiale, dar pot să afirm 
că nici una dintre aceste 
competiții nu a fost mai 
bine organizată și nu s-a 
bucurat de un succes atît 
de răsunător ca această 
supremă întrecere a schio
rilor, care a avut loc în 
țara noastră. Au declarat-o 
oaspeții noștri, presa a 
scris în termenii cei mai 
elogioși, iar telespectatorii 
de pretutindeni, prin inter
mediul micului ecran, s-au 
putut convinge de toate a- 
cestea.

Interesul spectatorilor a 
fost enorm. In jurul oră
șelului Mlynska Dolina lo
cuiesc circa 30 000 de oa
meni. Și totuși, la săritu
rile de pe trambulină au 
asistat peste 100 000 de 
spectatori, veniți din' toate

colțurile Cehoslovaciei și 
de peste hotare 1 Specta
colul săriturilor a fost 
magnific. Timpul excelent, 
panorama splendidă a Ta- 
trei au creat un cadru 
feeric acestor dispute atît 
de frumoase și populare 
ale sporturilor de iarnă. 
Din păcate, pentru noi, la 
sărituri victoria nu a reve
nit — cum se sconta — 

! lui Jiri Raska, el clasîn- 
du-se pe locul al doilea. 
Ca o binevenită compen
sație, însă, cehoslovacul 
Rygl a cucerit medalia de 
aur la combinată.

Un alt aspect al acestor 
întreceri, care a adus și o 
frumoasă afirmare a schiu
lui feminin cehoslovac, l-a 
constituit faptul că pentru 
prima oară la un campio
nat mondial o sportivă a 
țării noastre s-a clasat 
printre primele 10. Este 
vorba de tlnăra fondistă 
Hanna Sikolova care și-a 
făcut un loc onorabil prin
tre protagonistele în proba 
de 10 km — reprezentan
tele U.R.S.S. și cele ale ță
rilor scandinave, laureatele 
tradiționale ale întrecerilor 
de schi fond.

Ecouri după
Deși de la catastrofa de la 

Ibrox Park, în care și-au gă
sit moartea 66 de persoane 
iar alte 198 au fost rănite 
grav, au trecut mai bine de 
trei zile, telegramele agenții
lor de presă continuă să co
menteze tragicul eveniment. 
Ecourile sale au depășit cu 
mult granițele Marii Britanii, 
emoționînd opinia publică din 
întreaga lume. Organizații și 
personalități din diferite țări 
au trimis telegrame familiilor 
îndoliate, exprimîndu-și du
rerea pentru cele întîmplate.

între timp, ancheta auto
rităților scoțiene, ca și cea 
ordonată de guvernul brita
nic, își continuă cursul. Se 
menționează faptul, nu lipsit 
de importanță, că ACELAȘI 
STADION DIN GLASGOW A

tragicul accident de
CUNOSCUT O CATASTRO
FA SIMILARA CU 50 DE 
ANI IN URMĂ, cînd — In 
cursul meciului internațional 
Scoția—Anglia — o tribună 
de lemn s-a prăbușit, 40 de 
spectatori pierzîndu-și viața, 
iar numărul total al răniți- 
Ior ridieîndu-se la 510.

Un alt mare stadion din 
Glasgow, celebrul Hampden 
Park, a fost — în 1966 — 
teatrul unei alte tragedii ase
mănătoare: jucau aceleași e- 
chipe, Rangers și Celtic, în 
finala „Cupei Scoției", iar o 
încăierare între spectatori a 
dus la omorîrea a trei dintre 
aceștia, alți 40 fiind răniți. 
Acum, presa și radioul din 
Marea Britanie își pun între
barea dacă este posibil, ca la 
distanță de jumătate de șe

fa Glasgow
col, asemenea accidente pe 
stadioanele de sport să nu 
poată fi evitate^

Este interesant totodată da 
arătat că în statistica catas
trofelor pe stadion, un adevă
rat „record" îl deține cea de 
la 23 mai 1904, ia Lima, unde 
partida Peru—Argentina a 
avut un epilog tragic! refu- 
zînd un gol echipei găzdă, 
arbitru] a declanșat o reac
ție vehementă din partea 
spectatorilor, urmată de o pa
nică generală, în care au mu
rit 320 persoane, iar alte o 
mie au fost rănite.

Aduceri aminte neplăcute, 
care pun din nou pe tapet 
probleme organizatorice și de 
securitate pe terenurile de 
sport, ce se cer rezolvate ne- 
înttrziat, în zilele noastre.

HALTERE: Cele mai bune performanțe 
mondiale din toate timpurile Aglomerație în fața porții Duklei Jihlava, în meciul pierdut cu 1—3 în fața echipei SJi-A. 

Leningrad, pe patinoarul din Davos. Telefotoi AP-AGERPRES

Anul 1970 a însemnat o 
pagină de aur în istoria 
halterelor. In capul rezulta
telor ce țin de domeniul 
fantasticului se situează 
performanța lui VASILI A- 
LEKSEEV care in decurs de 
mai puțin de 10 luni a 
urcat recordul absolut al 
lumii de la 590 kg la 622,5 
kg! Remarcabil au crescut 
și performanțele la catego
ria grea (pînă la HO 
kg), unde s-a dus o lup
tă acerbă pentru supre

mație intre trioul sovietic 
TALTS — IAKUBOVSKI — 
IABLONOVSKI. Deocam
dată conduce Talts, dar cei 
doi îl secondează îndeaproa
pe și au de partea lor... ti
nerețea.

Este edificator faptul că 
în 1970, cu prilejul campio
natelor europene și mondi
ale șl a altor mari compe
tiții au fost corectate re
cordurile lumii (la totalul 
celor trei probe) la nu mai

puțin de 6 categorii din 
cele nouă existente.

De notat, de asemenea, că 
8 din cele 9 recorduri ale 
lumii aparțin sportivilor din 
țările socialiste. Dintre a- 
cestea, la șase categorii, re
cordurile sînt în posesia hal
terofililor sovietici.

Iată, in tabelul de mai 
jos, cele mai bune perfor
manțe din toate timpurile, 
realizate la cele 9 categorii 
de greutate.

CATEGORIA SUPERGREA 
(+110 kg)

622.5 Alkeseev (U.R.S.S.) 1970
600,0 Reding (Belgia) 1970
590,0 Jabotinski (U.R.S.S.) 1967
587.5 Batîșev (U.R.S.S.) 1970
582.9 Patera (S.U.A.) 1970
580.6 Bednarski (S.U.A.) 1968
580,0 Vlasov (U.R.S.S.) 1964
580,0 Lahdenranta (Finlanda)
577.5 Dube (S.U.A.) 1909
572.5 Picket (S.U.A.) 1968
570,0 Mang (R.F.G.) 1970
565,0 Rleger (R.D.G.) 1970
550,0 Riabokon (U.R.S.S.) 1969
548.9 Bugner (S.U.A.) 1967
547.5 Andreev (U.R.S.S.) 1967
533,0 Anderson (S.U.A.) 1956

1970

ECHIPELE SOVIETICE DE HOCHEI
OBȚIN NOI VICTORII

Patinoarele de Pe conti
nent cunosc. în aceste zile, o 
intensă activitate la hochei. 
Numai la Stockholm, de pil
dă, se dispută, în paralel, trei 
competiții internaționale ho- 
cheistice.

Cine are forță mai mare în brațe ? Fostul recordman mondial 
Leonid Jabotinski (dreapta) și actualul campion și recordman 
al lumii Vasili Alekseev își încearcă puterea pe masă unde 
forțele lor sînt poate încă egale. Pe podium, însă, balanța e 

înclinată net în favoarea lui Alekseev.

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE 
(78 kg)

482.5 Kurențov (U.R.S.S.) 1968
465',0 Ohukl (Japonia) 1967
460.0 Smlmov (U.R.S.S.) 1968
455,0 Jensen (Norvegia) 1970
453.6 Knipp (S.U.A.) 1967
452,5 Bazanovskl (Polonia) 1970
452.5 Szarvaa (Ungaria) 1970
450,0 Galkln (U.R.S.S.) 1970
447.5 KurlnoV (U.R.S.S.) 1964
447.5 Mursu (Finlanda) 1969
445,0 ZdrajUa '(Cehoslovacia) 1964
445.0 Bellaev (U.R.S.S.) 1965
445,0 Dittrich (R.D.G.) 1963
445,0 Kallnincenko (U.R.S.S.) 1969
445,0 Sic Le Hon (Coreea de Sud) 

1969
445,0 Malasrin (U.R.S.S.) 1970
437.5 Huszka (Ungaria) 1963
432.5 Bogdanovskl (UB.S.S.) 1960

CATEGORIA MULOCIB (82,8 kg)

VEDETA SĂPTĂMiNII

FRANK SHORTER

CATEGORIA. MUSCA (52 Eg)

340.0 Krișișcln (U.R.S.S.) 1970
337.5 Smetanln (U.R.S.S.) 1969 
335,0 Soltisek (Polonia) 1969 
330,0 Smalcerz (Polonia) 1969
327.5 Holzreiter (Ungaria) 1970 
325.0 Horikoshl (Japonia) 1970
322.5 Sukehlnda (Thailanda) 1966 
322,5 Nagy (Ungaria) 1970
322.5 del Rosario (Fillpine) 1970
320.0 Gnatov (U.R.S.S.) 1969
320,0 Szilcs (Ungaria) 1970
317.5 Sasaki (Japonia) 1966 
315,0 Saito (Japonia) 1970
312.5 Fukuzava (Japonia) 1970 
310,0 Halim (R.A.U.) 1970

CATEGORIA COCOȘ (56 kg)

372.5 Fbldl (Ungaria) 1970
367.5 Cetin (U.R.S.S.) 1968
367.5 Nasslrl (Iran) 1968
362.5 Vahonin (U.R.S.S.) 1966
362.5 Novak (Polonia) 1970 
360,0 Iklnosekl (Japonia) 1965
357.5 Baez (Porto Rico) 1968 
357,5 Treblckl (Polonia) 1968
357.5 Belenkov (U.R.S.S.) 1970
357.5 Ando (Japonia) 1970 
355,0 Kirov (Bulgaria) 1970
352.5 Y. Miake (Japonia) 1962
352.5 Anikin (U.R.S.S.) 1970
352.5 Soltlsek (Polonia) 1970 
350,0 Marzagulov (U.R.S.S.) 1962 
345,0 Stogov (U.R.S.S.) 1957 
340,0 Ullanov (U.R.S.S.) 1959

CATEGORIA PANA (60 kg)
400,0 Y. Miake (Japonia) 1969 
392,5 Sanldza (U.R.S.S.) 1968
392,5 Y. Miake H (Japonia) 1909
392.5 Novak (Polonia) 1970 
390,0 Voinovskl (Polonia) 1969
387.5 Iklnosekl (Japonia) 1908
387.5 Kucev (Bulgaria) 1970 
385,0 Benedek (Ungaria) 1970
382.5 Berger (S.U.A.) 1964
382.5 Varava (U.R.S.S.) 1965 
380,0 Fukuda (Japonia) 1964
380 0 Karimov (U.R.S.S.) 1968 
380,0 Golubțov (U.R.S.S.) 1970 
380,0 Ando (Japonia) 1970 
380,0 Ulianov (U.R.S.S.) 1970 
375,0 Kațura (U.R.S.S.) 1962
372.5 Minaev (U.R.S.S.) 1960

CATEGORIA UȘOARA (67,5 kg)
445,0 Bazanovskl (Polonia) 1969 
440.0 Kaczmarek (Polonia) 1970
437.5 Kațura (U.R.S.S.) 1966
432.5 Kaplunov (U.R.S.S.) 1904
432.5 Bagocs (Ungaria) 1970 
425,0 Zielinski (Polonia) 1965 
425,0 Nogaițez (U.R.S.S.) 1967 
425,0 Hekel (Cehoslovacia) 1970 
425,0 Dehnavl (Iran) 1970
422 5 Jalayer (Iran) 1968
420,0 Lopatin (U.R.S.S.) 1963
420,0 Y.Ono (Japonia) 1969 
420,0 F. Balaș (România) 1970
417.5 Hatta (Japonia) 1968
417.5 Von Sin Ce (Coreea de Sud) 

1989
417.5 Lagrușln (U.R.S.S.) 1970

507.5 Pavlov (U.R.S.S.) 1970
505,0 Ivancenko (U.R.S.S.) 1970
495,0 Rlgert (U.R.S.S.) 1970
490,0 Golubovid (U.R.S.S.) 19«»
490,0 Betenbourg (Suedia) 1969
487.5 Selițki (U.R.S.S.) 1968
487,5 Ohukl (Japonia) 1969
487.5 Bakos (Ungaria) 1969
485,0 Bellaev (U.R.S.S.) 1988
485,0 Vereș (Ungaria) I960
482 5 Oslmek (Polonia) 1970
480,0 Share (U.R.S.S.) 1969
480,0 Karchut (S.U.A.) 1970
478.5 Puelo (S.U.A.) 1970
475,0 Plukfelder (U.R.S.S.) 1967
475,0 Arnold (R.D.G.) 1967
475,0 Sohanskl (Polonia) 1970
460,0 Kono (S.U-A.) 1981

CATEGORIA SEMIGREA (90 kg)

537.5 Kolotov (UJt.S.SJ 1970
530,0 K, Kangasnlemi (Finlanda) 

1969
527.5 Kldaev (U.R.S.S. 1970

Iranianul Nassiri își mani
festă bucuria după o încer
care reușită.

TELEX • TELEX • TELEX
în runda a 4-a a turneului 

internațional feminin de șah 
de la Celiabinsk, lidera. cla
samentului Elena Rubțova 
(U.R.S.S.) a învins-o pe Mar
gareta Juncu (România). 
Tania Belova (U'R.S.S.) a 
cîștigat la Eva Karakas (Un
garia)- Partidele Ignatieva 
(U.R.S.S.) — Eretova (Ceho
slovacia) ți Radzikowska 
(Polonia) — Skeghina 
(U.R.S.S.) s-au încheiat re
miză. în clasament cenduce 
Elena Rubțbva cu 3'/a p.■

La Sao Paulo, într-un con
curs internațional atletic, 
proba de 5 000 m a revenit

iugoslavului Daniel Korica. 
El l-a învins la sprint pe 
englezul Trevor Wright, am
bii fiind cronometrați în 
14:09,6. Campionul american 
Frank Shorter (cîștigătorul 
recentului cros de la Sao 
Paulo) a terminat învingător 
în cursa de 10.000 m cu tim
pul de 29(31,4. Pe 1.500 m, 
victoria a revenit mexicanu
lui Maria Perez Saldivia cu 
3:58,4-

H
In „Cupa Africii** la fotbal, 

în meci retur la Cairo, echipa 
Republicii Arabe Unite a în
vins cu scarul de 2—1 echi
pa Libiei.

525,0 Bo Johansson (Suedia) 1970
515,0 Talts (U.R.S.S.) 1969
515,0 Rlgert (U.R.S.S.) 1970
507,5 Arnold (R.D.G.) 1969
507,5 Pahomov (U.R.S.S.) 1970
507.5 Poltorațkl (U.R.S.S.) 1970
500,0 Vereș (Ungaria) 1969
500,0 Pumpurinei (U.R.S.S.) 1969
500,0 Toth (Ungaria) 1970
500,0 Ustlușln (U.R.S.S.) 1970
500,0 Nagy (Ungaria) 1970
487.5 Llah (U.R.S.S.) 1964
487.5 Golovanov (U.R.S.S.) 1964

CATEGORIA GREA (110 kg)

565,0 Talts (U.R.S.S.) 1970
560,0 Iakubovskl (U.R.S.S.) 1970
560,0 lablonovski (U.R.S.S.) 1970
548,8 Bednarski (S.U.A.) 1968
545,0 Utsar (U.R.S.S.) 1970
540,0 staroștenko (U.R.S.S.) 1969
535,3 Deal (S.U.A.) 1970
535,0 Kraicev (Bulgaria) 1970
525,0 Fouleltler (Franța) 1968
525.0 K. Kangasnlemi (Finlanda) 

1970
525,0 Vezzani (Italia) 1970
522.5 Golovanov (U.R.S.S.) 1969
520.0 Onlcenko (U.R.S.S.) 1970
520,0 Kuzmln (U.R.S.S.) 1970

La început da an, 
Frank * Shorter este 
prima vedetă, fiind și 
primul campion sportiv din 

1971. cîștigător al tradițio
nalului cros organizat în 
noaptea Anului Nou pe 
străzile orașului Sao Paulo. 
Consultînd lista participan- 
ților apreciem, totuși, ca 
normală victoria lui Shor
ter în această a 46-a ediție 
a „Crosului San-Silvestro". 
De notat că în palmaresul 
de aproape o jumătate de 
veac al acestei competiții 
și-au înscris numele cîțiva 
din marii alergători pe care 
i-a avut lumea. Deci ea ne 
apare ca o parte Integrantă 
a carnavalului brazilian.

Anul trecut, victoria lui 
Shorter ar fi surprins, pen
tru că numai ultimul sezon 
atletic l-a adus în primul 
plan al valorilor în probe
le de fond. In vară, la nici 
23 de ani. era totuși unul 
din „bătrînii" echipei de at
letism a S.U.A., descinsă în 
Europa pentru turneul anu
al. în cele două curse aler
gate — la Paris șl Lenin
grad — își stabilește cele 
mâi bune rezultate. în ca

S-a născut la 31 
octombrie 1947 la 
MUnchen. tatăl său 
fiind medic în ar
mata S.U.A. stațio
nată în R.F. a Ger
maniei.

înălțimea — 1,79 
m ; greutatea — 
60 kg.

Este student în 
medicină la Univer
sitatea Florida.

Campion al S.U.A. 
în 1969 la 3 mile 
(4.826 m) ți 8 mile 
(9.652 m). Evoluția 
rezultatelor: 1968
— 13 :53 (3 mi
le) ; 1969—13:43 (3
mile) șl 28:52 (6 mi
le) ; 1970 — 13:13,8 
și 27:24 la 3 Șl 6 
mile ; respectiv 13: 
42,4 (locul 16 în lu
me) șl 28:22,8 (lo
cul 8 în lume) la 
5 000 m șl 10 000 m.

pitala Franței este învins 
de Wadoux la 5 000 m 
(13:28—13:42,4). dar la Le
ningrad. în fata redutabili
lor specialiști sovietici, Mi- 
kitenko și Sviridov, se com
portă excelent și cîștigă de
tașat în 28:22,8. la 3 secun
de de recordul american al 
lui Bill Milla (campionul 
olimpic de la Tokio), după 
ce majoritatea cursei aler
gase într-un tempo de 28 
de minute.

Pentru noua noastră cu
noștință — Frank Shorter — 
neuitate vor fi și aceste 
imagini televizate, la apari
ția sa, de anul trecut, pe 
pista de la Leningrad. La 
începutul transmisiei, Shor
ter apăruse singular pe mi
cul ecran, părînd un codaș 
al cursei de 10 000 m. Pă
rere greșită... Era liderul 
întrecerii și peste citeva 
minute avea să treacă, tot 
atît de solitar, linia de so
sire, ca învingător.

Acum, victoria sa din pri
ma competiție a anului at
letic ’71 pare a fi de bun 
augur pentru noul as al 
fondului transoceanic.

Astfel, turneul internațional 
„Expolaris Cup* s-a încheiat, 
în capitala Suediei, cu victo
ria formației ȚSKA Mosco
va, care a terminat neînvinsă 
competiția, totalizînd 8 punc
te. Pe locul secund s-a clasat 
formația cehoslovacă Tesla 
Pardubice cu 5 p. în ultima zi 
a turneului, TSKA Moscova 
a învins cu scorul de 11—5 
pe Skellefteaa (Suedia), iar 
Tesla Pardubice a terminat 
la egalitate! 3—3 cu Mora 
(Suedia).

Tot la Stockholm, în tur
neul „Star Cup", Himik 
Voskresensk a învins la scor: 
8—1 formația suedeză Vaeste- 
raas. Alte rezultate i Eorelun- 
da (Suedia)—Brynaes (Sue
dia) 4—1; Sparta Praga-Ilves 
Tampere (Finlanda) 6—2. în 
clasamentul competiției con
duce Forelunda GSteborg cu
7 p, urmată de Brynaes 0 p, 
Himik Voskresensk și Sparta 
Praga — rfte 4 p. etc.

în „Cupa Ahearne", în cel 
mai disputat meci, echipa su
edeză Faerjestad a învins la 
limită cu 5—4 formația ce
hoslovacă Skoda Plsen. în
tr-un alt joc. I.F.K. Helsinki 
a terminat la egalitate: 2—2 
cu Leksand. în clasament 
conduce Spartak Moscova cu 
11 p. urmată de Leksand —
8 p, Djurgaarden și Skoda 
Plsen — 7 p etc.

între timp, la Davos (Elve
ția) s-a încheiat turneul pen-

tru „Cupa Spengler". Echipa 
sovietică SKA Leningrad a cu
cerit primul loc, după ce în 
meciul decisiv, a învins cu 
scorul de 3—1 echipa Dukla 
Jihlava (Cehoslovacia).

CONCURS DE PATINAJ 
VITEZA LA ALMA ATA

La Alma Ata s-a desfășurat un 
concurs de patinaj viteză la star
tul căruia au fost prezenți mem
brii lotului reprezentativ 
U.R.S S. în proba masculină 
3 000 m victoria a revenit 
Vladislav Matveev cu un 
zultat bun: 4:34,9. Pe locul 
cund s-a clasat Aleksandr 
kulaev cu timpul de 4:36,9. Mul
tipla campioană ți recordmană 
Ludmila Titova a terminat în
vingătoare în proba de 500 m cu 
timpul de 45,6, iar Galina Sele- 
hova a ocupat țrimul loc în 
proba de 1 500 m ‘ cu 2:29,3.

PELE
PÎNĂ

al 
de 
lui 
re- 
se- 

Ce-

VA JUCA
ÎN 1974!

JANEIRO, 5 (Ager- 
Celebrul fotbalist

RIO DB 
preș). — 
brazilian Pelâ a comunicat că 
în anul 1074 va ceda locul său 
în echipa F.C. Santos unul 
tînăr jucător. Pelâ a anunțat 
că va juca pentru echipa na
țională pînă în 1972, urmlnd 
ca încă doi ani să evolueze 
în formația sa. F.C. Santos. 
Pelâ este în vîrstă de 30 de 
ani.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE TENIS ALE AUSTRALIEI
în ultimele două finale ale 

Campionatelor internaționale 
de tenis ale Australiei de 
vest (întrecerile s-au desfășu
rat la Perth) au fost înregis
trate următoarele rezultate i 
dublu bărbați i Ball, Giltl-

nan (Australia) — Metreveli 
(U.R.S.S.), Bartlett (Australia) 
10—8, 6-^-3 ; dublu femei î
M. Court, E. Goolagong (Aus
tralia) — V. Wade, W- Shaw 
(Anglia) 6—4, 7—5.

BENVENUTI NU VA MAI BOXA
PENTRU TITLUL MONDIAL?
ROMA 5 (Agerpres). — Or

ganizatorii de box italieni 
intenționează să retragă can
didatura lui NINO BENVE
NUTI, pusă în vederea me
ciului revanșă pentru titlul 
mondial la cat. mijlocie cu 
deținătorul centurii, argen
tinianul CARLOS MONZON.

Se preconizează ca Monzon 
să-l întîlnească pentru titlu 
pe italianul Carlos DURAN, 
campionul european, urmlnd 
ca învingătorul din acest 
med să fie opus lui Benve- 
nuti. tn acest sens se poar
tă în prezent discuțiile.
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...parcurși în Cursa ciclistă 
de șase zile, care se desfă
șoară pe velodromul acoperit 
din Koln, continuă să con
ducă perechea vest-germană 
Rudi Altig — Albert Fritz. 
Ei totalizează în prezent 333

Șl 1696 KM...

puncte, fiind urmați la un 
tur de perechile Schulze — 
Peffgen (R. F. a Germaniei), 
Bugdahl (R. F, a Germaniei) 
— van Lancker (Franța), 
Post — Pijnen (Olanda) etc.

ECHIPA S.U.A. A CÎȘTIGAT CUPA JUNIORILOR, 
LA TENIS

Echipa de tenis (juniori) a 
S.U.A. a cîștigat din nou „Gupa 
Sunshine", învingînd în -finala de

la Miami Beach, cu 2—o* repre
zentativa Republicii Sud-Afrlcane. 
La această competiție au parti

cipat 24 de țări. Reprezentativa 
S.U.A. cucerește pentru a S-a 
oară trofeul.

JIM RYUN REINTRA
încurajat de faptul că la ulti

mul antrenament a obținut tim
pul de 4:04,0 în cursa de o milă, 
cunoscutul atlet american Jlm 
Ryun (23 de ani), recordman 
mondial în probele de 880 yarzi, 
o milă șl 1 500 m plat, a decla
rat ziariștilor bă-și va tace re
intrarea oficială după o Inactivi
tate de 18 luni. «Doresc ca la

Jocurile Olimpice de la MUnchen 
— a spus Ryun — să obțin o me
dalie de aur**.

PRIMUL CICLOCROS 
AL ANULUI

Primul concurs internațional de 
ciciocros al anului desfășurat la 
Muntelier (Elveția), s-a încheiat 
cu victoria cunoscutului cam
pion belgian Eric de Vlaeminck. 
El a fost cronometrat pe distan
ța de 22 km cu timpul de 58:02, 
fiind urmat la 8 sec. de elveția
nul Herman Gretener. Italianul 
Renato Longo a ocupat locul 16.
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