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Prima pagină dintr-un jurnal de bord al dinamoviștilor

Șah! Atacă Both, iar Cavai se apără. Foto : THEO MACARSCHI

zăresc din fugă, cîteva nume: 
Carmen Ionescu — iași. Ani 
Gerea — Brăila, Florența 
Suciu — Reghin etc.). Aca
să, mama s-a cam luat 
ginduri.

— Si gîndurile tale ?
— Deocamdată, fotbal 

facultate. Mai tirziu, vedem 
noi.

— Cum a fost primul an
trenament. de aseară?

— Jumătate de noapte 
n-am putut să adorm! Nu 
știam pe ce, parte să mă în
torc, așa mă dureau mușchii. 
S-a lucrat pe rupte!

★

de

fi

...Ora 10,30. Toată lumea 
plecat la antrenament, 
greu de găsit vreun

a
E 

loc

Marius POPESCU

(Continuare în nap. a 3-a)

O REVANȘA DE MARE ATRACȚIE
Pentru amatorii de baschet 

din Timișoara, turneul care 
începe astăzi în sala Olimpia 
din localitate (etapele 5,6,7 
și 8 ale turului al doilea al 
diviziei A) reprezintă un e- 
veniment deosebit, așteptat 
cu justificat interes. Intr-a
devăr, evoluția celor 12 
participante într-un tumeu- 
maraton, care cuprinde, 
cîteva dintre cele mai im
portante meciuri ale compe
tiției (Dinamo cu „U“ Timi
șoara, ,.U“ Cluj 
„U“ Timișoara 
Cluj, Steaua — I.C.H-F., „U1 
Cluj 
tuie un mare punct de a- 
tracție.

Cît de important este a- 
cest turneu ne-o dovedește 
chiar programul primei zile. 
Studenții timișoreni au ca 

adversar pe Dinamo, echipă 
pe care în întîlnirea din 
tur, de la București, au con
dus-o pînă în ultimele secun
de și în fața căreia au ce
dat de abia în prelungiri. 
Deci, prilej de revanșă pen
tru „U“, dar și de confir
mare a aureolei de neînvinși 
din partea dinamoviștilor. Pe 
de altă parte, Steaua are azi 
prilejul să se revanșeze după 
înfrângerea suferită, în tur în 
fața I.C.H.F.-ului, 
„U“ Cluj poate 
fapte ceea ce a 
demonstreze prin 
anume că insuccesul

„U" Timi- 
cu Steaua.
-

Rapid ț.a.), consti-

după cum 
dovedi în 
încercat să 
vorbe și 

din

...Nu știu cum aș fl în
ceput aceste rânduri,- dacă 
șoferul autobuzului dinamo- 
viștilor (Domenico Menis) nu 
s-ar fi dovedit un om de o 
mare prezență de spirit. 
Fără el, poate că pregătirea 
ia munte a fotbaliștilor 
bucureșteni ar fi debutat cu 
totul altfel! Dezlegarea aces
tui preambul care poate pă
rea ușor misterios: luni, la 
sosirea dinamoviștilor bucu
reșteni. în timp ce autobu
zul urca spre complexul 
Pelișor, roțile au început să 
patineze... Autobuzul a în
ceput s-o ia înapoi... A in
tervenit vocea șoferului care 
a strigat alarmat „săriți iute 
jos"... Jucătorii au sărit,... iar 
vehiculul și-a oprit pericu

loasa cursă „en arriăre" In
tr-un copac. Din fericire 
(pentru autobuz)...

că pe noptiera lui Dinu se 
aflau zeci, poate sute de 
plicuri) pe care le-a primit 
favoritul publicului pe ’70? 

— îl Întreb pe Dinu.
— învăț cite o jumătate 

de oră, mă destină cu cîteva 
scrisori, apoi iar fl iau pe

Mauger. Am un „ciclu" cu 
randament destul de bun.

— Cam cite scrisori ai citit? 
Si de la cine ? Ai vrea o 
categorie mai numeroasă de 
simpatizanfl ?

★

...E ora 9,30. Mă aflu in 
camera celor doi „D“, Dinu 
și Dumitrache. I-am găsit pe 
amîndoi citind. Dinu rețpeta 
conjugările după cunoscutul 
manual de franceză al lui 
Mauger („am examen de 
.franceză Ia facultate"), 
Dumitrache era 
tal de lectura 
bole.

Schimb cîteva 
Dinu.' în vreme 
t.rache trăiește vizibil — îi 
surprind privirea înfrigu
rată (de copil mare) — a- 
venturile eroului serialului 
de curând prezentat de T.V.

— Ce are prioritate, Mauger 
sau lectura teancului de scri
sori (am uitat să vă spun

iar 
absorbit to- 
lui Rocam-

cuvinte eu 
ce Dumi-

In nobila familie 
probelor atletice, arun
carea discului a onorat 
cel mai mult longevita
tea sportivă, facilitînd 
nașterea matusalemilor. 
Pe toți ne-am obișnuit 
să-i ținem minte dato
rită majusculelor din pal- 
marese. Dar. in ultima 
vreme, ori no-a scăzut 
memoria, ori ne-au cres
cut ambițiile : nu ne mai 
ajung tabelele, pretin
dem perenitatea bronzu
lui. Discobolul fără nu
me al lui Miron (din 
muzeul Vaticanului) are 
aproape 2 500 de ani. 
Statuia marelui campion 
care a fost Adolfo Con- 
solini a împlinit, la Coș- 
termano (locul său 
baștină), citeva zile 
la inaugurare. (vit>)
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Aruncă la coș Viciu, baschetbalistul nr. 2 al țării, jucăto
rul care poate decide rezultatul meciului .V" Timișoara—Di
namo.

Fotoi V. BAGEAC
partida 
a fost 
datorat

cu Politehnica Galati 
nemeritat și s-ar fi 
oficialilor.

0 MEDALIE LA CAMPIONATUL
MONDIAL DE HANDBAL FEMININ

ACESTA ESTE-Șl RAMINE - TELUL ANTRENORILOR 
Șl JUCĂTOARELOR ECHIPEI ROMÂNIEI —

Așa cum 
handbalului 
fi al celui 
sezon — care se întinde de-a 
lungul a... 12 luni — handba
listele vor cla cel mai impor
tant 
mondial, programat in decem
brie, în Olanda. Disputa pen
tru titlul suprem va fi pre
cedată de calificările pentru

1970 a fost anul 
masculin, 1971 va 
feminin. în acest

examen: campionatul

C.M.. de meciurile din cadrul 
Cupei campionilor europeni — 
în care handbalul românesc 
este reprezentat cu brio de U- 
niversitatea Timișoara, cam
pioana tării — de numeroase 
turnee internaționale și, firește, 
de intense pregătiri. Despre 
acest ultim subiect •— pregăti
rile — am discutat zilele tre
cute 1 cu GABRIEL ZUGRA-

VESCU, antrenor federal si an
trenor al lotului național.

— Ea încheierea anului 1970
Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Dar, iată programul com
plet al jocurilor de azi (în 
paranteze, rezultatele din 
tur) i de la ora 9: Politeh
nica București — Farul Con
stanța (112—65), Politehnica 
Cluj — I.E.F-S. (64—66); de 
la ora 15: Rapid — Politeh
nica Brașov (84—55), Poli
tehnica Galati — Universita
tea Cluj (75—73), I.C.H.F. — 
Steaua (66—55), Dinamo — 
Universitatea Timișoara (83— 
80, după prelungiri).

De aici se reia întrecerea i
1. Dinamo 15 15 0 1273—1004 30
2. Poli BUC. 15 11 4 1103— 955 26
3. Steaua 15 10 5 1130— 943 25
4. „U“ Cluj 15 9 6 1036— 951 24
5. „U" Tim. 15 9 6 1138—1093 24
6. Poli Gal. 15 8 7 1058—1099 23
7. I.C.H.F. 15 7 8 1032—1072 22
8. Rapid 15 7 8 1165—1159
9. I.E.F.S. 19 n; 10 982—1098 20

10. Poli Cluj 15 4 11 948—1109 19
11. Poli Bv. 15 5 12 969—1092 18
12. Farul 15 2 13 899—1158 17

Galele i
iinterzise iarna? i
iD I
I
I
I
I
I
Isau

afiș este mereu invocat ca element de I

să detroneze pe Steaua... ® Viitorii giganfi

Victor BANCIULESCU

— Am citit vreo 150. Ma
joritatea sint... fete- (n.a. —

Fatoreportaj de 
N. HRISTACHE 

fi Drogoș NEAGU

rece și cuprinzînd felurimea mare a 
revanșe, tranșarea rivalităților inter- 
înter-orașe, confruntări internaționale

Ce vom 
perfor-

trebuia tulburată • Urmașele Elenei

de . _ . _____  __ ________
---- - pentru o gală pugilistică, dar foarte rar, 
dacă nu chiar de loc, realizat. Dificultatea evocată 

des este izolarea în care trăiesc vedetele 
românesc, obișnuite să nu mai evolueze

I

NOȘTRI

Pădureanu

COMPETENT

Str. Vasile Conta nr. 16

Căsuța poștală nr. 21 — BUCUREȘTI

„SPORTUL" Printre cei distinși de C N.E.F.S, cu prilejul festivității din sala Floreasca, 
DANESCU (motociclism), TEODOR TANASESCU (parașutism) 
antrenor em ’t.

cuprinzător, 
păși ? Citi 
meri iși vor 
qătirile ? In 
lumina va fi

decembrie 1970, se numără și 
maeștri emerjți ai «pariului, BARUCH ELIAS (atletism)

RAIDUL REPORTERILOR

SPORTIVII AU LUAT CU ASALT
SĂLILE DE ANTRENAMENT!

® Cu 8 voleibaliști in lot, A. Drăgan speră
I

- ------------------------------ ,——■

sub cupola sălii Floreasca • Liniștea nu

Ideea uhui „blitz-reportaj" 
ne-a atras de la început. Așa 
se face că marii după amiază, 
înarmați cu blocnotes-uri, a- 
parate de fotografiat și 
flash-uri am pornit într-un

raid.
dintre
fl reînceput pre- 
cîte dintre săli 

........  .. stinsă ? Acestea, 
Si încă alte întrebări, ne fră-

mintau înaintea primului po
pas...

Bazinul din complexul spor
tiv 23 August. în apa argintată 
de neonul cupolei. 27 de fete 
și băieți parcurgeau fără în
cetare bazinul de la un capăt 
la altul. Doar zgomotul va
lurilor stlmite de înotători și 
glasul antrenorilor Gh. Dlme- 
ca și Cristian Vlăduță spărgeau 
liniștea acestui veritabil labo
rator al performantelor. Asis
tam la un antrenament al lo
tului național, printre înotători 
afiîndu-se nume de rezonanță 
în natatia noastră: Agneta 
Sterner. Gh. Lupu. Liviu Cop- 
cealău, Anca Grozea... Era o 
impietate să-i oprești din a- 
ceastă asiduă activitate pentru 
o discuție. Ne-am retras. ’ deci,

si cînd, într-o pauză, antreno
rul Cristian Vlăduță le-a ex
plicat cîtorva dintre elevii săi 
ce cuprinde partea a doua a 
antrenamentului am declanșat 
mecanismul aparatului (foto 1)...

Sala Constructorul. Maestra 
emerită a sportului Elena Pă
dureanu își dirijează handba
listele (componente ale echipei 
divizionare B — Constructorul 
București) într-un antrenament 
ce parcă urmărește mai mult 
destinderea. O glumă, un cu- 
vînt de încurajare, o exempli-

(Continuam fn pw. a »-•'

NOUA RUBRICA A ZIARULUI NOSTRU

la Întrebarea dv
RĂSPUNS

titlu, ziarul nostru inițiază oSub acest , 
nouă rubrică pc care o pune la dispoziția 
cititorilor săi dornici să cunoască diferite 
aspecte ale unor probleme actuale din viața 
sportivă internă ș,i internațională, amănunte 
legate de activitatea unor sportivi de frunte.

Noua rubrică va oferi la întrebările tri
mise de cititori răspunsurile celor mai com
petente persoane în domeniul respectiv: con
ducători de federații și cluburi, antrenori, 
personalități ale mișcării noastre sportive 
etc.

Precizăm că noua rubrică nu-1 va concura 
pe Ion Poștașu care va continua să răspundă 
la întrebările cu caracter mai limitat (anu
mite rezultate din palmaresul unui sportiv 
sau al unei echipe, adrese de cluburi etc.).

Cititorii noștri (sportivi activi, antrenori, 
pasionați ai sportului) sint rugați să ne 
trimită întrebările pe adresa ziarului

acă judecăm puținătatea galelor cu care 
ne dăruiește iarna aceasta, întrebarea 
din titlu pare îndrituită. Programul oficiol 
de întîlniri pugilistice transformă boxul 
aproape într-un sport de aer liber, elena- 

turînd o tradiție bine înstăpînită care ne
obișnuise cu un lanț neîntrerupt de reuniuni în 
halele de sport, cîtă vreme pe-afară șfichiuia 
frigul.

Un sport cu atîta priză la public, cu atîlea 
veleități de rentabilitate, ar trebui să se mani
feste mult mai des. Salariafii organelor sportive 
județene și ai secțiilor de box ale cluburilor și 
asociațiilor soortive ar trebui să se străduiască 
— dincolo de obligațiile stricte ale calendarului 
oficial — să revitalizeze o activitate ce doar atît 
așteaptă. Suporterii boxului ar fi fericiți să oibă 
de cîntat (sau de urmărit) nu numai balul, ci și 
gala de sîmbâfă seara, organizată cu regularitate 
în sezonul 
întîlnirilor: 
cluburi 
etc.

Capul 
atracție

cel mai
boxului , ________ __ ... __  ______
acasă decît în meciuri inter-țări sau cu un singur 
prilej, la finalele campionatelor naționale. Dacă ce
rințe metodologice de pregătire impun o asemenea 
carantjnă celor 20 de aleși, nu înțelegem, în schimb, 
de ce ceilalți boxeri, legitimați, cu care federația se 
mîndrește în statistici, nu sînt stimulați să aibă apa
riții publice mai numeroase. Nimeni nu poate im
pune federației să îndeplinească ea sarcina orga
nelor locale, dar organul central poate deveni fer
mentul unei vieți pugiljstice mai active. Păstrînd 
proporțiile, federația poate îndeplini sarcinile de 
impresariat (în sensul bun al cuvîntului) care i-a fă
cut celebri pe Jack Solomons sau Mike Jacobs. Fe
derația poate propune un meci Galați-Brăila sau 
Timișoara-Reșita (dacă localnicii nu.se gîndesc la 
el), poate susține o revanșă Gî|u-Amăzăroaie, poate 
lansa invitații pentru cîțiva boxeri străini (compen- 
sînd numărul mare de boxeri români pe care i-a 
trimis în 1970 la cea mai mică solicitare, în străi
nătate), poate încuraja acțiunile concrete (prin me
ciuri) de corectare perpetuă a clasamentelor pe ca
tegorii publicate de ziarul, nostru la sfîrșitul anului. 
Dar ce nu poate federația ?

Numaj cu un efort conjugat al tuturor factorilor 
direct interesați vom putea face ca boxul să rc- 
mînă cu adevărat acel sport al sezonului de sala 
cu care ne-a obișnuit tradiția.



pag. a 2-a Nr. 1134 (6568)sportul

SPORTIVII AU IU AT CU ASALT SĂLILE DE ANTREN AMEN I!
(Urmare din pag. 1)
floare si... timpul tre- 

, ce. Țăcănitul apara
tul ui da fotografiat 
< imaginea nr. 2) a 
fost ..semnalul da ple
cară". în același com
plex sportiv, luminile 
.popîcărie! erau stin
se. Ar ft trebuit să 
se găsească la antre
nament membrii sec
ției „Forestierul". Un 
om cu păr cărunt aș
tepta. De mai bine de 
o oră. Aștepta... în 
schimb, în sala pe 
care o părăsisem, ac
tivitatea n-a încetat 
timp da 17 ore. De 
8 a ora 7 dimineața 
pină la miezul nopții 
s-au perindat pe po
diumul de lemn e- 
chipe de handbal si 
baschet de toate ca
tegoriile. Un verita
bil record pentru în
ceputul anului.

Sala Gtulești. Pen- 
ciulescu, Paraschlves- 
cu, Dumitrescu, Cătă
lin, Hupoiu si Penciu 
<foto 3) asistați de 
antrenorul Aurel Dră- 
gan efectuau al doi
lea antrenament al 
anului (reintegrare in 
efort). De ce doar 6 
jucători ? Ne răspun-

de antrenorul Rapi
dului : „Ceilalfi doi, 
Cristian Și Chlțigoi, 
sînt tn Paring pentru 
examenul de schi de 
la I.E.F.S. In total a- 
vem doar 8 voleiba
liști..." Șî cu un lot 
atit de restrins srpe- 
rati să vă mențineți 
pe locul I11 „Obiec
tivul nostru este ca
lificarea in turneul

pentru locurile 1—4, 
ceea ce, după cite 
se pare, include ti lo
cul întii."

Sala Floreasca. 17 
giganți în... devenire, 
baschetbalist! juniori 
din București, Iași, 
Tg. Mureș. Arad și 
Constanta, reuniți ln- 
tr-o tabără de pregă
tire Pe timpul vacan
tei școlare, se antre-

nează (foto 4) sub 
conducerea prof. C. 
Dîrjan. Dintre ei (12 
au înălțimea de pes
te 1,90 m). Dintre a- 
cești tineri într® 15 
ti 17 ani se vor ivi 
mîine. poate, jucători 
de valoarea unul Ru- 
»ell, Volnov sau Cio- 
sici. Poate. „

Am mai vizitat »I 
alte săli.

r | U ' Jsl

u

REFLECȚII DUPĂ TURUL AL ll-lea ÎN
Cel de al doilea tur al campio

natelor naționale de juniori șl 
școlari, desfășurat (sistem turneu, 
pe serii) In vacanța de iarnă In 
13 localități, a Inaugurat un nou 
sistem competlțlonal pentru echi
pele „aspiranților" la măiestria 
volelbalistică. Prin introducerea 
unui nou tur, intre cele două o- 
blșnuite, s-a realizat nu numai 
prelungirea activității de pregăti
re și de concurs a jucăwrilor. ci 
— ceea ce ni se pare deosebit de 
important — șl obișnuirea lor cu 
ambianța întrecerilor zilnice, ca
racteristice marilor competiții. Pe 
de altă parte, procesul de selecție 
a fost înlesnit prin strfngerea in
tr-un loc a mai multor echipe șt 
prin posibilitatea comparării ju
cătorilor. , „ ...

Manlfesttnd mal multa grijă 
pentru „temelia" voleiului roma
nesc, federația de specialitate 
si-a trimis tn fiecare din cele 13 
localități observatori pentru a su
pune unor teste simple pe cel mat 
buni jucători din rîndul cărora sa 
se alcătuiască o tabără de pre
gătire pe timpul verii. Din ra
poartele șl rezultatele testelor tri
mise la federație, precum șl din 
relatările corespondenților noștri 
si ale altor specialiști, care au 
fost de față, am extras multe lu
cruri pozitive în ce privește pe 
tinerii noștri voleibaliști. în pri
mul rînd, ne-au bucurat aprecie
rile elogioase făcute de delegații 
federali la adresa majorității e- 
ehipelor, pentru munca depusă în 
ultimul timp de profesori, care 
s-au străduit să prezinte jucă
tori cît mal bine pregătiți teh
nic. dotați fizicește și cu calități 
specifice. Testele au stabilit că In 
divizia școlară există suficiente 
elemente de perspectivă care, 
conștiincios pregătite ulterior, pot 
ajunge cu certitudine la consa
crare. Spațiul nu ne permite e- 
numerarea celor mal buni. Chiar 
în multe din echipele clasate pe 
ultimele locuri, specialiștii au ob
servat viitori jucători de valoare. 
Avînd în vedere vîrsta Juniorilor 
voleibaliști, putem afirma — după

ce am consultat tabelele parame
trilor — că elementul aflat în 
ultima vreme în criză, înălțimea, 
este acum destul de încurajam, în
deosebi la echipele de fete. Ră- 
mîne de văzut dacă șl calitățile 
specifice, fizice și psihice sînt la 
nivelul descris de observatori. Șl 
înclinăm să împărtășim părerea 
lor, dat fiind faptul că ne-au 
confirmat-o și alți specialiști care 
nu asistat în cîteva dintre orașe 
la partidele turului al II-Iea.

Ecourile acestor turnee au pur
tat amprenta elogiului : „Am țest 
la Lugoj să văd seria fetelor de 
acolo — ne spunea internaționalul 
M. Stamate. Am rămas uimit cit 
de bine stăpîneau jucătoarele ele
mentele de tehnică... Apoi n-aș 
ti crezut că, de pildă, la Nădlac 
există o echipă așa de frumos 
lucrată14...

„La divizia școlară se joacă un 
volei de bună calitate. I-am vă
zut pe băieții (lin seriile bucu- 
reștene și m-am convins că nimic 
din ce știm noi, „bătrînii", n\i 
le este străin celor mai mulți 
dintre puști. Ii depășim, firește.

Ceea ce • reieșit 
pregnant din raidul 
nostru a fost entu
ziasmul cu care ma
rea majoritate a spor
tivilor au început pre
gătirile pentru noul 
sezon, intensiva folo
sire a sălilor. Așadar, 
noul an — ultimul 
dinaintea Jocurilor O- 
limpice — Începe sub 
cele mai buna aus
picii !

Citiți tn numărul 
nostru da mîine 
un amplu fotore
portaj din sala de 
atletism de Ia „23 
August".

E vremea clasamentelor...
Cele mai bune filme ale 

rinului, cele mai bune glu; 
me ale anului, cele mai 
mari drame ale anului, cei 
ma\i frumoși oameni ai 
antdui, cele mai bune bri
chete, etichete și pamflete 
ale anului, cea mai bună 
emisiune-„reflector" si cel 
mai bun inter dreapta 
combinat cu cel mai bun 
popicar și cea 
tică trestie gînditoare 
anului — 
sută de 
la sfîrșit 
altă mie 
intrat în 
pul tobă

START COMPETIȚIONAL lN NOUL AN
După un foarte scurt ră

gaz, activitatea competițio- 
nală a fost reluată în Capi
tală cu concursul organizat 
de Asociația sportivă a Con
siliului Popular al Munici
piului București și dotat cu 
„Cupa C.P.M.B.". Concursul 
a fost rezervat floretistelor 
sub 16 ani, care nu au mai 
participat la nici o compe
tiție oficială. S-au prezentat 
pe planșă trăgătoare de la 
A.S. C.P.M.B., Școala spor
tivă nr 1 și de la clubul 
Steaua.

De la început s-au detașat 
floretistele clubului Steaua: 
Felicia Stoica (131/2 ani), 
Roxana Cochirleanu (131/2 
ani) și Sorina Kiriac (11 1/2 
ani) de la A.S. C.P.M.B. Toa-

te trei s-au aflat la egali
tate de victorii la sfîrșitul 
concursului, fapt ce a dus 
la disputarea unui baraj In
tre ele. Cum și după baraj 
cele trei concurente s-au 
menținut la egalitate, ele au 
fost declarate învingătoare 
ex-aequo.

Iată clasamentul final i 
1—3. Felicia Stoica (Steaua) 
6 v; Roxana Cochirleanu 
(Steaua) 6 v; Sorina Kiriac 
(C.P.M.B.) 6 v; 4. Cristina 
Papadopol (C.P.M.B.) 4 v;

Iuliana Danciu (id.) 4 v; 
Maria Fometici (id.) 3 v ; 
Emilia Mihalache (id.) 3 v; 
Laurenția

. 1) 3 v;
(id.) 1 v.

5.
6.
7. :
8.
nr.

Vlădescu
9. Elena

7 e v, 
(S. S. 
Irofte

CURIER
DIVIZIA ȘCOLARĂ

la capitalul experiență de con
curs. Șl poate la rezistență" (V. 
Petrișor).

Desigur, relatările făcute de cel 
prezențl Ia întrecerile din provin
cie nu sînt în totalitate elogioase 
și nici cele ale altor martori ocu
lari, însă au fost puține cazurile 
in care am notat „echipă nepre
gătită, fără concepție de joc, ju
cătoare fără deprinderi, fără pers
pective" sau „elemente cu cali
tăți native, dar necizelate", pro
fesorii respectivi Știu că prin 
chipa pe care o pregătesc își 
talează propriile capacități șt 
vem convingerea că toțt cei ce 
primit asemenea calificative

e- 
e- 
a- 

au 
sc 

vor strădui să se prezinte cu o 
„oglindă" fără cusururi în viitor. 

Turul doi al diviziei școlare șl 
de juniori a constituit, prin ur
mare. un test reușit, un nou pri
lej de constatare a potentelor 'și 
rezervelor de care dispune voleiul 
nostru. Ele trebuie, însă, urmă
rite continuu, canalizate cu gri
jă șl perseverentă pe căile marii 
performanțe.

TURNEU PENTRU UN MECI!
Echipa ieșeană Penicilina a 

efectuat, după cum se știe, un 
turneu în Italia între 25 și 31 
decembrie. Se pare că din cau
za unor neclarități în cores
pondenta dintre părțile intere
sate. echipa ieșeană s-a trezit 
in peninsulă fără... adversari. 
Ifupă cum ne relata corespon
dentul nostru în Italia. CESA
RE TRENTINI. Penicilina ș-a 
antrenat mai mult în familie 
în sălile italiene. într-o peri
oadă în care toată lumea era 
în vacanta sărbătorilor de iar
nă ! Antrenorul N. ROIBESCU 
ne-a declarat Ia întoarcere că

a făcut, totuși, pregătiri comu
ne cu echipe clin Reggio Emi
lia, iar la 29 decembrie a sus
ținut un meci cu formația Club 
Sportivo Reggio, pe care a în
vins-o cu 3—0 (4. 9, 2), pieri 
după care ieșencele au făcut o 
demonstrație... la cererea pu
blicului. Să fi fost vorba nu
mai de nerespectarea condiți
ilor contractuale de către gaz
de ? Oricum, rezultatul, este a- 
cesta: un „turneu" în Italia 
pentru un singur joc ! Mai 
mare deranjul...

Rubrică redactată de
Aurelian BREBEANU

• Loturile naționala de se
ri ioa.ro și seniori «-au reunit 
ieri la Piatra Neamț ți. res
pectiv, Ia Predeal, pentru o 
perioadă de pregătire comună. 
Tn ce privește lotul feminin, 
care nu a fost Încă definitivat 
(aceasta se va face abia la 
sfîrșitul campionatului). F.R.V. 
a chemat la pregătire mal 
multe jucătoare apte de se
lecționare.

• înaintea reluării campio
natelor de divizia A, B ți șco
lară. toate echipele trebuie să 
posede carnetele vizate pe a- 
nul 1971 (cele de A. B ți șco
lare din București își vor viza 
carnetele la F.R.V.. iar pro
vincialele școlare la C.J.E.F.S.). 
De asemenea, este necesar ca 
viza medicală să însoțească le
gitimația.

• In intenția de a sprijini 
mai ales promovarea tinerelor 
elemente în echipele diviziona
re de seniori. F.R.V. a stabilit 
o perioadă de transferări su
plimentară (5—20 ianuarie), cu 
respectarea strictă a prevede
rilor regulamentare.

• începerea returului cam
pionatelor naționale este pro
gramată astfel : 7 februarie — 
divizia A : 28 februarie — di
vizia B ; 31 ianuarie — divizia 
școlară si de juniori.

• Tinărul trăgător principal 
de la Politehnica Galați. Ra
du Dumitrescu, component al 
lotului național, a fost inter
nat în spital cu diagnosticul 
hepatită, fapt pentru care nu 
va putea participa la convo
carea de la Predeal. De ase
menea. ridicătoarea Liliana 
Pașca (Farul) a fost recent o- 
perată de apendicită, așa că 
nu va putea participa la pri
ma etapă de pregătire.

★
La sfîrșitul acestei 

mini, sala Floreasca va găz
dui întrecerile campionatului 
municipiului București la ca
tegoria juniori mici. Ele se 
vor desfășura astfel 
bătă, începînd de 
9, floretă — băieți 
iar duminică, de 
8,30, floretă — fete

sâptfi-

I sîm- 
la ora 

și sabie, 
ia ora 

șl spadă.

mai elas- 
a__  > a

■ am completat o 
formulare-anchetâ 
de an, am citit o 
de anchete, am 

Anul Nou cu ca- 
___  de clasamente și 

clasificări, îmi joacă tn fața 
ochilor numai întrebări tip- 
anchetă și credeți-mă că 
nu' sînt un copil în com
pletări de formulare și răs
punsuri la anchete. Am 25 
de oni, cel puțin 25 (de 
ani!) d® cînd desfășor o 
vie activitate In acest do
meniu, pot ieși și 
sie, dar n-am mai 
trăit asemenea 
frenezie ancheta
toare, 
capul, 
plîng. 
că se 
va în 
ta de _ 
a clasifica, e ceva 
care-mi scapâ în 
plăcerea asta de 
a-l pune pe pro
zatorul X înaintea 
dramaturgului Y, 
pe atletul A îna
intea ciclistului B. 
cum, am ieșit bine. Pele 
al meu a ieșit pe locul în- 
tîi, Rădvcanu pe care l-am 
dat primul a ieșit al doi
lea aupiă Dinu — dar Dinu 
a recunioscut că dacă Rîcă 
juca la Guadalajara _ se 
schimba povestea (vezi de
clarațiile acordate lui loa- 
nițoaia în «Sportul* de 
Anul Nou). Pînă și Bojin
— tot al meu — a prins 
un punct în „Fotbal*, deși 
știu că acel punct vjne 
de la mine... Mă îngrijo
rează doar faptul că în 
ancheta cu campionatul eu; 
ropean sîntem dați mari 
favoriți în grupa l-a.... „Nu 
e bine, nu e bine deloc"...
— cum zicea un personaj 
din Brăîescu. Mai 
nu fim favoriți și sâ ieșim 
primii. Noi sîntem formi
dabili atunci cînd nu sîn
tem favoriți. Ăsta e ha
zul nostru. Dar nici n-o să 
înghit clasamentul de marți 
al lui „France-Footbal", în 
care România e în Europa, 
după Franța!

în schimb, rnă _ bucură 
plasarea lui Cristian Țo- 
pescu pe locul 2 tn cla-

îmi bubuie 
Insă nu mă

Probabil 
ascunde ce- 
patima as- 
a clasa și

Eu, ori-

la pen-

deloc"...

bine sâ

Concursul republican al speranțelor

FAMILIA VITEZIȘTILOR S-A MĂRIT
TUȘNAD, 6 (prin telefon, 

de la triwâsul nostru). — 
Primul concurs republicana] 
speranțelor a început sub cele 
mai bune auspicii. Marți sea
ra la ședința tehnică, s-a 
înregistrat un record de par
ticipare, pe foile de arbitra, i 
înscriindu-se peste 120 de 
concurenți, juniori și copii. 
Familia viteziștilor a sporit 
cu încă o secție, la start 
aliniindu-se și alergători a- 
parținînd asociației sportive 
Șoimii Tusnad (instructor Ni- 
colae Toth, asistent medical 
la policlinica din localitate). 
Timpul, care cu cîteva zile 
în urmă înmuiase gheața de 
pe lacul Ciucaș, s-a răcit 
brusc și astfel miercuri di
mineața, la ora concursului, 
pista era corespunzătoare.

Urmărind disputele primei 
zile se poate afirme, tara 
teamă de a rreși, că «tit 
sportivii cit și antrenorii a» 
trăit împreună cu spectatorii 
satisfacția obținerii un»r re
zultate mai mult decît bune 
pentru început, de sezon. Ju
niorii de categoria a II-a 
(15—16 ani) au întrecut toate 
așteptările. De pildă, tn pro
ba de 500 m aceștia și-au 
depășit colegii tor mai mart 
(juniori cat. I, 17—18 ani) 
care vor prelua mîine șta
feta seniorilor. Astfel, Zoltan 
Sandor (Dinamo Brașov), A- 
driana Pleșan (Mureșul Tg. 
Mureș) au înregistrat pe ’dis
tanța menționată timpi su
periori tuturor celor 26 Ju
niori șî junioare de catego
ria I. Și asaltul alergători
lor de vîrstă mai mică asu- 
pra patinatorilor cu state mal 
vechi de activitate poate cen-

tinua cu exemple și de la 
confruntările copiilor. Ava
lanșa de viitori performeri 
este rodul muncii antrenori
lor E. Uriich (Dinamo Bra
șov), C. Gali (Mureșul Tg. 
Mureș), P. Tivadani (Meta
lurgica Sibiu), St. Erdoși 
(C.S.M. Cluj), St. Demenyi 
(Constructorul București), A- 
Molnar (Șc. sp. M. Ciuc), Ga
briela Stabișevschi (Șc. sp. 2 
București), care au căutat și 
au găsit elemente dotate. Ră- 
mîne de văzut dacă acești 
tineri talentați nu se vor 
pierde pe parcurs ca și mulți 
dintre predecesorii lor.

REZULTATELE UI-------
REUNIUNII juniori I, 
m, f: 1. Roxana I 
(C.S.M. Cluj) 56,2, 2. Catalina 
Bemad (Mureșul Tg. Mureș) 
60,3, 3. Eva Fqcht-Fodor (Mu
reșul Tg. Mureș) 61,7; 500 m 
b: 1. E, Imecs (Agronomia 
Cluj) 49,6, 2—3. G. Ballo (Di
namo Brașov) și St. Simon 
(CAM. Cluj) 49,9; Juniori 
II, 500 m, f: 1. Adriana Ple- 
șan (Mureșul Tg. Mureș) 59,7,
2. Enico Giliga (Mureșul Tg. 
Mureș) 60,5, 3. Gabriela Ke- 
Jemen (Dinamo Brașov) 62,6; 
500 m b: 1. Z. Sandor (Di
nam» Brașov) 49,4, 2. b. Cim- 
balmos (Șc. »p. M. Ciuc) 51,5,
3. V. Clolacu (Metalurgica 
Sibiu) 52,1. câștigătorii pro
belor de copii: cat. I — 500 
m, f i Eva Sigheti (Șc. sp. 
M. Ciuc) 62,1, A. Vîrbănescu 
54,2 ; capii cat. II — 100 m : 
Carmen Dragoman 14,5 și I. 
Opincaru 13,7 (toți de la Me
talurgica Sibiu).

întrecerile continuă.

PRIMEI 
, 500
Salade

r
Tr. IOANITESCU

NOTĂ fondurile vor lua drumul
UNEI ALTE ASOCIAȚII

Sfl vezi și să nu crezi! 
Asociația sportivă 
U.M. Timișoara (se

cretar C. Roșu) a primit 
la începutul anului 1970, 
din partea Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., o subven
ție de 250.000 lei pentru 
amenajarea unor săli de 
antrenament de box și 
lupte. S-a avut tn vedere 
faptul că la V.M.T. aceste 
sporturi 
tradiție. Mare lucru nu a- 
veau de făcut cei din con
ducerea asociației. In in
cinta bazei sportive, pe 
care o obținuseră cu mari 
eforturi, există o clădire 
la care trebuia refăcut a- 
coperișul, iar <n interior, 
compartimentată. Reame- 
najată, «ala putea fi de a- 
jutor și fotbaliștilor pen
tru antrenamente „de for
ță" tn timpul iernii.

Martie, aprilie, mat, lu
nile treceau, iar sportivii 
și antrenorii dădeau de
seori ttrcoale 
care o «4 
rată spre 
Dar nimic 
Și iată că 
sit. Datorită totalei 
de răspundere, a 
crasa neglijențe, nici 
leu din cei 250.000 
asociației V.M.T. 
cheltuire, n-a fost consu
mat. Fafitul e cu atit mai 
reprobabil, cu cit condu
cerea asociației știa bine 
că va pierde banii.

Din păcate, Consiliul 
sindical județean (care, 
între altele, avea obligația 
să urmărească modul cum

au o frumoasă

clădirii, pe 
vedeau inaugu- 
sfirșitul anului, 
nu se mișca. 

1970 ne-a yără- 
lipse 
unei 

un 
dați 
spre

va folosi asociația suma 
respectivă) s-a rezumat 
doar să comunice condu
cerii asociației... ploconul 
venit de la București, iar 
spre sfîrșitul anului tre
cut, să intervină ca banii 
să fie virați (spre a nu fi 
pierdtiți) altei asociații 
sportive timișorene. Nici 
comitetul sindical de la 
U.M.T. nu poate fi absol
vit de vina de a nu fi 
tras, din timp, la răspun
dere pe activiștii asociației 
sportive.

Timp 
spune 
C.J.E.F.S. Timiș, 
Damșa, tehnicienii asocia
ției n-au dai nici o expli
cație pentru a-și justifica 
intr-un fel neglijența, tn- 
trevăzind pericolul pier
derii unei sume atît de 
importante, cu cttva timp 
in urmă, el au prezentat 
la d.J.E.F.S. un plan, sus- 
țintnd intenția de a con
strui o bază sportivă com
plexă în Incinta uzinei, 
compusă din bazin de 
fnot, teren de fotbal pen
tru antrenament, o plat
formă bituminizată cu te
renuri de baschet și volei, 
o sală de box ți lupte. 
Toate ar fi fost bune dacă 
asociația s-ar fi îngrijit 
din timp să facă proiectul 
unei astfel de lucrări șl 
nu să aștepte sfîrșitul a- 
nului 1970. Acum, banii 
vor lua drumul unei alte 
asociații sportive care se 
va dovedi mai interesată.

îndelungat, ne 
vicepreședintele 

Adrian

R. CALARAȘANU

sameniul celor mai simpa
tizați teleprszentatori (vezi 
ancheta „Flăcării"). L-ain 
înțepat de ajuns de-a lun
gul anului, l-am cicâlit, 
ne-am luat tn bețe nu o 
dată — așa câ nimeni nu 
mă va putea suspecta de 
oportunjsm dacă voi spune 
azi, la început de an, și 
foarte clar, că 1970 a fost 
pentru Țopescu anul cel 
mai bun, cel mai plin, 
anul progresului substan
țial. Țopescu și-a format 
deja un stil, o atmosferă, 
un ton — e un om ne- 
iconfundabil. Așa cum am 
scris-o de foarte multe ori, 
Țopescu e degajat, entu
ziast, pitoresc, cavaler, la 
nivelul bunului simț, neoco
lind locul comun de care 
lumea mai are nevoie, dar 
ferindu-se salutar să cadă 
în grosolănie și nihilism. 
Niciodată nu am simțit 
chemarea „să-l Înjur* —și 
rămîne un mister, pentru 
mine cum s-a ajuns ca 

după Guadala
jara oameni de 
talent și inspi
rație, oameni de 
artă a cuvîntului 
au putut să con
sume atîtea . in
vective furioase 
si calambururi 

dubioase, ia a- 
dresa lui. Nu cu
nosc transmisie a 
lui Țopescu care 
să fi declanșat 
furia și nemulțu
mirea. Obiecții, da

— ironii, poate, nici eu 
n-am făcut economie, dar 
sentimentul fundamental e 
acela de prețuire și simpa
tie omenească. Că ține cu 
Angelo ? Că e prieten cu 
Angelo ? Că apără „națio
nala"? Eu nu-s prieten cu 
Angelo, cu mîna pe inimă 
recunosc că-l iubesc pe 
Fănuș mai mult dectt pe 
antrenorul naționalei — dar 
tot nu înțeleg de ce Țo 
pescu nu ar avea dreptul 
să fină cu Angelo, așa 
cum alții au tot dreptul 
să-i mănînce zilele celui 
care cum-necum a adus Ro
mânia printre cele 16 echi
pe importante ale lumii, în 
1970... Și ca să fiu sincer, 
nu mă așteptam ca Angelo 
să aibă 62% pro în an
cheta printre spectatori... 
(vezi „Sportul"). La cîle 
vorbe grele i-au căzut pe 
cap, un procentaj de peste 
50% simpatie e un mare 
succes, dacă ne gîndim ce 
înseamnă azi în lume a fi 
antrenor național. Cred că 

■ nici sir Ramsey nu stă atîr 
de bine..

BELPHEGOR

PRINCIPALA PREOCUPARE
DEZVOLTAREA SPORTULUI ȘCOLAR
Nu este pentru nimeni o 

noutate faptul că, pretutin
deni, baza cea mai solidă a 
activității sportive o consti
tuie școala. De acest adevăr 
s-au convins pe deplin și 
organele și organizațiile din 
Brăila, care au atribuții în 
domeniul educației fizice și 
sportului. De aceea, desigur, 
Consiliul 
educație fizică șl sport, In
spectoratul școlar, Comitetul 
județean U.T.C. ca și alte or
ganizații de masă au, de mai 
multă vreme, în centrul preo
cupării lor, dezvoltarea con
tinuă și multilaterală a spor
tului școlar.

La o serie de școli brăilene, 
cum sînt liceele nr. 3 și 5, 
școlile generale nr. 2, 11, 17, 
19, 25 și 27, pe lingă progra
mul de educație fizică din 
procesul de învățămînt, care 
este bine organizat, există și 
o largă activitate sportivă 
demnă <le luat în seamă.

La aceste școli elevii prac
tică numeroase discipline, ca 
atletismul, fotbalul, handba
lul, voleiul, turismul, tenisul 
de masă, șahul și altele, par- 
ticipînd, firește, la diferite 
competiții locale și chiar re
publicane. Anul acesta, de 
pildă, s-au organizat, pentru 
sportivi! școlari din Brăila 
numeroase întreceri de am
ploare.

Să amintim doar cîteva 
dintre ele! „Cupa Danubia
na" la handbal (ajunsă la a 
III-a ediție), „Cupa cutezăto
rii" ia volei, „Pentatlonul a- 
tletic", „Cupa tinerelor spe
ranțe* la gimnastica moder
nă, „Pedala de aur" la ciclo
turism, „Cupa școlarului" la 
fotbal șl altele. In plus, a- 
proape tn flecare școală 
există mici campionate, la 
diverse ramuri sportive, unde 
copiii se întrec pe clase și, 
în final, desemnează echipa 
sau pe cei mal buni sportivi 
al unității respective. Față 
de alți ani, în 1970 campio
natele școlare (la nivel de 
municipiu) au fost mal nume
roase șl mal bine organi
zate, ele vlzînd, tn primul 
rînd, calitatea.

Numai tn această toamnă 
elevii din licee, școli generale 
și profesionale (53 de echipe 
cu aproape 1000 de copii și 
Juniori) s-au întrecut Ia atle
tism, handbal, fotbal, baschet 
ți volei.

In 1970, «nicil atlețl brăl- 
leni au pășit pe calea afir
mării și pe plan național. El 
au stabilit 7 noi recorduri 
republicane de Juniori III 
(principalii realizatori a! a- 
cestop performanțe fiind Do- 
ru Oprea și Victor Grigore). 
In plus, ei au înscris în pal
maresul atleticii brăilene 76 
de noi recorduri județene la 
copii, Juniori și seniori.

La recenta plenară a Con
siliului Județean pentru edu-

Județean pentru

cație fizică șl sport atît In 
darea de seamă, în proiectul 
planului de dezvoltare pe 
următorii cinci ani, precum 
și în discuțiile purtate, pro
blema sportului școlar a ocu
pat un Ioc de seamă. Mai 
mulți participanți la plenară 
au ridicat problema bazei 
materiale a sportului In uni
tățile de învățămînt de toate 
gradele.

Profesorul I. Cristișor, de 
exemplu, a făcut un apel ia

PLENARA

C. J. E. F. S.

BRĂILA

cadrele didactice din județ să 
sprijine cît mai eficient unul 
dintre cele mai importante 
obiective ale anului 1971, și 
anume, acțiunea „NICI O 
ȘCOALA FARA TEREN DE 
SPORT". Acțiunea va lua 
amploare, în primul rînd, la 
sate, unde se simte mai mult 
nevoia terenurilor de sport și 
va fi sprijinită de către or
ganizațiile U.T.C., care și 
pînă acum au participat 
nemijlocit Ia transformarea 
curților școlilor în mini-sta- 
dioane. Se așteaptă ca și alte 
organe și organizații locale 
să dea tot ajutorul pentru

ca nici o școală să nu rămî- 
nă fără teren sportiv.

Mai . mulți profesori de 
educație fizică au amintit 
despre un aspect nou în via
ta sportului școlar. Este vor
ba de atitudinea părinților 
față de practicarea sportului 
de către copiii lor. Profesoa
ra Emilia Bîzu, 
Școlii sportive, 
pildă, că atitudinea 
ților față de sport 
schimbat mult în 
în ultimii ani, 
nîndu-se, bineînțeles, 
ția ca practicarea _____
tă_ nu fie în detrimentul în
vățăturii. De aceea, Ia secțiile 
școlii sportive din Brăila (vo
lei, handbal, baschet și lupte) 
profesorii urmăresc cu aten
ție situația Ia învățătură a 
fiecărui elev în parte. Se 
poate spune că LA BRAlLA 
A DEVENIT O REGULA ca 
acei sportivi care au note 
slabe să nu fie admiși nici 
la concursuri, nici Ia antre
namente.

Mai mulți participanți Ia 
plenara C.J.E.F.S. au ridicat 
problema că la școala spor
tivă nu se obțin încă rezul
tatele scontate și asta dato
rită unor deficiențe tn mun
ca de selecție (1). In general, 
însă s-a desprins concluzia 
că sportul școlar a început 
să capete dimensiunile cores
punzătoare, 
posibilități 
afirmare.

directoarea 
arăta, de 

părin- 
s-a 

bine 
mențio- 

condi- 
sportului

avînd multiple 
de dezvoltare și

T. RABȘAN

PALETELE MICI“ lN FOCUL CALIFICĂRILOR

TIMISOARA, 6 (prin tele
fon). — Publicul prezent în 
sala de sport nr. 2 din loca
litate a avut prilejul, timp 
de trei zile, să urmărească 
la lucru 27 de formații (19 
de juniori și 8 de junioare), 
care s-au luptat cu multă 
ardoare pentru obținerea 
dreptului de participare in 
campionatul național divizi
onar pe echipe la tenis de 
masă. Majoritatea partidelor 
au fost viu disputate, unele 
s-au ridicat la un nivel teh
nic superior, avînd în vede
re vîrsta partlcipanților, o 
demonstrație în plus că în 
rîndul tineretului nostru se 
află o serie 
lentate, cu 
spective.’

In disputa 
impus, fără 
reprezentantele V inței Arad 
(antrenor Emil Procopeț), o- 
cupantele locului I, cu 14 
puncte și fără nici o înfrîn- 
gere! Dreptul de calificare 
i-au mat dobîndit alte două

de elemențe ta- 
autentlce per-

junioarelor s-au 
drept de apel,

merituoasa formații: C.S.M. 
II Cluj (antr. Mihai Bledea) 
și Școala sportivă Petroșani 
(antr. Eduard GongSssi), 
care au «cumulat fiecare 12 
puncte.

La juniori, candidații au 
fost mai numeroși și, tot
odată, lupta mult mai strîn- 
să. în meciurile decisive au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate : Prefabricate Buc. - 
C.S.M. Cluj 5—3, Progresul 
Buc. — Prefabricate Buc. 
5—4, C.S.M. Cluj — Progre
sul Buc. 5—3. In continuare, 
s-au calificat Prefabricate 
București (antr. Stan IIie) și 
C.S.M. Cluj (antr. Francisc 
Paneth).

începînd de vineri, sala 
hr. 2 din Tiniișoara va găz
dui turul campionatului re
publican pe echipe, la care 
participă 9 formații de ju
nioare și 10 de juniori.

P. ARCAN —
coresp. principal
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PE AGENDA ACTUALITĂȚII
GIL MĂRDĂRESCU VREA 

SĂ-ȘI ' ACLIMATIZEZE 
ECHIPA LA... IAȘI

...Luni dimineața, Ia ora 
cînd noaptea începea să se 
retragă de deasupra Iașilor, 
cîțiva jucători ai Politehni
cii puteau fi văzuțt în gară. 
Dar, fără bagaje.

Fără să vorbească în prea
labil despre acest lucru ei 
au simțit nevoia să-și întîm- 
pine „profesorul", pe Gil 
Mărdărescu, care se întorcea 
de la București. Sărutări, fe
licitări, „La mulți ani" și... 
discuții despre retur.

La ora 11, loturile reunite 
(seniori, tineret-rezerve șl 
juniori) au început, de facto, 
pregătirile pentru noul se
zon. Normal, cu vizita me
dicală. Toți jucătorii au tre
cut cu brio acest prim exa
men. Mai puțin Lupea, care, 
fiind bolnav de hepatită, ab
sentează de la pregătiri.

Programul de antrenamen
te stabilit este considerat de 
către unii ca foarte dur. 
Două ședințe zilnice i dimi
neața — cu balonul, după 
amiaza — pregătire fizică. In
tensitatea va fi maximă. La 
16 ianuarie, ieșenii urmează 
să plece într-un turneu în 
străinătate. La întoarcere, își 
vor stabili cartierul general 
tot ia Iași. „Gurile rele" spun 
că Gil a hotărît să nu pă
răsească orașul pentru a-și 
aclimatiza echipa cu atmo
sfera... Iașilor, care, în toam
nă, nu prea a priit Jucăto
rilor.

Dumitru DIACONESCU 
coresp. principal

PRIMUL ANTRENAMENT 
IN AER LIBER 

AL BĂCĂUANILOR

Propunîndu-șl pentru retu
rul campionatului o evoluție 
superioară celei din toam
na trecută, jucătorii de la 
Sport Club Bacău au început, 
printre primii, pregătirile.

Ieri dimineață, ei au efec
tuat cel dinții antrenament 
in aer liber, din acest an. 
întrucit terenurile de joc sînt 
înghețate, băcăuanii s-au an
trenat in Parcul Libertății, 
intr-o atmosferă de bună dis
poziție, la care a contribuit, 
probabil, și ninsoarea ce în
cepuse să cadă deasupra ora
șului. cu puțin timp înainte. 
Au fost prezenți la această 
primă ieșire în aer liber toți 
componența lotului, inclusiv 
Dembrovschl și Duțan, resta
biliți complet după accidentă
rile suferite în anul trecut.

JUCĂTORII DE LAS.N.O. 
SÎNT ÎNCREZĂTORI...

După un sezon destul de 
greu (vezi barajul de pro
movare și participarea în 
div. B), S. N. Oltenița a a- 
vut o binemeritată vacanță, 
pe care jucătorii au petre- 
cut-o la Călimănești (Sta- 
manfehi, Vasilescu, Encules- 
cu, Nițu, Cîmpeanu, Efti- 
mescu) sau în mijlocul fa
miliilor.

S.N.O. își va relua pregă
tirile la 10 ianuarie, sub în
drumarea tînărului antrenor 
Gh. Staicu.

Comportarea bună din tu
rul campionatului, reflectată 
tn locul ocupat în clasament,

dă întregului lot încredere 
într-o evoluție bună șl în 
sezonul care urmează.

M. VOICU — coresp.

ZILNIC, ANTRENAMENTE 
LA POLITEHNICA 

GALAȚI
Situația precară în clasament a 

echipei Politehnica Galați i-a de
terminat pe jucători să-șl reia an
trenamentele încă din 5 Ianuarie. 
Antrenorul Al. Miron a întocmit 
un program de pregătire la care 
au subscris toți componențll lo
tului. Pînă la mijlocul lunii vi
itoare, gălățenll se vor antrena 
zilnic, în aer liber și în sală, In 
oraș și la Girboavele. Aici fot
baliștii vor executa diferite exer
ciții fizice, vor schia, vor patina 
și vor efectua crosuri pe potecile 
pădurii. De la 15 februarie, lotul 
Politehnicii «e va deplasa la Slfi- 
nlcul Moldovei unde va continua 
cu aceeași Intensitate, antrena
mentele. Echipa va fi întărită pen
tru returul campionatului cu cițl- 
va jucători noi, ca de pildă, Po- 
panlca (de la C.F.R. Timișoara), 
Torni (de la Ceahlăul) care au 
terminat acum cele șase luni de 
„carantină", precum și cu juniori 
proprii, Tentuc (portar) șl Petcu.

T. BIRIOPOL-coresp.

BUNGĂU REVINE 
LA TIMIȘOARA I

Aflăm că Universitatea 
Cluj a acordat dezlegare ju
cătorului Bungău. Acesta a 
optat pentru o altă formație 
studențească — Politehnica 
Timișoara.

Așadar, Bungău revine în 
orașul de pe Bega, unde se 
afirmase cîndva, ca o spe
ranță a fotbalului nostru.

DE PE „FURNIGA“, LA RIO...
(Urmare din pag. 1)

potrivit. Micile fîșii de teren 
mai plate sînt acoperite de 
zăpadă, care a prins o crus
tă de gheață Ia suprafață.

Pînă la urma, antrenorii 
s-au decis. Antrenament pe 
„Furnica". Se fac alergări,

tru ’71':* I. Un Deleanu II 
peste 15 luni; 2. Tricoul cu 
nr. 4 în națională, unde voi 
reveni,™ fără fumuri și mun
cind »ca niciodată!" (atenție 
Angelfo Niculescu).

★ *
...AtB doilea antrenament al 

zilei.. Fotbaliștii au luat star-

alură ce amintește de... Ba- 
ratki și o detentă care ui
mește. Dar, să nu ne gră
bim. Să așteptăm sita șl 
verdictul vremii.

W
... Un-doi“-uri rapide cu 

Traian Ionescu, antrenor

Rapid; 2. U.T.A. (arădenii 
sar pe firul sosirii cînd nu 
te aștepți); 3. Steaua (da, da. 
Steaua, care se va ridica si
gur tn retur).
Cum voi lucra cu Nae (na. 

Nicușor) ? Foarte bine. Ga
rantez. El a adus echipa p« 
locul 1. Vom merge împre
ună pe drumul ales în toam-

ADVERSARII DIRECȚI SE CARACTERIZEAZĂ RECIPROC

LUPESCU DESPRE DUMITRACHE - Exercițiu pentru dezvoltarea detentei. Jucătorii dinamoviști sar frînghia întinsă 
cată — de Traian Ionescu și Nicușor.

la o înălțime destul de ridi- 
Foto t M. FELIX

DUMITRACHE DESPRE LUPESCU
înfruntîndu-se ani și ani In partide decisive, de cam

pionat, în meciuri amicale, sau jucînd alături, purtînd tri
courile echipei naționale, mulți dintre jucătorii cu renume 
în fotbalul nostru au ajuns să-și cunoască bine adversarii 
direcți, să Ie știe atu-uriie, dar și părțile nevralgice în joc, 
disponibilitățile, dar și reticențele pe parcursul a 90 de mi
nute. Evident, însă, că dincolo de toate acestea, fotbaliștii 
își mai oferă între ei surpriza, formă senzațională într-un 
joc, inspirație neobișnuită într-altul, reușind uneori să-și 
descumpănească adversarul.

între acești parametri — unii previzibili, alții imprevizi
bili, — am așezat dialogul indirect dintre feroviarul Lupescu 
și dinamo vistul Dumitrache.

„Probabil că nu spun vreo 
noutate afinmînd că Dumi
trache este cel mai periculos 
atacant din fotbalul nostru 
actual. De ce? Pentru că se 
află în posesia datelor esen
țiale ale problemei: un bun 
start de pe loc, completat 
fericit cu necesare ruperi de 
ritm; excelent 1oc de cap (Și 
mă refer, deopotrivă, la de
tentă și lovirea balonului), șut 
cu ambele picioare, plasa
ment corespunzător, dribling 
derutant cînd are mingea la 
picior. Cînd reușește să nu... 
uite pe parcursul întregii par
tide vreuna din aceste date, 
poate cîștiga aproape singur 
un meci.Mi-aș permite, pentru a-t 
sublinia calitățile. o ^ compa- 
rație pe care, probabil, unit 
o vor considera riscantă. cu 
Gerd Muller, golgeterul ul
timului campionat mondial In 
aprilie TO. evoluînd la Stut
tgart împotriva echipei K.r. 
a Germaniei, l-am avut ad
versar pe Miiller. Ei bine, 
mi s-a părut rigid, un vtrf- 
buldozer, fără piciorul sting, 
care obstrucționa des și ori 
de cite ori pierdea balonul 
găsea ceva de spus. Dumitra
che are acurateță tehnică, 
joacă stilat. Din acest punct 
de vedere este un adversar 
comod, cred eu, pentru toți 
fundașii cu care are de-a face. 
Pentru mine, insă, „mopsul 
nu mai este un adversar in
comod nici din celelalte punc
te de vedere, l-am observat 
foarte atent jocul, i l-am îm
părțit pe secvențe șl an»tras 
apoi, niște concluzii. Cit de 
practice au fost. p5;
tn ultimele noastre 
stadionul Dinamo, în «’W*0' 
natul trecut, l-am Inwacu 
2—0 ?i Dumitrache n-a avut 
decît un singur șut la 
noastră. Iar in turul ediției 
actuale (1—da 
nici un gol. in ‘cM^,euf)umi-

Dp ce nu mă sperie uumi 
trache? Știu, de exemplu, că

se deplasează cu predilecție 
spre extrema sa stingă, știu 
unde se plasează la marginea 
careului pentru loviturile sale 
decisive cu capul. Și întrucit 
duelurile aeriene se soldează 
foarte rar cu pierderi pentru- 
mine, „ mopsul" este obligat

resc în prim plan numai nu
me noi, n-a ratat nici o se
lecționare în echipa reprezen
tativă in 1970. Cutai reprezintă 
pentru mine seriozitatea și 
ponderea meseriașului stăpîn 
pe uneltele sale, pe ceea ce 
știe. Ceea ce te izbește cel mai 
mult în teren este sobrietatea 
și dăruirea sa. Nu-mi amin
tesc vreun „număr personal", 
făcut de dragul tribunelor sau 
pentru a ride de adversari, tn 
schimb, ajunge, nu de puține 
ori, in careul advers, chemat 
de golul spectaculos, cu capul. 
Și trebuie să recunosc că lo
vește cu capul la fel de bine 
ca un atacant, că detenta sa 
nu-i cu nimic mai prejos de
cît a acestuia. Imt este și 
foarte dificil să-l depășesc în 
aer. Știu, de asemenea, că are 
un bun acroșa), de aceea nici

Azi, ultima zi 
la LOTO!

DUMITRACHELUPESCU
să-și folosească arsenalul la 
sol.

Știu că In trecut l se imputa 
gabaritul, departe, zice-se, de 
cerințele fotbalului actual. Im
putare gratuită șl departe de 
adevăr. Nu gabaritul in sine 
este determinant în disputa cu 
adversarii, ci vigoarea, resur
sele fizice apte pentru un an
gajament total. Ce-i lipsește 
în prezent lui Dumitrache, du
pă opinia mea ? Este rezisten
ța. Din această cauză are pe
rioade cînd dispare din joc. 
La Guadalajara, acest băiat 
plin de viață n-a apăsat (sau 
n-a putut apăsa ?) prea mult 
pe accelerator. In schimb, la 
Cardiff, s-a bătut formidabil, 
deși a avut In față niște munți 
de apărători, pe care i-a chi
nuit ca-n focurile iadului. Ve
deți. deci, că nu-i vorba de 
gabarit, ci de ^altceva..."

„Știu că de cu-rtnd Lupescu 
a împlinit vlrsta de 30 de ani. 
Nu amintesc însă acest amă
nunt decît pentru a sublinia 
admirația mea pentru un ju
cător care, sfidînd vocile ce do

nu încerc si mă plasez tn a- 
propierea lui pentru preluarea 
balonului. Nu-mi pot valorifica 
șansele în fața lui Lupescu de
cît venind cu mingea la picior, 
mizînd pe dribling înainte de 
marginea suprafeței de pedeap
să. De ce acolo ? Pentru că 
chiar dacă l-am dezechilibrat 
numai pentru un moment — 
în special prin stingă lui — 
îmi este suficient, pentru că 
eu am un start mai bun și. în 
asemenea cazuri, ii este aproa
pe imposibil să mai mă prin
dă din urmă. Printre fundașii 
noștri centrali, Culai are ceva 
în plus: a jucat mai bine ca 
fundaș lateral dreapta, ceea 
ce-i asigură, cred eu, o acope
rire mai bună a zonei sale.

De obicei, cînd spui de ci
neva că este „vulpoi bătrin" 
se înțelege in primul rînd vi
clenia. Eu aș vrea să-l carac
terizez astfel pe Lupescu șt 
pentru că el cunoaște toate 
chichițele jocului, subliniind și 
experiența și sobrietatea sa, 
dăruirea pentru echipa de club, 
pentru echipa națională".

exerciții de forță și detentă, 
toți lucrează cu o rîtmă im
presionantă pe care repor
terul o pune și pe seama... 
gerului, care mușcă,.

★
...O apariție-surpriză că

tre ora prânzului. Antreno- 
norul naționalei, Angelo Ni
culescu, a venit în control la 
tabăra dinamoviștiior. Asist 
la discuțiile trio-ului de teh
nicieni, un adevărat colocviu 
prietenesc, în care părerile 
— fără haină oficială — 
sînt analizate ia un „indice 
tehnic" cane te impresionează 
plăcut. Angelo Niculescu le 
recomandă antrenorilor di
namoviști o urmărire aparte 
a seiecționabililor. Dă un șir 
de nume, ia care adaugă... „și 
pe Deleanu, dacă o să-și 
lase fumurile și o să se pună 
Berios pe muncă"...

★
... Pînă Ia începerea celui 

de-al doilea antrenament, un 
schimb de amintiri, mai ve
chi sau mai apropiate.

Traian Ionescu povestește 
cum era să-1 arunce un fa
natic al echipei Fenerbahce 
în Bosfor, pentru vina că 
favorita Istanbulului făcuse 
un meci egal (singurul) pe 
teren propriu. Vine apoi 
vorba de Nelu Nunweiller, 
care în orice plimbare prin 
oraș avea o „suită" de 800- 
1000 de simpatizanți.

E evocată și pățania doc
torului Ciortea, păcălit la un 
meci de Sălceanu, care, a- 
vînd o gleznă umflată în 
urma unei lovituri, i-a ară
tat medicului celălalt picior, 
iar doctorul a „înghițit gă- 
lușca", Sălceanu mărturisin- 
du-i păcăleala la sfîrșitul 
partidei (în care jucase 
bine).

★
...Peste un sfert de oră în

cepe antrenamentul de după- 
amiază. Intru în camera qx- 
ieșenilor Constantinescu și 
Deleanu. Vechi și foarte buni 
prieteni. Mircea — figură de 
poet printre fotbaliști — e 
mai tăcut, mai reflexiv. Coco 
Deleanu, în schimb, îmi dă 
la minut două „fixuri" pen-

TACHE MACRI-antrenor 
la C. F. R. Timișoara ?
Din surse neoficiale, aflăm 

că fostul fundaș al Rapidu
lui, DUMITRU MACRI, a 
fost desemnat să conducă 
pregătirile echipei C.F-R. Ti
mișoara, în vederea returu
lui campionatului.

tul singuri spre vîrful Fur
nicii, înaintea venirii antre
norilor. Se pare că dinamo- 
viștii au realmente o deose
bită poftă de lucru. Nicușor 
se integrează în vîrtejul ju
cătorilor. în vreme ce Traian 
Ionescu. care acuză o febră 
mușchiulară după 6 luni de 
sedentarism, s-a dus sus, la... 
cotitură, să vadă dacă acolo, 
în vîrful dealului, nu trage 
cineva chiulul...

îl urmăresc pe proaspătul 
dinamovist Moț (vîrf de a- 
tac venit de la Unirea Alba 
Iulia — 15 goluri în 9 me
ciuri — o adevărată spaimă 
a apărătorilor în divizia C), 
care la 19 ani ai sfii are o

principal, ca și Nicușor, cu 
care sînt destule semne că 
va colabora ideal. în virtu
tea unei vechi prietenii și a 
stimei reciproce.

— Nu știu dacă vom lua 
campionatul, dar sînt sigur 
că amîndoi vom face o e- 
chipă bună. Nu-i vorbă, a- 
vem prima șansă la titlu, 
dar chiar și cucerirea lui 
este un obiectiv intermediar, 
secundar (în fond) în raport 
cu construcția unei echipe 
adevărate. Cum — orice s-ar 
spune — campionatul bate 
„bursa pieții" prin cota sa 
de interes imediat, mărturi
sesc că nu neglijez șansele 
următoarelor trei echipe: 1.

nă, căutînd amîndoi să adu
cem îmbunătățiri muncii.

★
...Se spune Nicușor?
Nicușor nu spune, face. 

Harnic, priceput, binevoitor, 
o natură cu care oricine 
poate ajunge la înțelegere.

★
...După cum puteți vedeaj 

tabăra dinamoviștiior bucu- 
reștenl se prezintă la „ora 
— Furnica* fără elemente 
de senzație, fără declarații- 
bombă. fără artificii specta
culoase. Liderii de toamnă 
ai campionatului s-au pus 
serios pe lucru, iar gîndurile 
lor se numesc... campionat... 
Lima... Guayaquil... Rio...

ANUL CONSOLIDĂRILOR
Și vacanța de iarnă — ca orice vacanță 

— a trecut repede... Antrenorii echipelor 
divizionare sînt gata sâ dea (unii l-au și 
dat) semnalul de pornire pentru pregă
tirea jucătorilor, acum, în perioada dintre 
cele două sezoane. Vizite medicale, ședin
țe de analiză, exerciții în sală (cei mai 
temerari anunță chiar antrenamente pe 
terenuriie pe alocuri înghețate sau acope
rite de zăpadă). De dorit este ca acești 
conducători tehnici sâ abordeze procesul 
de pregătire cu un plus de seriozitate, cu 
o mai bună seriere a lecțiilor, cu un per
fect dozai a celor cinci factori (tehnic, 
tactic, fizic, moral-volitiv si teoretic), pen
tru ca elevii lor să nu rămînă datori la 
nici unul din aceștia.

Deocamdată, înregistrăm o foarte îm
bucurătoare efervescență, care a cuprins 
deopotrivă pe antrenori, ca 
și pe jucători. Aflăm, astfel, 
de unele promovări de 
jos în sus — care sînt cele 
mai indicate. Prin aceasta, 
ar trebui să se urmăreas
că întărirea fiecărui com
partiment în parte, dar și echilibrarea va
lorică a celor trei linii, fără ca pon
derea s-o capete r.umai una singură (apă
rarea în paguba atacului, sau atacul în 
detrimentul apărării). Credem că experien
ța turului poate fi un foarte bun îndrumar 
în acțiunea de remaniere și construire a 
echipelor.

Este necesar, în special, să se acorde 
atenție liniei de mijloc, care, în fotbalul 
modern, constituie coloana vertebrală a 
întregii formații. Să găsim apoi puncherul 
chemat să confere — prin precizia și tă
ria șutului său — o cît mai mare efi
ciență acțiunilor ofensive ale fiecărei 
echipe.

Ne-a bucurat mult și vestea organiză
rii unor turnee pentru echipele noastre 
fruntașe, atît în sudul continentului și în 
Orientul Apropiat, cît și în mai depărtata 
Americă Latină. Un lucru să nu se uite, 
aceste furnee nu pot fi considerate drept 
simple excursii de agrement. Echipele noa

stre de club au de apărat prestigiul fot
balului romanesc, cucerit pînă acum cu 
atîta trudă și sudoare numai de repre
zentativa națională.

Constatări pertinente, observații de mare 
obiectivitate, sfaturi dintre cele mai com
petente ne-au parvenit recent de la antre
norul Miljan Miljanici, care conduce pre
gătirea puternicei echipe iugoslave Steaua 
roșie^ Belgrad. Cu un ochi lucid, dar și cu 
mimă de pi ieten, Miljan Miljanici a prins 
în reflector nu numai calitățile, dor și 
defectele din jocul echipelor noastre de 
club și reprezentative, lectura interviului 
său ne oferă un lung prilej de medita
ție, de disecarq a realităților fotbalului 
autohton și, mai ales, ne relevă căile noi 
pe care trebuie să mergem spre a în
lătura carențele existente si a Dune în 

valoare adevăratele, ine
puizabilele resurse de care 
djspun jucătorii noștri de 
performanță.

La acest start al pregă
tirii, fiecare antrenor să fie 
pătruns de adevărul că fot

balul românesc nu se poate impune pe 
plan continental si mondial, decîl prin 
stimularea tuturor însușirilor proprii po
porului nostru : reflexe prompte, fantezie, 
inteligență, mobilitate. Punînd un accent 
hotărît și pe întărirea rezistenței fizice, 
vom obține mult doritul tip al jucătorului 
complet, cu o bună tehnică individuală, 
cu un larg orizont tactic și cu o puter
nică armatură atletică și psihică, pentru 
a ajunge și la acea totală dăruire în joc, 
cerută de legile aspre ale competiției.

Anul 1970 a fost numai un început de 
afirmare. Cel în cate am intrat trebuie să 
ofere _ fotbalului nostru noi prilejuri de 
consolidare pe plan intern, ca și pe cel 
internațional, pentru ca fotba'iștii noștri să 
răspundă așa cum se cuvine așteptărilor 
marii mese de iubitori oi balonului ro
tund din întreaga țară.

Virgil ECONOMU

Un impresionant număr de 
premii mari »-a I7re.glstF!" 

• la ultimele trageri Loto di» 
luna decembrie 1970 i la4de
cembrie 1 Premlu.,deJ?.0;0?° 
lei — Nilas Ioan din Cluj, la 
tragerea excepțională din 8 
decembrie 1 autoturism DA
CIA 1300 și 4 autoturisme 
MOSKVICI 408/412 ; la 11 de
cembrie 1 premiu de 85.230 
lei — Moldovan Ioan din co
muna Sărata județul Cluj , 
la 18 decembrie 1 premiu de 
100.000 lei — Nlcullnă Marin 
clin Suceava; la 25 decem
brie 1 premiu de 96.054 lei 
_ Popa Dumitru din Bucu
rești și 1 premiu de 87.022 
]ej _  Tudor Nicolae din
București ș.a.

Vă amintim că astăzi este 
ultima zi pentru Pr°c««rea 
biletelor la tragerea LOTO de 
mîine.

FHONOEXPRES
NUMERELE EXTRASB LA CONr 

CURSUL SPECIAL AL NOULUI 
AN DIN 6 IANUARIE 1971

extragerea
40 26extragerea
17 21extragerea
27 44 14

extragerea
S3 45 27 22 EXTRAGEREA
21 FOND DE PREMII : 2 334 790 lei, 
ain caic _ .
649 792 lei report categ i ș 
tragerea a H-a -66 500 lei 
61 383 lei report categ. A.

Plata premiilor pentru 
concurs se va face astfel :

în Capitală, incepînd din 19 la 
nuarle 1971 pînă la 2<> februarie 
1971 , . ,

în țară din 22 ianuarie pînă la 
20 februarie 1971.

4 
it 
ii
34
15

I : 39 23 11 
a n-a s T 
a m-a : 38 28
a IV-a: 41 
a V-a : 1 14

din care extragerea I 123 lei + 
-no lai ronfirt CStCfi I Și

acest

UN EVENIMENT EDITORIAL:

PRIMA ISTORIE SPORTIVA ROMÂNEASCĂ *)
La răscrucea deceniilor, 

Editura Stadion ne-a oferit 
o fericită surpriză, sub for
ma unei voluminoase lucrări 
de peste 600 de pagini, cu 
modestie subintitulată „o is
torie a sportului din Româ
nia". Apariția cărții „SPOR
TUL ROMANESC DE-A 
LUNGUL ANILOR" este 
fără îndoială un mare eve
niment pentru mișcarea 
noastră sportivă, a cărei 
zestre scrisă o îmbogățește 
merituos.

Bibliografia sportivă ro
mânească a suferit mult de 
lipsa unor lucrări istorice. 
In afară de „Istoria gim
nasticii" a lui D. Ionescu și 
de capitolul strict românesc 
din „Palestrica" lui C. Ki- 
rițescu, în afară de vagile 
și deci foarte nesigurele 
mențiuni istorice din anua
rele U.F.S.R., nevoia de iz
voare nu putea fi potolită 
decît prin migăloase cerce
tări de bibliotecă, operă în 
care șeful de catedră Emil 
Ghibu a fost sul stanțial a- 
jutat de laboriosul său asis
tent Ion Todan. cu care 
semnează întreaga lucrare. 
Cine a avut cît de cît de 
a face cu istoria sportului 
românesc, își dă seama ce 
înseamnă a parcurge zia
rele și publicațiile nespecia
lizate ale vremii, pentru a 

putea constitui sau întregi 
tavloul unei activități cu o 
tradiție de peste un secol.

Din această strădanie lău
dabilă s-a născut cartea ca
re nu are pretenția de a fi 
o istorie a educației fizice 
din România, ci doar — 
cum mărturisesc autorii — 
o retrospectivă a sportului 
nostru pe ramuri. Astfel, a- 
proape 500 de pagini sînt 
dedicate monografiilor de
taliate a peste 30 de spor
turi. Această parte (impor
tantă) a lucrării oferă un 
neprețuit material documen
tar, indispensabil oricui ar 
vrea să aibă o vedere amă- 

- nuntită asupra apariției și 
evoluției în România a fie
cărui sport în parte.

Imperfecțiunile sistemului 
de monografii alăturate, dar 
și necesitatea de a avea un 
material de bază pentru o 
viitoare viziune de ansam
blu asupra istoriei sportului 
românesc, au obligat auto
rii să conceapă două impor
tante capitole introductive 
și să le completeze cu un 
original tablou sinoptic, o 
„istorie în date" de ex
tremă eficacitate pentru cel 
interesați.

Revenind la capitolele de 
început, să subliniem exce
lența lor, abundenta de i- 
dei. Adevărate opere de 

concepție — chiar cu ine
vitabilele exagerări sau a- 
precieri hazardate, de mi
noră însemnătate — capi
tolele acestea trasează He 
pe acum liniile directoare 
ale unei monumentale is
torii complete a educației 
fizice Și a sportului din 
țara noastră, lucrare pe 
care o așteptăm.

Trecînd în revistă rela
țiile indisolubile ale istoriei 
sportului cu știința, cultura 
Si civilizația, subliniind va
lorile sale pedagogice Și so
ciale, conf. dr. Ghibu în
treprinde de fapt sinteza 
gindurilor și orientărilor ca
re guvernează cursul său de 
specialitate de la Institutul 
de educație fizică și sport.

De asemenea, cele 60 de 
pagini consacrate considera
țiilor generale asupra înce
putului și evoluției activită
ții sportive în România con
stituie. în sine, embrionul 
sigur al istoriei generale pe 
care am mai evocat-o. De 
pe acum, textele ce ne-au 
fost prezentate au meritul 
de a sublinia faptul că ac
tul de cunoaștere a acestui 
domeniu de activitate con
tribuie la întregirea tablou
lui social și cultural al is
toriei României.

In acest sens, este păcat 
doar că, aglomerate de nou

tatea și pitorescul știrilor 
din trecut (cu greu aduse 
la lumină), monografiile trec 
prea grăbite peste cronica 
ultimului sfert de veac. De 
asemenea, s-ar putea, repro
șa lucrării sărăcia de date 
privind impetuoasa activi
tate sportivă românească 
din Banat Si Ardeal la sfîr
șitul sec. XIX și începutul 
veacului nostru.

Parcă tot din pricina 
senzației de incomplet, au
torii nu au rezistat tenta
ției de a întregi lucrarea 
cu alte trei capitole com
pensatorii, nelegate orga
nic de maniera inițială a 
cărții (ceea ce nu înseamnă 
că, în parte, studiile aces
tea complementare ar fi lip
site de valoare).

Partea ilustrativă, pe a- 
locuri inedită, nu este, din 
păcate, sistematizată, pen
tru a da cititorului și sin
teza optică pe care a în
cercat-o textul.

tn finalul acestor sumare 
considerații sîntem datori 
să salutăm încă o dată a- 
parlția și să subliniem im
portanta acestei cărți care 
nu poate fi decît ediția pri
mă a unei lucrări mereu 
perfectibile, dedicată inte
gral istoriei generale a e- 
ducației fizice și a sportu
lui din România.

B. VICTOR

•) tmu GHIBU, Ion TODAN: 
Sportul românesc de-a lun
gul anilor, Editura Stadion, 
București, 1970, pag. 630, Iei 
35.
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ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI Sporftul

AL ANULUI 70 IN TARA DV.?
îneheiem, în acest nwmâr, seria de răspunsuri primite la ancheta noastră, din partea re

dacțiilor ziarelor de specialitate din țările socialiste.

Azi: POLONIA, BULGARIA

A UEf IL OR LA ERFURT DE CE CAMPIONATELE
de ANDRZEJ JUCEWICZ

redactor șef la „Przeglad Sportowy"—Varșovia
MONDIALE DE VOLEI?

In general, anul 1970 a 
fost un an bun. bogat în 
performanțe pentru sportul 
polonez, care a reușit în 
mare măsură să-și păstreze 
pozițiile cucerite, să-și a- 
proprie noi victorii.

tncerclnd o retrospectivă, 
consider că evenimentul 
sportiv nr. 1 al anului a 
fost, pentru Polonia, splen
dida victorie a atleților săi 
asupra reprezentanților R.D. 
Germane, echipă pe care 
nu mă sflesc s-o socotesc 
printre cele mai bune din 
lume.

De altfel, victoria atleți
lor polonezi în meciul de la 
Erfurt s-a consumat la cî- 
teva săptămâni după ce. la 
Stockholm, reprezentanții 
atletismului din Republica 
Democrată Germană reuși
seră frumoasa performanță 
de a dobîndi „Cupa Euro
pei".

La Erfurt, atleții polonezi 
au cunoscut o formă ieșită 
din comun, „vîrful" com- 
petitional al sezonului, reu
șind să întreacă, în meciul 
triunghiular R.D.G.-U.R.S.S- 
Polonia, echipa campioană 
a Europei cu 108 la 103 
puncte. Excelent s-au com
portat în reuniunea amin
tită alergătorii noștri pe 
distante medii, izbutind o 
dublă victorie asupra re-

prezentanților 
R.D.G. la 400 : 
și Borowski) 
(Szordykowski 
Atleții polonezi .... ... _ 
de asemenea, cele două ștu- 
fete de 4X100 și 4X400 me
tri.

In proba de disc. In com
pania. unor rivali redutabili, 
Lach Gajdzinski s-a între
cut pe sine, ocupind pri
mul loc și stabilind un nou 
record, al Poloniei, cu 
61.32 m.

In legătură cu izbinda de 
la Erfurt, vreau să cred 
că ea va constitui pentru 
reprezentativa de atletism a 
Poloniei — o echipă serios 
întinerită — un semnal op
timist. un imbold puternic 
înaintea campionatelor Eu
ropei care se votr desfășura 
anul acesta la Helsinki.

De altfel, rezultatele at
letilor noștri sînt așteptate 
și urmărite cu un —.. 
neobișnuit. întrucit în 'Po
lonia, după fotbal, 
mul rămâne cel mai popular 
sector al sportului. Prin 
prisma acestei ultime afir
mații. victoria de la Erfurt 
a căpătat ample semnifica
ții, constituind — după o- 
pinia mea — evenimentul 
central al anului sportiv 
polonez recent încheiat.

U.R.S.S. fi 
m (Badenski 
și 1500 m 
și Maluski).
au ciștigat,

interes

atletis-

de IVAN DONCEV
Redactor șef la „Naroden Sport

Este foarte greu să apre
ciezi care a fost evenimen
tul sportiv central al anu
lui 1970, în Bulgaria. Dacă 
am face un sondaj printre 
amatorii diferitelor discipli
ne sportive, răspunsurile 
vor fi cit se poate de va
riate. Un iubitor al tenisu
lui va spune, desigur, că în
trecerile pentru campiona
tul european pentru amatori 
ar trebui să fie în fruntea 
clasamentului, un pasionat 
al luptelor va prefera ma
rile turnee de lupte greco- 
romane și libere. Exemplele 
ar putea continua pentru 
că — la noi ca și pretutin
deni — fiecare iubitor al u- 
nei discipline sportive își 
situează pe primul plan 
sportul preferat. .

Pentru mine — lăsînd la 
\ o parte preferințele pro

prii — evenimentul central 
nu-l pot constitui decît 
campionatele mondiale de 
volei, pentru echipele mas
culine si feminine, desfă
șurate la Sofia și la Var
na. Prin amploarea întrece
rilor, prin lupta strinsă pen
tru locurile fruntașe, aceste 
campionate au fost deosebit 
de interesante și de atrac
tive. Datorită acestor me-

n lumec

Sofia

Cupa mondială' la schi

nu mai gă- 
intrare re- 
urmârească 
intermediul

Dupâ concursurile de la Maribor și Berchtesgaden

Cele trei premiate ale slalomului uriaș de la Maribor pozează obiectivului fotografic (de 
la . stingă la dreapta): Anne-Mărie Proell, Franjoise Macchi și Gertrud Gabl.

TelefotO! A. P. AGERPRES

rite, voleiul și-a ciștigat nu
meroși prieteni noi în Bul
garia. Sălile au fost arhi
pline la aproape toate me
ciurile, cei care 
seau bilete de 
semnîndu-se si 
jocurile prin 
micului ecran.

Pledez în favoarea acestei 
mari întreceri șl cu alte 
argumente. Pentru prima 
oară, echipa masculină a 
Bulgariei a fost la un pas 
de titlul de campioană a lu
mii Pe care l-a pierdut la 
potou. In setul decisiv, deși 
voleibaliștii bulgari condu
ceau cu 13—5, victoria a 
revenit reprezentativei R.D. 
Germane. Apoi, pentru pri
ma oară, echipele U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei nu s-au si
tuat pe primele locuri. Si, 
in fine, tot pentru prima 
oară în ultimii ani, echipa 
feminină a Japoniei este în
vinsă și cedează supremația 
sportivelor sovietice.

Iată elemente de atracție 
în plus, care atestă că aces
te campionate mondiale de 
volei au fost pentru tara 
noastră evenimentul cel mai 
important al anului sportiv 
încheiat.

0 medalie la campionatul mondial de handbal feminin
(Urmare din pag. 1)

a luat sfîrșit și prima etapă 
de pregătire și verificare a e- 
chipei naționale feminine în 
vederea campionatelor mondi
ale. Am apreciat la timpul cu
venit valoarea performantelor 
leam-ulul reprezentativ („Tro- 
Jeul Carpați", meciul cu Ceho
slovacia etc), jocul calitativ 
mai bun. evidentul progres și 
am scos în evidentă lipsurile 
ce Se manifestă în evoluția 
handbalistelor pe care le aveți 
in pregătire. Am dori insă să 
notăm și concluziile dv.

— bi rezumat, cele două ca
pitole ale concluziilor mele se 
prezintă astfel: a crescut va
loarea individuală a jucătoare
lor din lot (Sos. Arghir, Met- 
zenrath. Szekeley-Popa, Neghi
nă, Schramko. Băicoianu si I- 
lie); a fost imprimată echipei 
n concepție nouă despre apă
rare (joc continuu, mobilitate, 
agresivitate, combativitate); in 
«tac se- joacă mai viguros, cu 
tiu angajament fizic total; s-a 
perfecționat faza a doua a 
contraatacului (se înscriu punc
te evitîndu-se lupta cu adver
sarul) ; s-a îmbunătățit pregă
tirea fizică generală și specifică 
si a fost omogenizat lotul (re
zervele pot înlocui titularele). 
Punctele nevralgice, pentru a 
căror ameliorare sau totală îm
bunătățire vom munci sînt:

I 1
HELLAS STOCKHOLM 

UN ADVERSAR 
REDUTABIL!“

ne declară C. OȚELEA, 
antrenorul handbaliștilor 

de la Steaua

n-a fost încă omogenizat ata
cul organizat, nu s-a reușit 
folosirea cu eficientă a acțiu
nilor tactice care să pună în 
valoare forța de șut a atacan
telor de la distanță, nu s-a 
realizat o bună colaborare în
tre jucătoarele de 
și cele de la 9 m, 
un pivot în atac 
fășoară cursiv, cu

— Am reproșat 
tehnice a echipei, 
gului Pompiliu Simion. circula
ția prea mare de jucătoare în 
formație, dîndu-vă — într-una 
din ocazii — și exemplul că 
în 15 minute de joc ati folo
sit 12 jucătoare. Rămîneți, in 
continuare, credincios acestui 
principiu ?

— tn perioada la care vă 
referiți, schimbările erau ne
cesare. Trebuia să cunoaștem 
exact potențialul fiecărei ju
cătoare în angrenajul echipei 
naționale, posibilitățile de a- 
daptare la tactica preconizară. 
De aceea, am făcut dese schim
bări. Acum ne-am stabilit la o 
formulă și — cu orice riscuri 
— vom merge cu ea până la 
campionatul mondial. Ne bucu
ră însă faptul că rezervele se 
ridică la valoarea titularelor. 
In timp ce formația R. D. Ger
mane posedă 7 handbaliste ex
celente, dar rezervele nu se 
ridică nici pe departe la va
loarea titularelor, noi vom avea 
UN LOT omogen și acest lu
cru ni se pare 
jul nostru.

— Vă aflați. 
tul celei de a ___  __ ..
pregătire. Ce vă propuneți ?

— tn primul rînd. așa cum 
este firesc, să realizăm ceea ce 
n-am putut în prima etapă. A- 
poi, să omogenizăm formația. 
După turneele de campionat, 
care vor roda jucătoarele din 
lot. vor urma, probabil, me
ciurile de calificare pentru 
campionatul- mondial șî par
te integrantă din a doua eta
pă de pregătire și verificare — 
competițiile internaționale din 
R. D. Germană și Olanda (mar
tie) și Iugoslavia (iunie-iulie). 
In privința lotului, modifică
rile 'nu sînt spectaculoase. E-

la semicerc. 
iar jocul cu 
nu se des- 
eficiență.

conducerii 
dv și cole-

a fi in avanta-

așadar, la star- 
doua etape de

deltraut Franz-Sauer s-a re
tras din lot, iar Irina Climov- 
schi, însănătoșită, a revenit in 
echipă. Este posibil ca după 
turneele de sală să convocării 
la lot și Pe Ibadula Nadire, 
Maria Popa și Rodica Vieru.

face plăcere să vă 
că la prima noastră 
ne-ati comunicat 
cititorilor • — că

— îmi 
amintesc 
discuție 
nouă și 
chipa de handbal feminin a 
României țintește cucerirea u- 
nei medalii la ediția din acest 
an a campionatelor mondiale. 
La capătul unei etape de pre
gătire și înainte de a lua 
startul într-una nouă vă men
țineți afirmația făcută ?

— Firește. Nu va fi însă, de 
loc ușor. Este posibil ca în 
calificări să jucăm cu una. 
dintre principalele forte ale 
handbalului mondial, ca în se-

e-

rii să avem adversari la fel 
de redutabili, dar toate aceste 
obstacole pot fi trecute cu 
succes dacă echipa va merge- 
pe același drum ascendent, 
dacă fetele vor înțelege și mai 
departe că numai prin efor
turi susținute, prin aplicarea 
integrală a indicațiilor se poa
te obține un rezultat mare. 
Avem în față exemplul băieți
lor și — nu prea depărtat — 
cel al echipei noastre feminine 
de aur. Totul ne spune că 
este posibil. De ce n-am fi op
timiști ?

Firește, totul este posibil. 
Optimismul antrenorilor și al 
întregii echipe, atmosfera de 
muncă și de înțelegere care 
domnește în lot sînt atuuri in 
favoarea realizării obiectivului. 
Rămine doar ca vremea să 
confirme faptele.

Două mari întreceri 
schi, din cadrul „Cupei mon
diale", au adus importante 
modificări clasamentelor.

Astfel, printr-o splendidă
victorie în slalomul special 
de la Berchtesgaden (R.F.G.), 
schiorul francez Jean-Noel 
Augert a trecut în fruntea 
clasamentului masculin. El 
a ocupat primul loc în a- 
ceastă ultimă probă a con
cursului, fiind cronometrat

JAPONIA PROPUNE
EXCLUDEREA

SPORTIVILOR TAIWANEZI

în 1 :59,55. L-a urmat Heini 
Messner (Austria) — 2 : 02,01.

Cursa din cadrul aceluiași 
concurs de slalom uriaș 
s-a încheiat cu victoria schio
rului elvețian Edmund Brugg- 
man, care în cele două man
șe a realizat timpul total 
de 2:40,91 (1:23,09 plus 1:17,82) 
Pe locurile următoare s-au 
clasat francezul Patrick Rus
sel — 2:41,80 și austriacul 
David Zwilling — 2:42,40.

In clasamentul „Cupei 
mondiale" conduce acum 
francezul J. N. Augert cu 51 
p, urmat de compatrioții săi 
P. Russel — 45 p. și H. Du- 
viilard — 44 p-

Slalomul uriaș feminin de 
la Maribor (Iugoslavia) a fost 
ciștigat de sportiva franceză

Anne Mărie 
— 1:33,14,

(Austria) — 
Mittermaier 

etc.

Franjoise Macchi. învingă- . 
toarea a fost cronometrată 
cu timpul de 1:32,23, fiind 
urmată de Gertrud Gabl (Aus
tria) — 1:32,81, 
Proell (Austria) 
Berni Rauter 
1:34,30, Rosie
(R.F.G.) — 1:34,31

Anne Mărie Proell cu 68 
puncte, își menține poziția 
de fruntașă în „Cupa mon
dială", urmată de Franțoise 
Macchi — 65 p, Isabelle Mir 
și Florence Steurer — 40 p.

In urma rezultatelor înre
gistrate 
cursuri, 
națiuni 
Franța 
Austria
81 p.

în cele două con- 
în clasamentul 

pe primul loc se află 
cu 406 p, urmată de 
— 306 p, Elveția —

pe

REUNIUNEA FORURILOR FOTBALISTICE LA ATENA

C. E. de bob 2 persoane

PILOTIi ROMAN!
FORMULELOR

In căutarea
DE ECHIPAJ

DE TENIS DE MASĂ

KONlGSSEE, 6 (prin tele
fon). — Participanții la cam
pionatele 
persoane 
mentele 
pista de 
localitate. Cu prilejul cobo- 
rîrilor de miercuri dimineață, 
desfășurate sub un cer se
nin, la minus 8 grade, cele 
mai bune timpuri le-au rea
lizat echipajele: 1. Zimmerer 
— Utzschneider (R.F.G.) 43,45; 
2. Werner Dellecart — Sper
ling (Austria) 43,50 ; 3. Dirn- 
hauser — Gratl- 
43,83 ; 4. Wicky

Boberii români, sosiți

europene de bob 2 
continuă antren a- 
cronometrate pe 

gheață artificială din

Lunl după amiază am întimpi- 
nat, la Aeroportul
Otopeni, alături de mulțl alțl iu 
bitori al handbalului, pe Jucătorii 
echipei Steaua care se Inapolau 
din Norvegia, unde susținusL.ră 
returul întîlnirli cu formația Oslo. 
Studentesidrotslag
Norvegiei), în cadrul optimilor de 
finală ale C.C.E.

După ce toți cel prezențl au urat 
băieților tradiționalul (.Da mmp 
ani", căci petrecuseră revelionul 
departe de familii șl prieteni, am 
solicitat antrenorului Cornel Oțe- 
lea un scurt interviu.

— Cum a fost partida retur cu 
formația norvegiană 1

— Deșt gazdele au Jucat mult 
mai bine decît la București, am 
reușit si obținem victoria, con- 
ducind tn permanență, uneori 
chiar cu 5—6 goluri. Sînt mulțu
mit de comportarea de ansamblu 
a echipei și cred că o mențiune 
specială se cuvine acordată Jucă
torilor Gh. Gruia. Teodor Coasă 
si Cristian Diter. Cu toate ca vic
toria noastră a fost aparent fa
cilă defatcarea scorului pe repri
ze (15—6 tn prima și 6—0 tn cea 
secundă), evidențiază o scădere a 
handbaliștilor români tn parte», a 
doua a meciului, datorata 
dcril tempoului, ca o consecința 
a insuficientei pregătiri fizice. De 
altfel, acest aspect reprezintă 
principalul capitol asupra căruia 
vom insistă la următoarele antre
namente.

— Ce părere aveți despre viito
rul adversar din C.C.E. (Hellas 
Stockholm — n.n.) 7

— cunosc foarte bine această 
echipă șl, în general, valoarea 
handbalului suedez. Numai faptul 
că din formația Hellas face parte 
renumitul Lenart Erikson, selec
ționat in echipa lumii, este sufi
cient pentru a arăta că viitoarea 
noastră adversară este deosebit de 
redutabilă. Dar. dacă vrem să cu
cerim trofeul trebuie să luptam 
cu toate forțele, indiferent de.va
loarea adversarului. Este princi
piul cu care băieții mei au pornit 
la luptă tn actuala ediție a Cupei 
continentale, așa că nici nu mă 
glndesc la vreo surpriză neplă
cută.

— Am aflat, cu prilejul acestei 
deplasări, că ați mai susținut un 
meci în Norvegia. Cu cine ați 
jucat și, evident, ce ați făcut 7

— Am întîtnlt selecționata ora
șului Elverum de care am dispus 
cu 30_ 17. Partida a fost bineve
nită căci echipa mea s-a acomo
dat cu condițiile șl atmosfera să
lilor norvegiene.

Horia ALEXANDRESCU

• (Austria 1 
(proaspăt 

campion de bob 2 al Elve- 
Schenker 43,93 ; 5. 
- Schedleger (Elve-

tiel) -
Milller
ția) 43,97 ; 6, Floth — Bader
(R.F.G.) același timp.

5.

aci 
cu 15 ore întîrziere din. cau
za înzăpezirii liniilor ferate, 
au pierdut ocazia de a se 
antrena șî luni, așa că pro
gresele lor sînt mai lente. 
Abia astăzi ei au totalizat 
patru coborîri. Timpurile lor 
cele mai bune sînt: 44,22 — 
Panțuru — Zangor (echipaj 
care ocupă astfel locul 7 în 
clasamentul neoficial al zi
lei), 44,62 — Stavarache — 
Neagoe și 44,95 — Panai- 
tescu — Pascu. După cum se 
vede, ■ cei -trei piloți români 
schimbă perechile de 
nari, pentru a căuta 
rește a găsi cea mai 
formulă de echipaj.

TOKIO, 6 (Agerpres). — 
Federația de tenis de masă 
din Japonia 
comunicat prin care propu
ne ca federația taiwaneză de 
tenis de masă să fie exclu
să din cadrul forului spor
tiv asiatic pentru a se per
mite R. P. Chineze să par
ticipe la viitoarele campio
nate mondiale ce vor avea 
loc în luna martie a acestui 
an în Japonia. Președintele 
federației nipone, Kinji Goto, 
a arătat că în vreme ce 
R. P. Chineză este afiliată 
la Federația internațională de 
tenis de masă, Taiwanul nu 
face parte decît din fede
rația asiatică, iar regulamen
tul federației internaționa 
stipulează că o țară care nu 
este afiliată nu poate face 
parte nici dintr-o asociație 
sau federație regională.

a publicat un

ATENA 6 (Agerpres) — în 
aceste zile. în capitala Gre
ciei. se desfășoară ședința de 
lucru a Federației internațio
nale de fotbal, avîn-d ca te
mă centrală campionatul mon
dial din anul 1974. Comisia 
F.I.F.A. va examina propu
nerea făcută de Biroul foru
lui fotbalistic internațional, 
propunere potrivit căreia se 
recomandă menținerea formu
lei cu 16 echipe finaliste, cu 
mențiunea ca în locul sfertu
rilor de finală și a semifina-

lelor. cele 8 echipe 
să joace în cadrul 
grupe, iar primele 
să-și dispute finala.

Tot Ia Atena. Comitetul de 
organizare a 
a tîrgurilor" 
feul acestei 
fie atribuit . _
toarei meciului care va avea 
loc în luna septembrie la 
Barcelona. între echipa F.C. 
Barcelona (cîștlgătoarea pri
mei ediții a competiției) și 
invingătoarea din acest an.

calificate 
a două 

clasate

„Cupei europene 
a hotărit ca tro- 
ultime ediții să 
definitiv ciștigă-

SONNY LISTON A ÎNCETAT DIN VIATĂ
ÎN CONDIȚII

NEW YORK, 6 (Agerpres). 
— Din Las Vegas se anunță 
încetarea din viață a fostu
lui campion mondial de box 
la categoria grea, Sonny Lis
ton. Potrivit comunicatului 
poliției, moartea ar fi sur
venit încă acum o săptămî-

MISTERIOASE

JUNIORII ROMÂNI AU DEBUTAT VICTORIOȘI
frî- 

ți fi- 
bună

Bariton PAȘOVSCHI

IN TURNEUL DE VOLEI DE LA SOFIA

nă. Corpul lui Liston a fost 
găsit în locuința sa, din a- 
propiere de Las Vegas, de 
către soția sa, care lipsise 
de acasă timp de 10 zile.

Sonny Liston s-a afirmat 
în box în cursul anului 1962 
cînd a și cucerit centura de 
campion mondial la toate 
■categoriile, învingîindu-1 pe 
fostul deținător Floyd Patter
son. El a pierdut titlul în 
fața lui Cassius Clay, care 
l-a învins în repriza a 7-a 
în meciul disputat în luna 
februarie a anului 1964.

SOFIA, S (prin telefon de la 
corespondentul . nostru Toma 
Hrlstov). — Tn sala Sllvnița a 
început tradiționalul turneu de

pugilist de categorie grea

1
i

de organizare al 
preolimpice de iar-

PE URMELE LUI 
WEISSMULER

PREOLIMPICA
IARNĂ"

CONDUCE
ELENA RUBȚOVA

42 DE ȚARI LA „SAPTA 
MINA

DE

„CLAY NU ESTE CEL MAI 
MARE"

Comitetul 
„săptămînii . 
nă“ a anunțat oficial că la în
trecerile de la Sapporo vor par
ticipa peste 2 300 de sportivi și 
sportive. Acești sportivi vor 
reprezenta 42 de țări, din toate 
continentele.

spus el — ar fi avut dificul
tăți serioase cu oricare din cei 
doi. Joe Louis cu siguranță l-ar 
fi făcut k.o. De altfel. Louis ar 
fi trimis la podea pe oricare 
alt

volei pentru Juniori »1 Junioare 
la care participă echipele Ro
mâniei, R.D. Germane șl Bul
gariei (cu cite două formații). 
In primele meciuri »-au Intilnlt 
reprezentativele țării gazdă. La 
băieți, victoria a revenit Bul
gariei A cu 3—0 (9, 10, 9), iar la 
fete a învins tot prima repre
zentativă cu 3—0 (10, 4, 11).
Reprezentativa de Juniori a Ro
mâniei a avut ca adversar se
lecționata R.D. Germane pe care 
a lntrecut-o cu 3—0 (10, 11, 12).

Intflnlrea dintre echipele de 
fete ale României și R.D. Ger
mane s-a Încheiat cu «corul de 
3—0 (S, «. 3) In favoarea român
celor.

BOXERII SOVIETICI 
VOR EVOLUA ÎN S.U.A.

Boxerii sovietici vor începe 
noul sezon internațional 
odată cu meciul dintre echi
pele de amatori ale U.R.S.S. 
și S.U.A., meci programat la 
23 Ianuarie în orașul Las Ve
gas. In vederea acestei în- 
tîlniri, antrenorul Anatoli 
Stepanov a selecționat un lot 
de 12 boxeri.

-ultimele știri-ultimei
Mată cu argint la J.o. din 1963 
șt a corectat de 6 ori recordu
rile mondiale la 30 mg. 100 mg 
și 200 mg.

VERONA A CIȘTIGAT 
RESTANȚA CU TORINO

„Cassius Clay nu este cel mal 
mare pugilist al tuturor tim
purilor, contrar părerilor mul
tor specialiști în sportul cu 
mănuși" — așa declară cel pu
țin, James Braddock, care a 
detinut titlul de campion al 
lumii la categoria grea între 
anii 1935 și 1937. După apre
cierea lui Braddock, cel mai 
bun boxer de categorie grea 
trebuie ales între Joc Louis 
sau Jack Dempsey. „Clay — a

CURAJOASA...

Carlo Pedersoli este un ac
tor de cinema .italian care face 
să se vorbească tot mai mult 
despre el. Sub pseudonimul de 
Bud Spencer el s-a specializat 
în filme „western", în care s-a 
remarcat în special prin cali
tățile sale fizice. Nici nu-l 
este greu acest lucru. întrucit 
Pedersoli are o înălțime de 2 
metri și o greutate de 109 kg.

Despre acest actor de cine
ma, presa italiană afirmă că 
are multe asemănări cu o fos
tă vedetă a filmului, celebrul 
Johnny Weismuller, interpre
tul seriei de filme cu „Tar
zan". Aceasta nu numai în ce 
privește fizicul și rolurile a- 
bordate pe ecran, dar la fel 
ca și Weismuller. Carlo Pederr

Fotbalistul nr. 1 al Europei, impetuosul Gerd Milller 
(dreapta) Intr-o ipostază curioasă, propulsîndu-și parcă adver
sarul printr-un șut formidabil. Bineînțeles ,este vorba doar de 
un efect fotografic, în acest instantaneu luat la meciul inter- 
tări R. F. 
la Kbln.

a Germaniei—Turcia, disputat in toamna trecută

După disputarea a cinci run- 
0 șt a partidelor întrerupte 

din rundele anterioare, în tur
neul Internațional feminin de 
șah de la Cellabinsk continuă 
să conducă maestra sovietică 
Elena Rubțova cu 4 puncte, ur
mată de compatrioata sa Klara 
Skeghlna — 31/, p. Șahlsta ro
mâncă Margareta Juncu a în
trerupt partida sa cu Kislova 
și a pierdut p» eea eu Ske- 
ghlna.

PAMELA KILBORN
SE

Intr-un meci restant din cam
pionatul italian de fotbal, Verona 
a învins pe Torino cu 1—0. Go
lul victoriei a fost, marcat de 
Clerici în minutul 13.

UN MECI ATLETIC
S.U.A. — AFRICA

RETRAGE

BUNICA ESTE

soli a fost 
frunte. Este

un înotător de 
suficient de amin

tit că el a reprezentat Italia 
Jocurile Olimpice din 1952 
1956 și » detinut timp de

Ia 
si 
11

ani titlul de campion 
sale la proba de 100

„FOLOSIT! FLUIERE DE 
POLIȚIȘTI I"

(
* realizat recent 

mg, excelenta 'atletă 
Pamela Kilborn a re

Cu destulă răutate 
au rîs tinerele înotă
toare
New
Chicago, atunci cînd 
au aflat că doamna 
Eleanor Fish, in vîrs- 

o 
a 

a- 
a 

participa la antrena
mentele și concursu
rile de sărituri de la 
trambulină. Dar ironi-

ale clubului 
Doswell din

tă de 62 de ani, 
bunicuță mindră, 
cerut înscrierea in 
cest club pentru

ile lor nu au durat 
prea mult. Intr-ade
văr. cu toate că are 
părul alb d-na Fish 
— la trialul de ad
mitere — a urcat 
trambulina de 10 m și 
a făcut un salt in 
bazin, intr-un stil de
osebit de cutezător și 
elegant. Ea a fost 
salutată cu aplauze 
de tinerele fete și ac
ceptată imediat drept 
camaradă de sport.

Zburătorii pe schiuri nu se dezmint... 
(din „Nepsport" — Budapest i)

Arbitrul francez de fotbal 
Roger Blondeau obișnuiește să 
conducă meciurile folosind un 
fluier de polițist. „Am făcut 
astfel, constatări din cele mal 
interesante" — a declarat el. 
Acest fluier are asupra jucă
torilor o cu toiul altă influentă 
decît orice fluier pe care l-am 
folosit in trecut. Am ajuns la 
concluzia că acest lucru se da
torează faptului că multi fot
baliști își conduc automobilele 
proprii și de aceea reacționea
ză la fel de prompt la fluiera
tul meu ca și cum ar fi fost 
fluierul unui agent de circu
lație. Pot să dau un singur sfat 
colegilor mei: folosiți fluiere 
de polițiști !

După ee
13,0 pe 100 
australi'ancă 
nunțat in mod oficial că se re
trage din activitatea competi- 
țională. Pamela Kilborn, In vira
tă de 31 de ani, a fost meda-

In Jocul 
de atletism ____  _ ________
tivele S.U.A. și Europei, în acest 
an V4 fi organizat un meci 
S.U.A. - Africa. întrecerile vor 
avea Joc numai la protiele de 
sărituri șt alergări. Au fost sta
bilite localitatea și data desfă
șurării îritîlrilril: Durham (S.U.A ). 
16—17 Iulie.

tradiționalei întâlniri 
dintre reprezenta-

ALEKSEEV A RIDICAT 625 !
Nici recordul mondial de 622,5 

kg . realizat de Vasili Alekseev 
în ultimele zile ale anului 1970 
n-a supraviețuit prea mult In
tr-un nou concurs care a avut 
loc la Dnepropetrovsk super- 
greul sovietic a îmbunătățit alte

două recorduri ale lumii: 625 ko 
la totalul celor trei p..
230 kg la aruncat ! In 
concurs, Alekseev și-a 
recordul la Împins (222,5 
a smuls 172,5 kg.

probe, si 
.> același

egalat
kg) și

JIRI RASKA CUCEREȘTE „TROFEUL CELOR
4 TRAMBULINE"

Seria concursurilor internațio
nale de sărituri pe schiuri, din 
cadrul „Trofeului celor ' 
buline", s-a încheiat 
Bischofshofen (Austria), 
s-a clasat norvegianul

4 tram- 
leri la 
Primul 

. ____ Ingoif
Mork. cu 241,2 p (sărituri de 101

m și 102,5 m — nou record as 
trambulinei) înaintea Iul Jirl 
Raska (Cehoslovacia) — 238,9 p
și a Iui Zdenek Hubac (Cehosl.) 
226 p. Trofeul revine însă Iul 
Jirl Raska, care a obținut pri
mul loc în clasamentul general.
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