
JOCURI DÎRZ DISPUTAT! Șl SCORURI STRÎNSE 
ÎN CAMPIONATUL MASCULIN Ut HANDBAL

Șut-gol! Studenții înscriu încă un punct în partida cu 
Voința București

, Foto : DRAGOȘ NEAGU

Politehnica s-a detașat: 9—6 
în min. 38, 13—9 în min- 44 
și a lăsat impresia că nu va 
rate victoria. în ultimele 12 
minute, însă, handbaliștii de 
la Sport Club Bacău au for
țat surprinzător de puternic, 
obținînd „remiza" în ultimul 
minut de joc prin transfor
marea unei lovituri de la 7 
m. Au marcat: Georgevici 4, 
Ostache 3, Cervenka 3, Bo
tin 3, Samson — pentru Sport 
Club Bacău, Pădure 6, Me
nan 3, Condrea 3, Nichetin 
și Spătaru — pentru Politeh
nica Galați. Au arbitrat cu 
scăpări C. Pândele și I. Io- 
nescu (ambii din București).
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IERI LA POIANA BRAȘOV

NICOLA E CREȚOI Șl CIZELA MORES C1ȘT1GÂTORII

f Continuată ieri, în sala Flo- 
reasca, disputa din cadrul pri
mului turneu de sală al cam
pionatului masculin de hand
bal a furnizat, și de aceas
tă dată, partide spectaculoa
se, echilibrate, satisfăcînd pe 

’deplin exigențele numerosu
lui public prezent în tribune. 
«Lupta pentru victorie a oferit 
multe momente palpitante, 
dar ne-a prilejuit, în același 
timp, constatarea că în apă
rare formațiile noastre frun
tașe apelează deseori la un 
joc dur, peste limitele regu
lamentului.

STEAUA — ȘTIINȚA LO- 
VRIN 24—7 (11—4). Rezulta
tul final nu poate fi conside
rat — nici măcar la această 
diferență — exagerat, deoa
rece echipa campioană se a- 
•flă într-o formă excelentă. 

’In această partidă, Steaua a 
(evoluat fără Gruia și, după 
ce s-a detașat confortabil, 
și-a permis chiar să foloseas
că numai, jucătorii de rezervă.

Au marcat: Birtolom 5,
Stockl 5, Speck 4, Gațu 4, 
lacob 2, Popescu, Coasă, Ma
rinescu, Cristian — pentru 
jSteaua, Românu 3, Lambrecht 
2, R. Schmidt și Riegelmayer 
— pentru Știința Lovrin. Au 
arbitrat V. Cojocaru (Craio- 
ya) și P. Radvani (Cluj).

ambele formații au lăsat, pe 
rînd, impresia că vor cîști- 
ga, dar care s-a încheiat cu 
un just rezultat de egalitate, 
începînd meciul cu mai mult 
aplomb, băcăuanii au condus

PROGRAMUL DE AZI

Ora 14,30: Politehnica 
Galați — Dinamo Brașov

Ora 15,45 : Dinamo Bucu
rești — Voința București

Ora 17 : Știința Lovrin 
— Universitatea Cluj

Ora 18,15 : Universitatea 
București — Politehnica 
Timișoara

Ora 19,30 Steaua Bucu
rești — Sport Club Bacău

cu 4—0 (min. 9), dar gălă- 
țenii și-au revenit la timp 
și, treptat, au redus din han
dicap, egalînd în min 31 : 
6—6. în continuare, manifes
ted mai multă forță în atac,

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 15—11 (10—8). Con
fruntarea dintre aceste două 
echipe bucureștene a furnizat 
un meci echilibrat, pe alocuri 
dur, în care victoria studen
ților s-a conturat abia în ul
timele 7 minute ale jocului. 
Pînă atunci, scorul a fost — 
în majoritatea timpului — 
egal cu excepția finalului 
primei reprize cînd, prin 
combinații rapide și foarte 
spectaculoase, Universitatea 
luase un avans de trei go
luri : 10—7 în min. 29. In re
priza secundă, dînd oarecari 
semne de oboseală, ambele 
formații nu au mai manifes
tat aceeași incisivitate în a- 
tac, primul gol înscriindu-se 
după 13 minute de joc ! Sur
priza a constituit-o faptul că 
Voința a reușit egalarea (10 
—10 în min. 45) și, apoi, s-a 
menținut o bună bucată de 
timp „cap la cap" cu Uni
versitatea, prin golurile mar
cate de un jucător de... re
zervă : Chirculescu. 
atu al celor 
reprezentat 
ieri într-o formă excepțio
nală. Toate acestea au pălit, 
însă, 
tuos 
cum 
clar 
cat:
nea
2, Cosma 
versitatea, 
culescu 3,

Balaure

Un alt 
de la Voința l-a 
porterul Anca,

Și

în fața finalului impe- 
al studenților care, așa 
spuneam, s-au desprins 

în învingători- Au mar-
Chicidt 5, Stef 2, Voi- 

2, Schuman 2, Paraschiv
2 — pentru Uni<-
Mureșan, 4, Chir- 
Nițescu 2, Fabian
— pentru Voința.

Călin ANTONESCU

(Continuare' tn pag. a 4-a) .

SPORT CLUB BACAU —
POLITEHNICA GALATI 14 
'—14 (6—5). Am asistat la o 
partidă viu disputată, în care

„RUNDA" A DOUA 
A VACANȚEI 
SPORTIVE
STUDENȚEȘTI...

între 15 și 24 februarie va 
avea loe o nlouă rundă — a 
doua — a vacanței sportive 
studențești de iarnă. în vederea 
acestui eveniment. Comisia 
Sport-turism a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din Româ
nia, în colaborare cu Ministerul 
învățămîntului și Consiliul Na
tional pentru Educație Fizica 
și Sport inițiază numeroase ac
țiuni cu caracter sportiv, de 
masă și de performantă, prin
tre care și două finale re
publicane, la șah și schi, pre
cum și tabere alpine.

în cursul săptăminii viitoare, 
vom reveni cu amănunte, în 
cadrul unei ample avancronici 
a vacanței studențești de iarnă.

PREMIEREI INTERNAȚIONALE DE SCHI
BRAȘOV, 9 (prin telefon). 

_ In. -timp ce lipsa de zăpadă 
îi persecută în. continuare 
pe schiorii români, abun* 

•dența de precipitații căzute 
Ia Belgrad i-a împiedicat pe 
schiorii iugoslavi (anun
țați și așteptați) să se pre
zinte Ia startul premierei al- 

Apine de Ia Poiana. In aceste 
condiții, „Cupa Politehnica" 
s-a rezumat. în proba de 
slalom special, la un duel 
între schiorii români și oas
peții cehoslovaci, studenți 
din Bmo.

Competiția a fost dificilă, 
tocmai prin condițiile date : 
strat subțire 
gheață, deci 
pretențioasă 
de părți, ceea 
un echipament, adică sohiuri, 
de primă calitate. Cu tot re
gretul, 
că cel 
români 
favoriți 
Dorin Munteanu, ca și Ioana 
Belu) au participat la com
petiție cu schiuri sub orice 
critică, materiale necoreșpun- 
zătoare chiar pentru turism 
și agrement. Ioana Belu, de 
pildă, incapabilă 
manșă să rămînă 
re, pe pîrtia de 
căzut de trei ori, 
în evoluția a doua, împru- 
mutînd o pereche de schiuri 
de la o turistă de pe mar
gine, să stabilească recor
dul manșei, la o distanță de 
două secunde! Nu știm unde

de zăpadă, 
o manevrare 

prin pădurea 
ce presupunea

trebuie să spunem 
puțin trei concurenți 
care figurau printre 

(frații Daniela și

în prima 
în picioa- 
gheață, a 
pentru ca

iniiiiiiiiiniiiiiniiniiininiiiiînnnniiniiiînnii1

Dispută acerbă — șt 
nu tocmai corectă — 
pe semicerc. Fază din 
meciul Sport Club Ba
cău — Politehnica Ga
lați: 

11 ’,w™®

PREȚUIRE
Simbătă dimineață, înaintea pri

mului ccrc pedagogic din acest 
an, al profesorilor Liceului nr. "■>. 
cu program de educație fizica 
din Capitală, a avut loc o festi
vitate cu profunde semnificații : 
decernarea diplomei și insignei 
„Merite < deosebite în activitatea 
sportivă" 'profesoarei Constanța 
Theodorescu. directoarea liceului. 
Este o dovadă de caldă prețuire 
manifestată de Consiliul munici
pal pentru educație fizică și sport 
față de un cadru didactic de cul
tură generală (specialitatea isto
rie), care militează neobosit, de 
mai bine de 7 ani, de cind func
ționează în acest liceu, pentru 
realizarea unei depline armonii 
între învățătură și sportul de 
performanță. In calitatea ei de

lectiv al liceului, profesoara Theo
dorescu a fost continuu preocu
pată ca în instituție să fie pro
movați, cu prilejul concursurilor 
de admitere^ nu numai elevi și 
eleve cu aptitudini în sport, ci Ș> 
tineri cu o bună situație școlară, 
respectîndu-se astfel un principiu 
statornicit la „35“, Încă de la
semnarea actului de naștere a 
liceului. Prezența profesoarei 
Constanța Theodorescu la între 
cerile sportive în care suit anga 
iate echipele liceului, campionate 
cu caracter intern și chiar îiitil- 
niri internaționale (a condus, 
printre altele, delegațiile școlii m 
Iugoslavia și Polonia), la o serie 
de manifestații organizate cu 
oaspeți de peste hotare, com-

conducătoare a instituției, prof. 
Theodorescu s-a îngrijit perma
nent ca elevii fruntași în sport, 
angajați in diferite concursuri și 
competiții, să aibă posibilitatea de 
a fi în pas și cu cerințele proce
sului de invățămînt, în acest sens 
organlzind pentru ej ore speciale 
de lecții și consultații. In același 
timp, pe linia muncii exigente 
care caracterizează întregul co-

pletează tabloul unei activități 
obștești dintre cele mai rodnice.

Decernîndu-i diploma și insigna 
„Merite deosebite în activitatea 
sportivă", tov. Tudor Vasile, pre
ședintele C.M.E.F.S., a mulțumit 
prof. Constanța Theodorescu pen
tru pasiunea dovedită față de 
sport și a urat colectivului de 
profesori șj elevi de la Liceul 35 
multe succese în noul an, 1971.

'niniinniniuiiHniHiiununiniiiiinnnnnnniiuiiiiiiînniiiuniiiiiiinniHininiiiuiininnnunia fost grija pentru materiale 
a cluburilor de care aparțin 
cei in cauză.

Cîștigătprii probei de ieri 
— Mores și Crețoi — au 
marele merit de a se fi do
vedit tacticieni abili. Sesi- 
zînd greutatea traseului de 
gheață, ei au evitat ruperile 
de ritm, bruscările și alune- 
cînd egal — ca o anghilă — 
din poartă în poartă, au de
semnat prin regularitate pe 
campionii primei zile.

Dorin Munteanu, cu 
gleznă umflată, cu schiuri

Mihai B1RA

(Continuare' in pag. a 4-a)

283 ECHIPAJE
ÎN RALIUL MONTE CARLO

Ediția jubiliară (a 40-a) a celebrului raliu Monte Carlo de
butează cu un record: al înscrierilor.

Nu este însă vorba de ur. record absolut, ci un record al 
ultimilor ani, în care numărul participanților scăzuse — amato
rii ne mai _puțind face față luptei cu reprezentanții fabricilor- 
Pentru a „înviora" ediția din acest an a raliului s-a creat o 
categorie „B" rezervată alergătorilor individuali, care vor par
curge doar traseul de concentrare și primul traseu comun. 
Cu acești individuali și cu participant]! la a 3-a ediție a „cursei 
laureaților", numărul total ol înscrierilor la Raliul Monte Carlo 
totalizează, anul acesta, 283 echipaje (față de 222 în 1970).

AZI - DE LA ORA 11,15

lepetiție generală
a dinamoviștilor hucureșleni

• Echipa pleacă miine spre America de Sud, pe ruta
Plecarea în turneul sud-ame- 

riean fiind devansată cu o zi 
(luni, în loc de marți), fotbaliș
tii dinamioviști s-au întors asea
ră de la Sinaia, urmind ca as
tăzi să facă o „repetiție genera
lă" (cu public) pe unul din te
renurile complexului sportiv 
Dinamo.

Partida, care va opune pri-

mei echipe formația de tineret, 
va începe la ora 11,15.

Dinamo va părăsi miine 
Capitala, ruta care va fi ur-

BILANȚ 1970

CENTRUL DE CERCETĂRI - 
INTERSECȚIE A SPORTULUI CU ȘTIINȚA

® Ultima cariatidă care 
sprijină pregătirea olimpici
lor noștri.

© Un alergător de viteză 
se antrenează folosind vreo 
100 de exerciții tradiționale 
și află că doar 11 erau fun
damentale.

• Cibernetica — prin mo
delare — vine să confere an
trenamentului sportiv tocmai 
ce-i lipsea mai mult: exac
titatea.

(Citiți în pag. a 3-a)
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București - Praga - Paris ■ Bogota
disputa în Peru, vor urma 
două jocuri in Ecuador și 
4—5 partide în Brazilia.

Lotul fotbaliștilor bucureșteni 
va fi alcătuit din 19 jucători 
— din care nu vor lipsi bine
cunoscuta Dinu, frații Nun- 
weiller. Dumitrachc, Deleanu, 
Constanți nescu etc.

Directorul Centrului 
de Cercetări Științifice, 
conf. prof. dr. Nicu 
Alexe, în laboratorul 
de biometrie, alături 
<le boxerul Gabriel 
Pometcu, investigat 
pentru măsurarea for
ței picioarelor.

ÎN TURNEUL DE BASCHET DE

mată trecînd prin Praga, 
Paris. Bogota. Prima partidă 

va avea loc la Lima. în
ziua de 14 ianuarie. După 
alte două meciuri ce se vor

BELDEANU: EU MAI CRED 
IN STEAUA NOASTRĂ

L-ani întîlnit deunăzi pe Au
rică Beldeanu, tânărul și talenta
tul conducător de joc al Progre
sului. la centrul de medicină 
spqrtivă „23 August".

— Ești bolnav, Aurică ?
— Nu, am venit pentru vizita 

medicală înaintea plecării Ia Slă- 
nic. Moldova. Luni plecăm cu 
echipa...

— Și crezi că izvoarele de acolo 
vă vor da curajul necesar luptei 
pentru supraviețuire în „A“ ?

— Curaj avem. Să sperăm că o 
să avem și ceva mai multă șansă 
decît... Jiul.

Eu, personal, cred în steaua 
noastră.

TURUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI 
LA TENIS DE MASA, SE ÎNCHEIE ASTĂZI
TIMIȘOARA, 9 (prin tele

fon. de la corespondentul nos
tru P. ARCAN)

In cea de a doua zi a turu
lui campionatului de juniori 
s-au înregistrat. în general, 
rezultate scontate : JUNIOARE: 
Spartac București — Voința 
București 5—2. C.S.M. Cluj I
— C.S.M. - Iași 5—3. Șc. sp. 
Buzău — Montorul Pitești 
5—3. Voința Arad — Șc. sp. 
Petroșani 5—2. Spartac — Vo
ința Arad 5—2. C.S.M. Cluj I
— Voința Buc. 5—2. Montorul 
Pitești — C.S.M. Iași 5—3, 
C.S.M. Cluj II — Șc. sp. Petro
șani 5—2 ; JUNIORI : Rovine 
Craiova — Prefabricate Bucu
rești 5—1. Constructorul Hu
nedoara — C.S.M. Cluj 5—2, 
Politehnica București — Co
merțul Tg. Mureș 5—3. Poll-

LA TIMIȘOARA

RAPID-PERFORMERA ZILEI: 70-61 CU STEAUA!
TIMIȘOARA, 9 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Neîndoielnic, turneul de 

baschet de la Timișoara con
stituie un succes. Numărul 
mare al celor prezenți în 
sală și amploarea întrecerii, 
pe care baschetul nu le-a 
mai cunoscut de multă vre
me (în Capitală, nici la jocu
rile internaționale) ne deter-

mină să socotim pozitivă 
programarea competiției 5 i 
acest oraș. De altfel CJEFS 
Timiș și comisia județeană 
de specialitate au apreciat 
cum se cuvine cinstea de 
a găzdui un turneu de ase
menea importanță, fapt ce 
s-a, reflectat în străduința 
de a asigura partidelor cele 
mai bune condiții de des-

fășurare. 
zibile, 
tradiționala 
bănățenilor.

Revenind 
propriu-zise, 
precierea referitoare la spec
tacolele oferite, dar sîntem 
nevoi li să avem unele rezer
ve asupra calității partide
lor. Oricît de pasionantă ar

Eforturile sînt vi- 
lăudabile și cinstesc 

ospitalitate a

la meciurile 
vom repeta a-

fi evoluția scorului, oricît de 
mare ar fi dăruirea jucăto
rilor nu poți trece cu vede
rea nivelul tehnic modest 
reflectat în frecvența supă
rător de mare a greșelilor

D. STANCULESCU

(Continuare m pag. a 4-a)

5—3. C.S.M.
5—4. Cons-

tehnica — Rovine
Iași — Comerțul . ___
tructorul »— Cutezătorii Buzău 
5—3. Sănătatea Tr.
C.S.M. Cluj 5—2. 
— Voința București 
zătorii — C.S.M.
Prefabricate — Voința 5—0, 
Politehnica — Voința 5—1, Ro
vine — C.S.M. Iași 5—2. Cons
tructorul — Comerțul 5—4, 
Cutezătorii — C.S.M. Cluj 
5—1,

Miine (n.r, azi), o dată cu 
întrecerile zilei « 3-a. turul
campionatului național de 
juniori se încheie.

Severin — 
Sănătatea 

5—2. Cute- 
Iași 5—4,
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Și pentru că e din nou 
duminică, să ne delectăm 
cu două aforisme pe 
care ni le-a sugerat co
legul și prietenul nostru 
elvețian Henri Scbihin.
• Se spune că pentru 

omul modern sportul este 
indispensabil ca apa și 
săpunul. Există. însă, și 
oameni care nici nu simt 
lipsa acestor lucruri.

• Cine judecă sportul 
doar din auzite, seamănă 
cu orbul care critică o 
pictură.

VICTOR BANCIULESCU
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ÎN VIZITĂ LA UN CENTRU
DE CULTURISM

GIGANȚII
DE LA

CONSTANȚA■ ia

I

UR Om DE FOTBAL 
DESPRE RLTI ORITIEni DIR FOTBAL

• in acest ioc se investește un enorm capital sufletesc ® Alec James, fotbalistul ideal

SONNY LISTON
O EXISTENȚĂ METEORICĂ

ÎN BOX $1 IN VIAȚA

Cultul pentru frumusețea 
corpului este cunoscut 
din cele mai vechi tim

puri. Dorința fiecărui om de 
a avea o înfățișare cît mai plă
cută nu surprinde pe nimeni 
nici în zilele noastre, cu atit 
mai mult cu cît complexul de 
exerciții menit să contribuie la 
abeasta constituie și un mijloc

de Păstrare și fortificare a eâ-j 
nătății. De aceea, nu am fost 
SUtprinși aflind că la Constanta
— datorită preocupării Consiliu

lui județean pentru educație fi
zică si snort — a luat ființă, 
cu dtva timp in urmă, un cen
tru de culturism. Funcționînd pe 
lingă clubul FARUL, noua sec
ție s-a bucurat de aprecierea 
tinerilor și măi vlrstnicilor 
chiar din prima zi a existenței 
sale.

într-o sală special amenajată
— în care poți crede că te afli 
într-un cabinet medical — își 
desfășoară programul zilnic 50 
de practicanți al culturismului. 
Contra unei taxe de 75 de lei 
lunar, ei iau 6 lecții (a cite 
două ore fiecare) pe săptămînă. 
Sub supravegherea permanentă, 
atentă și competentă a maestru
lui sportului LISIAS IONESCU 
și avind la dispoziție helco- 
metre cu scripeți, haltere de 
diferite greutăți, pantere, bănci 
de gimnastică, bară fixă sus
pendată in plafon, vibratoare 
electrice și spaliere — tinerii 
care au început exercițiile in 
primele zile ale lui noiembrie 
au devenit acum adevărati Her
cule. Pentru desfășurarea în 
cele mai bune condiții a lecți
ilor s-a amenajat o saună elec
trică cu raze infraroșii și o in-

[ căpere cu dușuri. Trebuie adău- 
i gat că întreaga activitate se 

desfășoară sub strict control me.
• dical. Exercițiile și programele 
i săptăminale sînt afișate pe un 
panou, fiecare cursant lucrînd 

I individual și fiind corectat, da- 
! că este cazul, de antrenor. O 

parte a exercitiilor se desfășoa
ră în ritmul unor melodii an-

I trenante de muzică ușoară.
| In momentul de fată, se stu- 
I diază posibilitatea înființării 

unui a.l doilea centru care să 
fie pus la dispoziția tinerelor.

i „Evele" — deși nici una nu se 
îndoiește de frumusețea corpu
lui ei — doresc să atingă per
fecțiunea. .... .... «.

Popularitatea de care-.se bu-1' 
! cură culturismul, atracția pel 
i care o exercită asupra oameni
lor de cele mai diverse preocu- 

; pâri și profesii — impun în- 
I ființarea unor centre speciale 
li în toate județele țării. De alt- 
Ifel consiliile județene au sar

cini precise în acest sens, re
ieșite din planul de măsuri 
adoptat de CNEFS la Plenara 
din februarie 1970.
prof. Mihai DRAGOMIRESCU

Iain Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport

• „Minunea blondă" înaintea lui Bodola • Apolzan, un jucător de superclass

• Dinu este din „aceeași familie" cu Gemmel • Hugo Meisl — părintele spiritului ofensiv

• Vittorio Pozzo — un,., general al fotbalului ® Viitorul fotbalului românesc? Cluburile!

Gu Octav Luchide — una 
din cele mai puternice 
și mai reprezentative 

personalități din fotbalul ro
mânesc, omul care l-a iubit 
atit de mult incit și-a... con
fundat peste 50 de ani din 
viață cu destinele lui — am 
avut zilele trecute o convor
bire pe care o consemnez cu 
convingerea că vorbele și 
ideile exprimate de acest de
can „de jure" al fotbalului 
românesc merită să fie scrise 
și citite.

Eugen 
că fot- 
11. Dv, 

peste

rezist tentației de a vă soli
cita paralele comparative in
tre ieri și azi. Care fotba
liști vi s-au părut mai valo
roși, cei de acum 30 de ani 
sau cei de acum ?

— O.L. : Poate n-o să te 
satisfacă, dar răspunsul meu 
este ...mixt. Media valorică 
a jucătorilor de azi este su
perioară celei din trecut, 
dar, pe de altă parte, cred 
că vîrfurile de atunci se si
tuează deasupra celor de 
azi.

— REP: Crescut la școala 
comparațiilor directe, a ie
rarhizărilor și a clasamente
lor punctate și argumentate, 
v-aș ruga să-mi indicați cî- 
teva opțiuni față de mari 
jucători, cu atit mai mult 
cu cit ați văzut mii de fot-

— REP : Scriitorul 
Barbu spunea cîndva 
balul este o glumă în 
care i-ați consacrat 
cinci decenii din viață aces
tei „glume", ce interpretare 
dați metaforei ?

— O. LUCHIDE : N-aș pu
tea spune că metafora lui 
Eugen Barbu n-are substan
ță. Are, dacă ne gîndim că 
nu 11, ci de 100 x 11 mili
oane de viețuitori ai Terfei 
îi consacră „glumei11 un mare 
capital sufletesc. Printre a- 
ceștia, îl știu, de multă vre
me, și pe scriitorul Barbu. 
Apoi, deși glumele fac parte 
din viața noastră, cred că 
fotbalul ne solicită mai mult 
— NE IA MAI MULT ȘI 
NE DÂ MAI MULT — și am 
să fac o referință la un alt 
scriitor „mușcat" de această 
pasiune, la celebrul Camus, 
memorabil și prin profesiu
nea de credință vizavi de 
fotbal pe care a făcut-o lu
mii.

Este adevărat că noi glu
mim adesea cu fotbalul, dar 
îl luăm, 
mai în 
tăm, de 
râm, de 
tare pe

— REP: Martor avizat al 
istoriei vii a evoluției fotba
lului, ați remarcat fără în
doială marile schimbări ca
litative survenite în joc, 
schimbări care-i determină 
pc unii să spună că, de 
pildă, în comparație cu fot
balul antebelic, cel actual 
este aproape.» alt joc. Prin
tre aceste reale deosebiri, 
marea diferență de ritm este 
un capitol adeseori adus în 
discuție. Care este punctul 
dv. de vedere față de acest 
aspect ?

— O-L. : Viața, astăzi, este
dominată de viteză, de dina-, 
mism. (Pînă și bătrînii din 
zilele noastre sînt mai dina
mici decît cei dg, .ac.uțp bauer, fotbalistul care apro-
de ani). Nu este ,o..îatîfapla-,.. ■ pie cel mai mult fotbalul de 
re că fotbalul este azi mult 
mai rapid. Punînd însă în 
ecuație viteza lui cu eficien
ța și cu spectaculozitatea, 
cred că acest ultim parame
tru este vizibil diminuat. Iar 
eficiența ? Asta-i problema 
problemelor fotbalului ac
tual. Ea înregistrează cote di
ferite în funcție de gîndirea 
antrenorilor și de materia
lul uman pe care-1 au la 
dispoziție.

— REP: Ajungînd la ma
terialul uman, la jucători, nu

și Baratki și Bodola, erau de 
talia marilor vedete interna
ționale de azi.

După război: Apolzan. A- 
părător ideal, tip de jucător 
de superclass.

— REP : Pe cine apreciați 
mai mult din fotbaliștii noș
tri activi ?

— O.L.: O să vă surprin
dă, poate, dar preferatul 
meu este Dinu, și nu pentru 
că a fost ales fotbalistul ro
mân nr. 1 al anului. Nu. îl 
urmăresc și-l admir de mul
tă vreme. Eu îl compar cu 
excepționalul fundaș ofensiv 
scoțian Gemmel. Sînt din a- 
ceeași familie.

— REP: Revenind la evo
luția fotbalului de-a lungul 
timpurilor, știu că ați avut 
strinse legături cu iluștri oa-

fără îndoială, mult 
serios decît o ară- 
vreme ce ne supă- 
atîtea ori, așa de 

el.

baliști pe toate stadioanele 
mari ale lumii. De-a lungul 
atîtor zeci 
list v-a 
mult ?

— O.L.:
James, sinteza unui atlet su
perb cu o îndemînare de ex
cepție- I se spunea (înainte 
de război) „interul zburător11. 
N-am văzut în viața mea un 
fotbalist mai percutant, mai 
înnebunitor pentru apărări.

Pe cine ați plasa 
următoare ?

Di Stefano. 'Jucă- 
făcea tot, sau a- 
ce se poate face

de ani, ce fotba- 
impresionat mai

Un englez, Alee

— REP : 
pe locurile

— O.L. : 
torul care 
proape tot 
pe întreaga suprafață (a tere
nului. Apoi, Pele. (țel mai 
rafinat atacant din . istoria 
fotbalului. Ar urma... Jun loc 
liber, iar pe treapta a cin- 
cea l-aș așeza pe Becken-

artă.
— REP : Sînt sigur că iubi

torii fotbalului de Ia noi sînt 
curioși să vă cunoască pre
ferințele în rîndul marilor 
Jucători români.

— O.L.: înainte de război, îl 
văd cu un... scurt-cap înainte 
pe Baratki în. fața lui Bodo
la- Motivația ? Teribila lovi
tură de cap a „minunii 
blonde", superior la acest 
capitol tuturor jucătorilor pe 
care i-am văzut pe toate me
ridianele globului. Amîndoi,

meni de fotbal din multe țări. 
Dr. Mihail Andrejevici, perso
nalitate de vază a F.I.F.A.-ei. 
îmi spunea acum cîteva luni 
la Belgrad Că se simte ono
rat de amiciția dv. N-am să 
adaug și alte complimente 

pe care vi le făcea, deoarece 
știu că sînteți omul care fuge 
de laude. Stărui totuși la ca
pitolul relații cu mari tehni
cieni ai fotbalului în speran
ța că-mi veți spune 
citeva cuvinte 
Hugo Meisl.
Pozzo', pe care 
cunoscut foarte

— O.L.: Pe
viei îl știe toată lumea, fi
ind, cred, enciclopedia vie 
nr. 1 a fotbalului european. 
Hugo Meisl este, probabil, 
marele părinte al... spiritului 
ofensiv, pe care-1 dorim și 
azi cu 
nune —“wTTriYfWeam-ul —?
a fost cel mai mare specta
col fotbalistic ce mi-a fost 
dat să văd. Bătea orice ad
versar cu un joc ofensiv în 
care artificiile îți luau pur 
și simplu ochii- Fanatic al 
atacului. austriacul Hugo 
Meisl rămîne una dintre per
sonalitățile celebre ale fot
balului mondial.

Cu „bâtrînul leu" Vittorio 
Pozzo a fost

măcar 
despre un 

sau Vittorio 
știu că i-ați 
bine.

dr. Andreje-
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Vom aniversa

S'

100 DE ANI DE PATINAJ IN ROMÂNIA
In luna martie a anului 1972, vom aniversa 100 de ani de patinaj 

in țara noastră și 50 de ani de la înființarea federației de specialitate.

Prima grupare de patinaj a fost 
Înființată la Cluj în anul 1872, 
așa cum reiese din unele docu
mente păstrate cu grijă, cum este 
acela pus recent la dispoziția 
noastră de către prof. Boldiș Vn- 
sile din Cluj Este vorba chiar de 
Statutul acestei prime asociații de 
patinaj ființînd încă din secolul 

■ trecut, pe teritoriul țării noastre.
Bineînțeles, s-a patinat la noi 

și cu mulți. chiar foarte mulți 
ani înainte. Recentele precizări 
în materie, provenind tot de la 
Cluj, atestă pregnant ace -.ta. Pa
tina de os, care în prezent se 
află printre exponatele muzeului 
sportiv din Cluj, este o dovadă 
că patinajul era cunoscut pe me
leagurile noastre încă în vremuri 
îndepărtate. Se apreciază că a- 

■; ceastă epocă trebuie situată cam 
cu 80o de ani înaintea erei noas- 

, tre.
inițiativa Federației române de 

patinaj de a aniversa în mod fes
tiv eele două evenimente mai 
sus menționate, a stîrnit un viu 
interes în rindurile iubitorilor a- 
cestui sport, mulți dintre aceștia 
contribuind cu diverse documente 
suplimentare (afișe, diplome, in
signe etc.). Acest interes a deve
nit șl mai susținut atunci cînd s-a 
aflat că toate aceste date vor fi 
cuprinse într-un album festiv ce 
va fl publicat prin grija editurii 
Stadion, precum șj in broșura 
„Un secol de patinaj în Româ
nia11, care cuprinde toate rezulta
tele tehnice obținute de patlna-

torii români la competițiile inter
ne șl internaționale la patinaj ar
tistic Șl patinaj viteză. în cei 106 
ele ani de activitate. La redacta
rea acestor lucrări își dau con
tribuția o serie de specialiști pre
cum sînt clujenii Ludovic Beke, 
Vaslle Boldiș, Andrei Somodl (cel 
mai vîrstnic antrenor de patinaj 
artistic din țara noastră. 32 de 
ani), Carol Gal din. Tg. Mureș. 
Bela Horos, Valeriu Marchievici. 
Gheorghe Roncea, Emilian Papuc. 
Ștefan Demeny din București, 
precum șl alțj pasionați ai pati
najului. Materialele colecționate 
vor fi expuse și în cadrul unei 
expoziții, amenajată special in 
acest scop, la începutul anului 
1972.

Evenimentul va L marcat și 
prin organizarea unor mari com
petiții de patinaj, la care vor fi 
invitați patinatori din întreaga 
lume.

In cadrul adunării generale fes
tive — lărgite — a comitetului 
federal al F.R.P. din luna martie 
1972, se vor acorda diplome de 
onoare, medalia jubiliară șl alte 
distincții de prestigiu, celor mai 
buni activiști, care și-au adus 
contribuția la dezvoltarea patina
jului artistic șl de viteză în țara 
noastră.

Pe această cale facem încă un 
apel acelor persoane, care posedă 
documente și alte materiale legata 
de activitatea de patinaj, să spri
jine inițiativa federației noastre,

puntnd la dispoziție — prin do
nație sau contra cost — toate a- 
ceste elemente.

Mulțumind anticipat celor ce 
ne vor ajuta în această direcție, 
îi invităm de pe acum la aniver
sarea acestui important eveni
ment pentru mișcarea sportivă 
din patria noastră

Prof. Fl. GAMULEA 
secretar general al F.R. Patinaj

L

SPICUIRI

care am participat după peste 
trei decenii de eclipsă, nu 
pot să nu vă întreb ce im
presie v-a lăsat evoluția e- 
chipei naționale la „El Mun
dial11 ?

— O.L.: 
și multe: 
comportat 
Cine pretinde că se aștepta 
la mai mult, glumește... Iar 
efectele evoluției naționalei 
la Guadalajara sînt 
cele mai favorabile : 
a scăpat de acele 
complexe care parcă 
iau la începutul 
partide internaționale 
cu picioarele pe

A murit Sonny Liston,
fostul campion mon
dial al boxerilor pro

fesioniști de categorie grea. 
4 murit în împrejurări mis
terioase. așa cum i-a fost 
întreaga viată. Facem aceas
tă afirmație gîndindu-ne că 
este, poate, unicul campion 
mondial care și-a inceput 
ucenicia sportivă în... în
chisoare. Acolo a învățat

Charley Liston că loviturile 
pe care le împărțea cu dăr
nicie în desele încăierări la 
care participase se numesc 
croșee. upercuturi, directe 
sau jaburi.

Statura sa impunătoare 
(1,85 m șl 91 kg) dar, mai 
ales, forța 
mun l-au 
înoerce norocul și pe ringul 
profesionist.

sa ieșită din co- 
determinat să-si

j

Fără vorbe mari 
băieții noștri s-au 

peste așteptări!

dintre 
echipa 

tiranice 
o gîtu- 
oricărei 
; este 
pămînt, 

conștientă de propriile posi
bilități, curajoasă.

— REP: O ultimă între
bare : în procesul de dez
voltare a fotbalului nostru, 
ce rol atribuiți cluburilor ?

— O.L- : Cred că singura 
cale de urmat este cea a în
tăririi cluburilor. Nu se poate 
să mizezi doar pe 4—5 ju
cători de la Dinamo, 4—5 de 
la Rapid și încă vreo cîțiva 
de la celelalte echipe. Trebuie 
să întărim ceea ce constituie 
nucleul de bază al fotbalului 
de pretutindeni — clubul, a- 
cordîndu-i tot concursul în 
dezvoltare și pretinzîndu-i 
mult mai mult ca pînă a- 
cum. Pe vremea cînd eram 
selecționer, aveam 3—4 ju
cători foarte buni pe toate 
posturile (neavînd deci pro
bleme în alcătuirea unui 
„11“ valoros), iar astăzi avem 
posturi semivacante.

Cluburile — întărirea 
continuă — vor aduce socce- 
rul românesc pe treapta pe 
care talentul băieților noștri 
și marea noastră dragoste 
pentru fotbal o reclamă.

>a lui mi>*

altceva. Așa

DINTR-0
CARTE DE VIZITĂ

— A fost sportiv de per
formanță 1» fotbal, rugby 
și oină, practicing — ca 
sporturi auxiliare — teni
sul și atletismul.

—• A fost secretar gene
ral al clubului SPORTUL 
STUDENȚESC și preșe
dinte al secțiilor de fotbal, 
rubgy și atletism ale a- 
cestui club între anii 1919 
—192G.

— A fost arbitru de ca
tegoria I Ia rugby, atle
tism.

— A fost secretar general 
al Federației române de 
fotbal de la înființare, din 
1930, pînă în 194».

— A fost secretar gene
ral al Comitetului Olimpic 
Român din 1946 pînă în 
1956.

— împlinește Ia 27 ianua
rie respectabila vlrstă 
70 de ani.

cum în războaie au existat 
mari generali care obțineau 
victorii pentru că își cunoș
teau foarte bine adversarii, 
la fel a fost și cu Pozzo. Fă
cea echipei o pregătire de 
mare conducător. își chema 
jucătorii la Coverciano o da
tă pe săptămînă — în de
cursul întregului an — iar 
fiecare partidă era pregătită 
în funcție de trăsăturile și 
de atuurile adversarului. 
Așa se face, bunăoară, că 
Squadra azzurra — condusă 
de el — învingea cu regula
ritate celebra echipă a Un
gariei.

— REP : Aflîn<lu-ne după 
un turneu final al C.M., la

S-ar părea că, sportivul judoka aflat 
in aer, la aproape un metru înălțime, a- 
tunci cind va cădea nu va mai putea să 
se ridice singur de pe saltea. Măcar o 
coastă ruptă, trebuie să survină. Dar, nu 
se întîmplă nimic. în întrecerile celor 
care practică judoul, asemenea poziții 
critice ale unuia sau altuia dintre com
petitori se intîlnesc foarte des. Altfel, 
nici nu ar trezi, probabil, atîta interes 
printre tineri, acest sport al abilității, în 
care... David îl poate învinge pe Goliat. 
Ceea ce trebuie știut, însă, este faptul că 
toți judoka, băieți sau fete, atunci cind 
pășesc pentru prima dată pe saltea în
vață mai întîi cum să cadă și apoi cum 
să-și trîntească adversarul.

în imaginea realizată de colaboratorul 
nostru, Ion Popescu, din Ploiești, este 
prezentată o spectaculoasă aruncare pes
te umăr cu prinderea brațului (seoi- 
nage).

lor

Marius POPESCU

Avea 21 de ani cind și-a fă
cut debutul pe un ring din St. 
Louis, unde. în seara zilei de 
2 septembrie 1953, l-a făcut 
K.O. în primul rund pe un oa
recare Don Smith. Dar boxul 
nu era principala sa preocupa
re. dovadă partidele pe care le 
susținea la intervale prea mari 
ca să ne putem închipui că a- 
cestea constituiau principala 
sursă a existentei sale. Deși 
în 1955 obține șase victorii din 
tot atitea partide, dintre caro 
cinci înainte de limită. Liston 
nu boxează în 1956 decît o sin
gură dată, iar în 1957 este com
plet inactiv. Revine în ring in 
anul următor și. din victorie în 
victorie, ajunge ca în 1962 să. 
lupte pentru centura mondială 
deținută atunci de fostul cam
pion olimpic. Floyd Patterson.

Meciul Patterson — Liston a 
avut loc la 25 septembrie ia 
Chicago și nu a avut istorie. 
SONNY LISTON CÎȘTIGIND 
PRIN K.O. IN PRIMUL RUND, 
în 1963. ,1a. 22 iulie. Patterson 
solicită revanșa si „Domnul 
urs”, cum i se mai spunea lui 
Sonny Liston, acceptă. Meciul 
s-a disputat la Las Vegas și a 
fost o copie identică a primei 
lor întîlniri : Liston a învins 
tot prin K.O. și tot in prima 
repriză. Se credea că apăruse 
un supercampion.

Si iată-1 răspunzînd provo
cării unui tînăr greu, aureolat 
de medalia olimpică de la 
Roma : Cassius Clay.

întîlnirea dintre Sonny Liston 
ți Cassius Clay a avut loc în 
celebra stațiune Miami Beach, 
Ia „Convention Hall11, la 25 fe
bruarie 1964. Aproape 9 000 de 
spectatori au venit să vadă cum 
se va descurca guralivul Cas
sius Clay în fața uriașului 
Sonny.

„Domnul urs" anunțase că îl 
va zdrobi cu un singur pumn 
pe «acest băiețel obraznic»11. 
Si poate că intenția lui Liston 
s-ar fi realizat dacă Clay nu 
ar fi fost un maestru al esehi- 

a

Una din ultimele fotogra 
fii ale lui Sonny Liston

zădărnicit toate acțiunile de a- 
tac ale campionului mondial. în 
rundul șase Liston avea o arca
dă spartă și se arăta complet 
derutat de stilul adversarului 
său. Cel de-al șaptelea rund 
nu s-a mai disputat. „Domnul 
urs” nu și-a mai părăsit colțul. 
El l-a anunțat pe arbitrul me
ciului, Barney Felix, că este 
accidentat la mina dreaptă și 
că nu mai poate lupta în conti
nuare. învingător prin K.O. 
tehnic. Cassius Clay.

Meciul revanșă Clay — Lis
ten a fost programat pentru 
data de 25 mai 1965. Cei doi au 
boxat în orășelul Lewiston, din

vei. Jocul său de picioare

Pe lista măsurătorilor 
antropomctrice ale marilor 
campioni ai ringului. Son
ny Liston deține două.,, 
recorduri.

în primul rînd mărimea 
pumnului său — 38,10 cm 
— depășea chiar pumnul 
uriașului Primo Camera, 
care măsura doar... 37,46 
cm. în al doilea rînd, 
glezna sa măsura 30,48 cm 
pe cînd a lui Camera 29

sportivă 
Charley 

din Las
a fost 
„Ursul

■■■Și, 
cariera

cu acest al doilea K.O., în fața lui Cassius Clay, 
pugilistică a lui Sonny Liston a luat, practic, sfîrșit

(la Craiova. în meciul cu Univer
sitatea).

G. I. VIRGIL. COB ADIN. 1) , Le
gea este una și aceeași : fie că 
e vorba de acordarea unui gol, 
fie că decizia se referă la un ba
nal aut sau corner : în toate ca
zurile, arbitrul va aprecia dacă 
mingea a depășit linia respectivă, 
în aer sau pe pămînt, cu întreaga 
el circumferință. 2) „In jocurile 
de copii, desfășurate pe terenuri 
mai mici, dacă mingea degajată 
de portar întră DIRECT în poarta 
cealaltă, este gol Răspunsul 
este valabil, atît pentru cel mici, 
cît și pentru cei... mari : dacă 
degajarea a urmat unei faze obiș
nuite de joc (în prealabil, porta
rul prinsese mingea șutată de un 
adversar sau trimisă de un 
coechipier) golul realizat în con
dițiile descrise de dv. este vala
bil (s-au șl înscris asemenea go
luri). Dacă însă e vorba de o 
executare a unui aut de poartă,

MARIN NICOARA, TURDA. 1) 
Acel „5“ cu care a fost notat Tă- 
taru, după meciul Steaua — C.F.R. 
Timișoara, n-a fost o greșeală de 
tipar (cum a crezut el, probabil), 
șj nici una de apreciere (cum 
credeți dv.). Deși a înscris 3 go
luri în acest meci (e necesar, to
tuși. să prefcizăm : prunul, din 
lovitură de la 11 metri, iar al 
treilea în condițiile unul ofsaid 
nepenalizat de arbitru), Tătaru a 
prestat un joc puțin mulțumitor. 
Trebuie să vă spun, de altfel, că 
aceasta a fost șț părerea obser
vatorului federal. 2> In schimb, 
Iordănescu are drept la o recti
ficare : el trebuie să figureze 
printre jucătorii care au reușit să 
înscrie două goluri în deplasare

echipa care s-a trezit cu mingea 
in plasă, nu trebuie să se sperie. 
Ea va fl repusă în joc, tot prin- 
tr-un... aut de poartă.

NICOLAE MOCANU, COMUNA 
TISAU. Dragostea pentru Rapid, 
dorința de a vedea cît mai multe 
meciuri ale acestei echipe, v-au 
determinat să vă cumpărați tele
vizor. furnal să nu se defecteze.

statul Maine. Arena, un fost. . I 
hangar de avioane, nu cuprin
dea mai fault de 3 —i000. de 
spectatori. Ca urmare, bilețel^ 
de intrare s-au vîndut ia bursa 
neagră, costul unui fotoliu de 
ring ajungind chiar la suma de 
500 de dolari. Peste 500 de ci
nematografe au transmis acest 
meci. In plus, televiziunea. Fi
nanciar. problema a fost rezol
vată. cei doi boxeri primind 
fiecare cjte 480 657 de dolari.

I)in punct de vedere sportiv, 
partida a fost însă un eșec.

Imediat după primul gong 
Liston a recepționat o dreaptă 
formidabilă. A primit-o calm 
pregătindu-se pentru un meci 
de lungă durată. După o pauză 
foarte scurtă Clay atacă din 
nou și Un formidabil „un-doi" 
izbește figura „Domnului urs"‘ 
care se prăbușește pe spate 
knockoutat. cum se spune, „in 
cruce11. Arbitrul din ring, fostul 
campion al lumii Jersey Joe 
Walcott, l-a numărat, pînă- la 
10 pe Sonny Liston. K.O. ! Ca
riera de campion s-a încheiat 
mai repede decît se așteptau 
numeroșii lui simpatizant!.

Iată, pe scurt, viata 
a celui care 
Sonny Liston, 
Vegas".

Petre HENȚ

Fie televizorul, fie... Rapidul t In 
orice caz. voi transmite televiziu
nii rugămintea dv. de a fi trans
mise mal multe partide de fotbal, 
dacă nu »în direct'1, măcar fil
mate.

IOAN PISTEA, CLUJ. 1) Unul 
arbitru de fotbal i se cere să dea 
dovadă de competență, corectitu
dine. autoritate. . dar, pe lingă a- 
ceste însușiri, el trebuie să aibă 
și m dram de... noroc. Dați-mi 
să conduc, în 1971, citeva meciuri 
In care să nu fiu pus în situația 
de a acorda sau de a refuza o 
lovitură de la 11 metri, sau în care 
gazdele vor conduce în minutul 
5 cu 3—0, și vă asigur că voi fi 
desemnat cel mai bun arbitru al 
anului. înaintea lui Bentu șt a 
lui Llmona 1 2) Veți primi răspuns 
prin scrisoare.

MIHAI DANIELESCU, OLTENI
ȚA. In. urmă cu ani, echipa Ta- 
rom, care participa la campiona
tul diviziei B de fotbal, s-a cla
sat pe primul loc în seria I șl a 
obținut, astfel, dreptul de a juca 
în A. Ea n-a activat nici un mo
ment, însă, în această nouă cate
gorie. superioară, întrucît « inter
venit fuziunea cu Rapid. în felul 
acesta, Universitatea Cluj, care 
retrogradase din divizia A. s-a 
putut salva, oeupînd locul lăsat 
vacant de Tarom.

ION DORNESCU, VASLUI. Fap
tul că mă numesc Ion Poștașii, 
se pare că v-a îndreptat pe o 
pistă greșită, atît pe dv. cît și pe 
alțț mulți cititori, care m-au ru
gat să transmit echipelor lor fa
vorite felicitări de Anul Nou. In 
aceeași măsură, ar fi nelndicat 
să-1 întrebați pe poștașul care vl 
aduce scrisori, la ce echipă a de
butat Dumltrache !

ANA BĂNUȚI, BOCȘA. Așa 
cum s-a arătat în materialul 
„Contribuția clubului Dinamo la 
pregătirea candldaților olimpici". 
Mlhaela Peneș, care fusese acci
dentată, a reluat antrenamentele 
de condiție fizică șl cele tehnico- 
specifice. Este de așteptat, deci, 
că ea va putea participa la con
cursurile din noul sezon atletic. 
Șl, sperăm, cu succes !

ilustrații : N. CLAUDIU
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INTERSECȚIE A SPORTULUI CU ȘTIINȚA
I

Două evenimente au marcat existența Centrului de 
Cercetări Științifice în anul 1970. Intrînd in vigoare dispo
zițiile cu privire la realizarea muncii științifice pe bază de 
contract, unitatea s-a încadrat în aria acestor prevederi, 
începînd să execute comenzile federațiilor, să cerceteze teme
le solicitate de către acestea. Celălalt eveniment a fost in
cluderea asistenței olimpice a loturilor printre problemele 
majore ale centrului.

în cele din urmă, după o serie de restructurări ale 
programului tematic, Centrul de Cercetări a lucrat în anul 
1970 pe următoarele direcții:

a) Asistența olimpică
b) Modelarea antrenamentului în funcție de specificul 

ramurii de sport.
c) Studiul potențialului biometric al populației școlare 

(clasele 5—8).
d) Efectele educației fizice într-o uzină bucureșteană.

• Modelarea
restructurări

fermentul viitoarei

fundamentale
a antrenamentului sportiv

alizarea acumulărilor biolo
gice și motrice minimale este 
necesar ca elevul să facă zil
nic sport, sau măcar de pa
tru ori pe săptămînă, 25—30 
de minute, cu intensitate op
timă'' .

• Asistența olimpică = fotografierea

din diferite incidențe a sportivului

O bună parte dintre com- 
ponenții lotului olimpic al ță
rii noastre au început să aibă 
la Centrul de Cercetări Știin
țifice un dosar întocmit din 
datele obținute prin toate 
sursele de informație. Se ob
servă tendința unor interpre
tări complexe a personalită
ții individului. începînd cu 
date sociologice, cu traseul 
școlar și profesional și conti- 
nuînd cu traseul sportiv. Ul
timul este, desigur, 
cel mai dezvoltat, 
elemente referitoare 
de sănătate, tipul 
capacitatea de efort 
și specială, 
teste de laborator,

capitolul 
incluzînd 
la starea 
somatic, 
generală 

motricitate, 
capa-'

citate de efort psihic etc. 
Fiecare capitol se încheie cu 
idei concluzivc și recoman
dări. Prin coroborarea tuturor 
liniilor de interes enumerate, 
utilizînd toate mijloacele de 
informare obiectivă (furniza
te de antrenori, metodiști, me
dicul sportiv de lot, Centrul 
de Medicină Sportivă, auto
controlul efectuat de către 
sportivul însuși, precum și 
prin investigații proprii ale 
Centrului de Cercetări), se 
vor alcătui periodic sinteze 
exprimate în planuri de pre
gătire, în graficul calendaru
lui competițional. în graficul 
formei sportive etc.

® Relația intre autorul cercetării

și beneficiar

Unitatea pentru cercetări 
științifice a sportului româ
nesc ' a lucrat pe bază de con- 

.■ tract, în anul 1970, pentru ur
mătoarele federații: atletism, 
box, lupte, canotaj, caiac-ca- 
noc, gimnastică — femei, 
scrimă, tir, bob și handbal. 
.Abstracție făcind de specifi
cul fiecărei lucrări, în func
ție de particularitățile ramu
rilor de sport și de necesități 
pregnante, vrem să ne o- 
prim asupra unei chestiuni 
care ține de conceptul stilu
lui de muncă. Unde se ter
mină zona de lucru a cerce
tătorului și unde începe res
ponsabilitatea beneficiarului? 
Cine este cel mai indicat să 
aplice în practică rezultatele 
finale ale cercetării? Aceste 
laturi sînt. de regulă, insufi
cient elucidate, în orice do
meniu împlinit de curînd cu 
o instituție specializată în 
cercetări. în cazul nostru, u- 
nitatea în cauză obișnuia la 
încheierea unei lucrări să or
ganizeze sesiuni deschise, me- 

!se rotunde etc., cu antreno
rii ramurii de sport vizate, 
să tipărească pentru benefi
ciari toate datele și conclu
ziile edificatoare pentru tema 
abordată; în sfîrșit, să acorde 
asistență tehnică. Dar s-a a- 
firmat că modalitatea n-ar fi 
suficientă și că ar fi necesar 
ca lucrătorii Centrului de 
Cercetări să lucreze la clu
buri, în faza de aplicare. 
Dacă s-ar fi dat curs unei 
asemenea solicitări, atunci du
pă încheierea cîtorva lucrări, 
majoritatea specialiștilor cen
trului ar fi trecut în cluburi 
să execute aplicarea și, ast
fel, continuitatea muncii de 
cercetare ar li fost sistată, 
activitatea instituției ar fi 
paralizat. Calitatea unei ase
menea idei poate fi infir
mată și metitîonînd un ele
ment intrat acum în tradiția 
cercetării științifice de pretu
tindeni. Aplicarea rezultatelor 
obținute revine nu cercetăto
rului (obligat însă să ofere 
asistență), ci corpului de teh
nologi (recte de tehnicieni ai 
sportului), oameni obligați să 
aibă calificarea necesară pen
tru utilizarea datelor științi
fice finale. Acest element de 
procedură, insuficient cunos
cut deocamdată în lumea 
sportului nostru, este însă

stipulat în Legea pentru Cer
cetare Științifică, Ea prevede 
obligația beneficiarului de a

in ce accepțiune au preluat 
oamenii de știință din peri
metrul sportului conceptul de 
modelare, una din cele mai 
fertile idei ale ciberneticii? 
Ei s-au întrebat cum ar pu
tea fi obținută performanța 
cea mai marc printr-un an
trenament optim. înțelegînd, 
prin aceasta, cheltuiala cea 
mai mică de energie datorită 
eliminării neesențialului. 
Cercetătorul Vasile Dumitres
cu a inventariat mijloacele 
folosite curent în antrena
mentul sprinterilor, ajungînd 
la cifra de 99. Deci, aproape 
o sută de structuri, aproape 
o sută de elemente bine con
turate compun arsenalul de 
pregătire al alergătorilor de vi
teză. în faza următoare, cer
cetătorul a studiat cîte din
tre acestea au efect real, ne
mijlocit, favorabil, asupra per
formanței de 10,3, realizată de 
Gh. Zamfirescu. El avea să 
observe că numai 55 dintre 
ele au făcut posibilă perfor
manța citată, 11 dovedindu-se 
de o importanță fundamenta
lă. Toate celelalte. în afara 
celor 11 și, mai ales, cele de 
dincolo de bateria celor 55 
erau balast, erau inutile, 
consumau zadarnic energia și 
timpul sportivului fără să lase 
vreo urmă favorabilă și, mai 
mult, zădămicindu-i perspec
tiva realizării unei perfor
manțe superioare, consonan
tă cu valențele sale latente. 
O atare orientare permite se
lecția obiectivă a mijloacelor 
de pregătire necesare fiecă
rui sportiv. O considerăm 
drept o realizare marcantă, 
deschizătoare de vaste per
spective, o dată ce modelarea 
este capabilă, acum, după 
sporirea enormă a intensității.

aveau semnificație). încercarea 
de modelare a antrenamentu
lui la box, scrimă, lupte s-a 
dovedit a fi o operațiune di
ficilă. Ideal e ca sportivul să 
cunoască toate modalitățile de 
atac și apărare. Dar, aseme
nea situații fiind rar întîlni- 
te, majoritatea subiecților a- 
vînd însușite de regulă două 
mijloace de atac și unul de 
apărare sau invers, s-a con
cluzionat că cel mai înțelept 
lucru ar fi să se depisteze în 
acest caz mijloacele optime 
de pregătire a. procedeelor 
bine asimilate. Au fost ini
țiate si cercetări în direcția 
modelării antrenamentului la 
volei și la fotbal, dar în ca
zul lor s-a mers pe alt sis
tem, stenografiindu-se jocul, 
deplasările jucătorilor, mo
mentele ofensive și defensive, 
secvențele de alergare, dc să
rituri etc. Astfel, prin înre
gistrarea tuturor elementelor 
componente ale jocului și co
relarea lor cu antrenamentul 
devin evidente toate armonii
le sau dezacordurile dintre 
cele două planuri.

Fiecare tehnician poate a- 
precia reflex importanța eo- 
vîrșitoare a cercetărilor pe 
atari direcții, fiindcă antre
namentul părea la un mo
ment dat un proces cu la
tențe aproape epuizate, deoa
rece volumul și intensitatea, 
parametrii săi cardinali, nu 
puteau crește — sine die — 
fără să se intre în conflict 
cu rezistența biologică a in
dividului. precum ș{ cu nece
sitatea lui de inserție socială. 
Deocamdată evoluția perfor
manțelor se va realiza pen
tru o bucată de vreme prin 
ciștigarea unei noi dimen
siuni — exactitatea — fără ca

investigați

40000 de elevi

A fost recrutat și investigat 
acest eșantion din clasele V— 
VIII, de la orașe și sate cu
prinse în 28 de județe din 
zona de munte, deal și șes. 
pentru includerea tuturor me
diilor si caracteristicilor, în 
scopul asigurării omogenității 
prin diversitate. O investiga
re de asemenea anvergură 
n-ar fi fost realizată fără a- 
jutorui Consiliilor județene 
pentru educație tizică și sport 
și al inspectoratelor teritoria
le de învățămînt. Pentru in
corectitudine in întocmire. 
7 000 de fișe au fost elimi
nate. luîndu-se in considera
ție și codificîndu-se 33 000. 
fiecare conținînd 15 parame
tri (10 somatici — talie, bust, 
greutate, perimetru toracic în 
inspir și expir etc. și 5 me
trici — viteză, rezistență, for
ța diferiților centri și grupe 
musculare, mobilitatea unor 
articulați: etc.), categorisiți pe 
sexe, mediu urban, rural, me
diu geografic, clase ș.a.m.d. 
Operațiunea de calcul efec
tuată cu mașini electronice a 
arătat în final că parametrii 
cei mai deficitari sînt rezis
tența, forța (63% în zona de 
apreciere „nesatisfăcător" sau 
„slab"). Ceilalți indici sînt si
tuați la limita inferioară a 
etalonului „bun“ sau .„satis
făcător". în sfîrșît. o observa
ție de ordin general, indicii 
copiilor de la oraș sînt su
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In laboratorul de psihologie al Centrului de cercetări, dr. 
Simona Petrea investighează 
cular a campionului semigreu

rezistența la efort neuromus- 
Petre Gîmpeanu.

UN MEDIC ROMAN
LA CONGRESUL
MONDIAL YOGA

La New-Delhi s-au des
fășurat lucrările Congresu
lui științific mondial de Yo
ga. Au prezentat lucrări de 
specialitate peste 120 de 
cercetători. Din țara noa
stră a luat parte președin
tele Comisiei medicale Yo
ga a Ministerului Sănătății, 
doctorul în științe medicale 
I. N. Riga, membru în Co
mitetul internațional ORL. 

i Comunicarea și filmul pre
zentate de el au stîrnit un 
deosebit interes în cercurile 
științifice — cu atît mai 
mult cu cit la Institutul de 
cercetări medicale din Lo- 
navla-Eombay se fac lu
crări bazate pe observațiile 
sale publicate anterior.

La încheierea Congresu
lui, cu prilejul întemeierii 
Asociației mondiale Yoga, 
reprezentantul român a fost 
ales în secțiunea științifică 
a Comitetului internațional 

I -Yoga.

valorile excitabilității neitromusculare ale pugilistuluiexplorator, dr. Cenoveva Jefrea determinăCu electrodul acela 
Petre Canea.

lucrul în poziție statică și con
centrare pentru operațiuni de 
finețe. Solicitare intensă a 
funcției vizuale, premise pen
tru deformări ale coloanei 
vertebrale, tendință la hemo
roizi, iată marginile unui con
text care a fost luat în con
siderație de o echipă de cer
cetători, animată de ideea 
„cum ar putea fi prevenite 
sau combătute toate acestea 
prin mljloacelo educației fi
zice Investigația s-a făcut 
fără cea mai mică perturbare 
a procesului de producție. In 
perioada de început, munci
torii aveau să fie fotograflați 
în postura de lucru, precum 
și în timpul celor 4 pauze a 
10 minute prevăzute într-un 

schimb. Constatarea princi
pală a fost că oamenii nu 
făceau aproape nici un fel de 
mișcare, chiar și în timpul 
pauzelor. Autorii cercetării 
î-au convins să efectueze în 
fiecare interval de repaus 
două minute de mișcare. Nu 
în grup, nu la comandă, așa

cum preconiza metodologia 
defunctă a gimnasticii în pro
ducție, ci individual, din ini
țiativă proprie. Invitația a 
prins fără rezerve. în secția 
unde se efectuează cercetarea 
au fost expuse planșe cu 
imaginea explicită a mișcări
lor propuse. Au fost instalate 
cîteva puncte de masaj vi
brator și vor fi amplasate, de 
asemenea, bare de elongație. 
Au fost, organizate șj efec
tuate trei excursii la munte, 
pentru popularizarea unui 
mod superior de petrecere a 
week-end-ului. Lucrarea de 
la uzinele Electronica se află 
în plină desfășurare. După 
aproximativ opt luni de la 
inițiere vor fi efectuate pri
mele constatări. Vor fi ur
mărite liniile de ameliorare, 
precum și dacă subiecții in
cluși încep să manifeste con
vingeri, atașament lăuntric 
pentru mișcare, pentru acti
vități fizice compensatorii ale 
efectelor efortului din pro
ducție.'

• In planul documentării

transfera în practică rezulta
tele primite. în termen de 3 
luni, după primirea, aprecie
rea și semnarea protocolului 
final al contractului. Unita
tea științifică a mișcării spor
tive a făcut mai mult decît 
obligă legea din acest punct 
de vedere, expunînd rezulta
tele fiecărei teme în condi
ții de lucru, în fața unui au
ditor specializat, oferind be
neficiarului 50 de cxemplare- 
monografii ale cercetării, pre
cum și ajutînd direct fede
rațiile să respecte obligația 
contractuală de aplicare a
rezultatelor în termen de
trei luni. Reacția fe-
derațiilor la acest stil
de lucru a fost extrem de
favorabilă. Datorită ei, pre
cum și eficacității substan
țiale a concluziilor s-a ajuns, 
probabil, la apariția în bu
getul federațiilor a unui capi
tol neîntîlnit pină acum, „fon
duri pentru cercetare științi
fică". Foarte curînd, ziarul 
nostru va extinde investiga
ția de apreciere a cercetării 
științifice în sportul româ
nesc, invitînd federațiile să 
afirme opinii în legătură cu 
rezultatele obținute de către 
ele, în anul trecut, în cali
tate de solicitanți și benefi
ciari. Deocamdată, vom arăta 
numai că în luna ianuarie 
centrul va prezenta o sinte
ză a muncii de cercetare în 
anul 1970 în fața federații
lor cărora le-a acordat asis
tență olimpică sau le-a exe
cutat, la cerere, alte lucrări, 
întîlnirea de lucru va dezba
te minusurile survenite în 
timpul colaborării, precum și 
măsurile menite să sporească 
în 1971 randamentul activi
tății de cercetare. Pentru a- 
nul în curs (preolimpic) 
preconizează asemenea 
sfătuîri trimestriale, în 
pul de a vitaliza si mai 
relația dintre forul de 
cetare și solicitatori.

se 
con- 
sco- 

mult 
cer-

volumului și densității antre
namentului, să elimine ultima 
însemnată carență a procesu
lui dc pregătire — IMPRECI
ZIA.

în anul 1970. s-a trecut la 
utilizarea acestei idei pentru 
trierea capacității reale a di
feritelor mijloace de antre
nament devenite tradiționale, 
în alte ramuri sau probe spor
tive: canotaj, înot, haltere, 
box, scrimă, lupte, triplu salt 
(aici, de pildă, s-a descoperit 
că din 42 de mijloace ajunse 
elemente de rutină, doar două

durata și duritatea lui să se 
îndrepte spre proporții mon
struoase. „Cînd am început să 
vorbim în fața antrenorilor dc 
„modelare", ne relatează conf 
dr. Nicu Alexc, directorul 
Centrului de Cercetări Știin
țifice, mulți dintre ei ne pri
veau cu nedumerire și scep
ticism. Noi le-am cerut răb
dare și atenție sinceră, fiind
că toate ideile noi sperie și 
declanșează reacția rutinei. 
Fină acum, optica multora 
s-a schimbat, ducînd spre un 
interes născut din încredere 
progresivă".

periori celor din mediul ru
ral.

în acest punct interlocuto
rul nostru a ținut să mențio
neze că pentru prima oară 
se cunoaște bine potențialul 
biologic și echipamentul mo- 
tric al copiilor din țara noa
stră situați în această grupă 
de vîrstă. Datele acestei cer
cetări așteaptă să fie utilizate 
drept temelie obiectivă pen
tru o programă de educație 
fizică într-adevăr eficace.

Denumirea completă a in
stituției de care ne-am ocu
pat. denumire semnificativii 
pentru toată gama îndatoriri
lor și preocupărilor ei. este 
..Centrul de cercetare științi
fică și documentare tehnică". 
Unul dintre sectoare își axea
ză activitatea pe selecția, tra
ducerea, tipărirea și difuzarea 
unui amplu material informa
tiv, și toți tehnicienii sportu
lui nostru au beneficiat enorm 
în ultimii ani de pe urma 
promptitudinii cu care le sînt 
servite toate paginile ir.te-

resante ale literaturii de spe
cialitate române sau străine, 

în anul 1970 au fost edi
tate 24 buletine informative, 
12 volume „Sport peste hota
re", periodicele „Educația Fi
zică Școlară" și „Pregătirea 
sportivă a juniorilor", pre
cum și un mare număr de 
aperiodice (printre care Edu
cația fizică în învățămîntul 
superior. Dietetica sportivului, 
Sportul și femeia etc.). Cele 
patru teme de cercetare ale 
anului ’70 au căpătat expre
sie în 28 de lucrări tipărite 
în broșuri independente.

® Pe scurt.

• Muncitorii

® Cercetarea potențialului biologic uzinelor

al populației școlare Electronica,

Simpla enunțare sugerează 
interesul superior care gravi
tează în jurul celei de a treia 
piste de cercetare, urmată de 
către unitatea analizată. în 
anul abia sfîrșit (a lucrat o 
echipă condusă de prof. Vir
gil Mazilu). Despre ea ni s-a 
vorbit poate cu cea mai mare 
pasiune, făcîndu-ne să înțele
gem (întemeiat sau nu) că este 
copilul iubit al celor de aco
lo. ldeea ei a pornit o dată 
cu frămîntările Și căutările dc 
dată recentă ale Ministerului 
învățămintului pentru elabo
rarea. unei programe optime 
de educație fizică a elevilor.

„Am adunat și am ajuns la 
concluzia, ne spunea interlo
cutorul nostru, că programele 
de educație fizică ale celor 12 
clase prevăd să fie predate su
biecților cîteva sute de de
prinderi motrice, multe din
tre «le înrudite, dar avînd 
totuși componente și stereo
tipuri dinamice- proprii. Ase
menea proiecte demonstrează 
lipsa de coerență și de sub
strat 
surdă 
retice 
celor
Dezacorduri profunde fac ca 
finalitatea unor estimații bi
zare, luxuriante și supra
încărcate să fie cvasinulă. Au 
dovedit-o măsurătorile efec
tuate de noi asupra studen
ților din primul an. La acea
stă categorie de vîrstă pot fi 
testate acumulările progra
mului de educație fizică, ur
mat timp de 12 ani. Or, am

niște va- 
sau sub- 

zestrea

așa 
din 

fizi- 
mai

obiectul unui

studiu extrem

de interesant

ci întreprindere în care ac
tivează cu predominanță fe
mei, specificul muncii fiind

Centrul de Cercetări Știin
țifice are dotat, conform cu 
necesitățile, numai laborato
rul de biochimie. Utilarea in
stituției ar trebui să aibă o 
evoluție progresivă, fiind ab
solut necesar ca în fiecare an 
să se achiziționeze cite ceva 
pentru diversele lui labora
toare.

Se știe că unitatea, prima 
de acest gen din țara noas
tră, a demarat cu o echipă 
de medici, biochimiști. psi
hologi, metodiști etc. insufi
cient formați ca cercetători 
într-un spațiu încă neabor
dat. Cu eforturi și seriozita
te, specialiștii instituției au 
realizat acumulări profesiona
le deosebite, girate de atîtea

rafinarea 
schimburile

cunoștințe-
de ex-

lucrări și rezultate de indis
cutabilă calitate. Dar, într-o 
asemenea activitate, eforturi
le personale, lecturile indivi
duale și experiența proprie 
nu sînt suficiente. Toată prac
tica cercetării științifice 
de aiurea a omologat ca 
metodă de prim rang pen
tru 
lor

, periență și stagiile de specia
lizare în unități similare pres
tigioase din țară și din străi
nătate. Printre lucrătorii a- 
cestei unități se simte o ne
voie acută de asemenea con
tacte, Din păcate ele au fost 
extrem de sporadice și viciul 
acesta s-ar cuveni rapid și 
intens remediat.

științific, distanța ab- 
dintre prevederile teo- 
și realitatea biologică a 
cărora lî se adresează.

găsit frecvent 
lori mediocre 
mediocre. Deci, 
motrică a multor tineri după 
terminarea școlii elementare 
și medii este foarte precară. 
Zestrea aceasta convertibilă 
în robustețe biologică și echi
libru sufletesc, în vitalitate 
generală, nu poate fi achizi
ționată corespunzător, 
cum se face în multe 
școlile noastre educația 
că. Pe iîngă eroarea de
sus, menționez încă una, și 
anume incompatibilitatea din
tre timpul necesar pentru dez
voltarea și fixarea deprinde
rilor, priceperilor, cunoștin
țelor, precum și a calităților 
motrice cu durata celor două 
lecții săptăminale de educa
ție fizică prevăzute 
grame.

Pe unele planuri, 
cunoscut ca o ființă 
luție ascendentă, neuniformă. 
Dar traseul evoluției sale mo
trice a rămas încă nestudiat 
și de aceea prea puțin cu
noscut. Programele aflate 
succesiv în vigoare n-au fost, 
de asemenea, ancorate nici 
pe ideea fundamentală că e- 
xistă disponibilități motrice 
și indisponibilități ale fiecă
rui copil față de anumite miș
cări. Pe scurt, copilul pe ca
re vrem să-1 ajutăm din punct 
de vedere motric trebuie mul
tilateral eundscut. Or, tocmai 
acest summum de cunoștințe 
vrem să le punem la dispo
ziția celor ce vor alcătui vi
itoarele programe. Pentru re-

în pro-

copilul e 
cu evo

Cenfrul de Cercetări Științifice și Do
cumentare prestează un volum de acti
vități numeroase, de concentrată utilitate. 
Deși există de puțini ani, deși echipa de 
cercetători s-a format anevoie și este încă 
incompletă, deși înzestrarea tehnică a la
boratoarelor nu e omogenă, totuși aici se 
gîndește și se lucrează febril, se cerce
tează teme de însemnătate sportivă și so
cială, sînt evidente spiritul de echipă, 
simțul concretului, elanul finalizării.

S-ar părea că tematica de lucru a in
stituției este ireproșabilă. în mare parte 
e de admis un asemenea atribut, dacă 
rememorăm problema modelării antre
namentului, investigarea capacității mo
trice a populației școlare și experimentul 
dintr-o uzină. Toate merită cu brio a fi 
cercetate. în schimb, trebuie recunoscut 
că < islen’a olimpică, foarte importantă 
desigur, e, așa cum o arata și numele, o 
chestiune de supraveghere, de înregistrare 
a unor parametri, de interpretare și de 
sinteză a lor. Ea nu este și nu poate fi 
considerată obiect de cercetare științifică 
propriu-zisă, nu poote fi inclusă teoretic 
aici, oricit am trage de marginile acestui

concept, în primul rînd, fiindcă nu por
nește de la niște ipoteze de lucru și nu-și 
propune să elucideze ceva nedescoperit 
încă, ci urmărește numai să concure la 
obținerea imediată a unor rezultate spor
tive bune. . în definitiv, e salutar că pre
gătirea olimpică e urmărită de încă o 
instanță calificată, că are o siguranță în 
plus, că centrul de cercetări a fost in
clus și el în această activitate metodico- 
științifică. Dar, paralel cu aceasta, con
ducerea centrului ore datoria să fortifice 
frontul de cercetare științifică propriu- 
zisă al unității.

Din cuprinsul materialului au reieșit o 
serie de necesități a căror rezolvare or 
mări potențialul laboratoarelor centrului. 
E vorba, în primul rînd, de utilarea 
treptată, an de an, a celor deficitare, do 
trimiterea lucrătorilor săi la diferite forme 
de adîticire a specializării etc. Asemenea 
măsuri, conjugate cu eforiurile multiple 
ale oamenilor de o rolo, vor mări reali
zările anului 1970, oferind sportului ro
mânesc o armătură științifică tot mai 
intensă.

Romulus BALABAN



SURPRIZE IN CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE BOB 2 PERSOANE

• După două manșe conduce echipajul elvețian Candrian—Scharer!

K0NIGSSEE, 9 (prin telefon).
Pe o vreme ideală (ger 

și soare), în prezența unui 
numeros public care s-a în
șirat de-a lungul întregii 
pîrtii artificiale, dar mai ales 
în preajma celor 10 viraje, 
au început astăzi în localita
te campionatele europene de 
bob 2 persoane. S-au dispu
tat două manșe, în fiecare 
din ele echipajele pretenden
te la titlu fiind departajate 
doar de cîteva sutimi de 
cundă. ■

Al ' 16-lea echipaj care 
luat startul (Floth-Bader)

se-

a
a 

reușit o .coborîre excelentă, 
doborînd recordul pîrtiei. 
Bucuria spectatorilor a fost,

însă, de scurtă durată, căci 
al 3-lea echipaj elvețian, con
dus de un fost frinar, a rea
lizat un timp superior în a 
2-a manșă, stabilind recordul 
zilei și al pîrtiei la 43,28 sec. 
Acest rezultat, datorită că
ruia echipajul elvețian Can- 
drian-Scharer conduce după 
două manșe, constituie marea 
surpriză a zilei, principalii fa- 
voriți, vest-germanii Floth și 
Zimmerer, ocupînd locurile 
2 și. respectiv. 4. Avantajul 
elvețienilor este însă doar 
20 sutimi de secundă și lupta 
pentru titlu rămîne deschisă.

O scurtă relatare despre 
evoluția sportivilor români. 
Dragoș Panaitescu (cu Pascu) 
a realizat al 8-lea timp în

RAPID, PERFORMERA ZILEI

prima manșă. O mică ine
xactitate în a 2-a coborîre l-a 
aruncat, însă, pe locul 17. 
Celelalte echipaje ocupă locu
rile 16 (Panțuru-Focșeneanu) 
și 19 (Stavrache-Papadopol) 
totalizînd 1 :29,29 și, respec
tiv, 1 :29,52.

Situația primelor 6 locuri 
înaintea manșelor 3 și 4, care 
se dispută duminică, este ur
mătoarea : 1. Candrian-
Scharer (Elv. III) 1:27,39; 2. 
Floth-Bader (R.F.G. I) 1:27,59; 
3. Gruber-Oberhauser (Austr.

4. Zimmerer- 
(R.F.G. III) 
Schmidt-Gillig 

(R.F.G. V) 1:27,74 ; 6. Kalten- 
berger-Spyrling (Austr. III) 
1 :28.09.

Echipajul Austriei I, 
dus de Dienhauser, s-a 
turnat în prima coborîre și 
s-a retras din concurs, așa 
că doar 31 echipaje vor lua 
startul în manșele 3 și 4.

If) 1:27,63 ;
Uzschneider 
1:27,73 ; 5.5.

con-
răs-

(Urmare din pag. 1)

de tehnică, în imprecizia a- 
runcărilor la coș. 
ce privește ultimul 
unii jucători găsesc 
ză.. în duritatea și 
maginară. înălțime 
lamentară a inelelor.
nu sînt însă rigide și nere
gulamentare pentru 
Viciu, Vizi, Simon, 
etc., care au înscris

In ceea 
capitol, 
o SCII- 

în o i- 
neregu- 

Ele

Haneș,
Tudosi 

cu o 
siguranță desăvîrșită de la 
semidistanță și de la distan
ță...

Din păcate, a da vina pe 
altceva și nu pe propriile 
defecțiuni este o meteahnă

astăzi este 
paranteze 

rezultatele din 
Olimpia, de la 

— Politehni- 
(66—57).

Programul de 
următorul (în sînt trecute 
tur) ; sala 
ora 9 : I.E.F.S. --------- .
ca Brașov (66—57). Uni
versitatea Cluj — Universi
tatea Timișoara (87—72), 
Steaua — Dinamo 73—77) ; 
de la ora ÎS : Farul — Ra
pid (87—93). 
Cluj - “ ”(67—61). 
rești -

~~. Politehnica
Politehnica Galați 
Politehnica Bucu-
I.C.H.F. (69—51).

mai veche a baschetbaliștilor 
noștri, și ea se manifestă u- 
neori în mod nesportiv. Ca 
de pildă atunci cînd este 
vorba de arbitraje, despre 
care trebuie să precizăm că 
așa cum sînt prestate aici, 
la Timișoara, servesc într-a- 
devăr baschetul. Ce sanc
țiuni se dati însă cînd ace
iași jucători recidiviști nu-și 
sțăpînesc nervii și se adre
sează necuviincios arbitrilor 
(Dumitru — I.E.F.S., 
— Politehnica Galați,
dulea — Rapid) sau 
duc, chiar, injurii (Anton 
Politehnica Galați) ? Se dic
tează fault tehnic (vineri au 
fost înregistrate nu . mai pu
țin de 7 asemenea sanc
țiuni 1) și dacă lucrurile sînt 
mai. grave, vinovății sînt 
suspendați pînă la judecarea 
cazului de către Comisia de 
disciplină a biroului federal.

Și pentru a nu aș
tepta pînă la calendele gre
cești, adică pînă ce clubu-

Baltag
Pre-

a-

rile se vor hotărî, propunem 
o soluție mai promptă : sus
pendarea pe un număr (ie e- 
tape a baschetbaliștilor sanc
ționați cu trei faulturi 
nice în decursul unui 
al diviziei A, sau al unui 
măr oarecare de etape.

Pentru a încheia capitolul 
constatărilor negative, vom 
sublinia că absența unei ta
bele de scor cu ceas elec
tronic, instalată într-un loc 
vizibil pentru toată sala, di
minuează interesul pentru 
desfășurarea unei partide și 
poate da loc la suspiciuni. 
E păcat că o sală modernă, 
cum este Olimpia, să nu 
bă o asemenea instalație 
o necontestată utilitate.

★
Simbătă seara. Rapid a 

editat victoria obținută 
tur asupra formației Steaua. 
Evoluînd excelent . (apărare 
foarte activă, atacuri indivi
duale și aruncări de la dis
tanță), Tursugian. Czell. Ivan. 
Stănescu. Cr. Popescu. Predu- 
lea și Vlădescu (ultimul o re
velație) au domitat net. con
ducând de la cap la cap și. ob- 
ținind un succes meritat : 
70—61. Au arbitrat bine M. 
AJdea și I. Szabo.într-un. alt meci interesant, 
„U“ Cluj (jucînd fără Riihring, 
Vizi și primele 30 de minute 
fără Demian) a condus .majo
ritatea timpului pe _ Dinamo. 
Campionii au reușit să ia_ con
ducerea în min. 31 și să .bb" 
tină o victorie la 
60—59. Deși învinși, 
merită felicitări pentru remar
cabila comportare. Partida a 
fost bine arbitrată de cuplul 
N. Iliescu și I. Balaș.

REZULT ATE_ TEHNICE:
Politehnica 
Constanța
I. C.H.F. -
72—59 (29—30).
București — I.E.F.S. 
(40—26). Rapid —• 
70—61 (37—31), Dinamo
Universitatea Cluj
(24—30), Universitatea 

șoara — Politehnica 
104—64 (50—28).

CLASAMENTUL după 
pe : 1. Dinamo 35 p, 2. 
nica București 32 p, 3—4. Uni
versitatea Timișoara și Steaua 
30 p 5—6. Universitatea Cluj șl 
Rapid 28 p. 7-8. I.C.H.F și Poli
tehnica Galați 27 p, 9. I.E.F.S. 
24 p, 10. Politehnica Cluj 22 p,
II. Politehnica Brașov 21 p, 12. 
Farul 20 J).

La Buenos Aires

FRANȚA ÎNVINGE

ARGENTINA CU 4-3
Pe stadionul „Boca Juniors" 

din Buenos Aircs, în prezen
ța a peste 10 000 de specta
tori, s-a disputat întîlnirea 
internațională 
fotbal dintre 
Argentinei și Franței.' La ca
pătul unui joe echilibrat, fot
baliștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 4—3 
(1—0). Golurile învingătorilor 
au fost înscrise de Loubet 
(min. 3), Djorkaeff (min. 51 
din lovitură de la 11 m),
Lech (min. 65) și Revelli 
(min. 89). Pentru gazde au 
marcat: Brindisi (min. 57), 
Nicolau (min. 75) și Laraignee 
(min. 90 din lovitură de la 
11 m)

amicală de 
selecționatele

ATENA 9 (Agerpres).— Co
misia amatoare de pe lîngâ 
FIFA a luat în discuție, în ca
drul unei, ședințe care a 
vut 
care 
rile 
turneului olimpic de fotbal de 
la Munchen.

Cu prilejul acestei ședințe 
au fost alcătuite grupele pre
liminarii ale zonelor asiatice 
și Americii de Sud.

în zona asiatica vor juca 
echipele Coreei de Sud, Japo
niei, Taiwanului, Filipinelor, Ma-

a- 
loc la Atena, modul în 
se vor desfășura meciu- 
prelimînarii din cadrul

laesiei (grupa Est), Birmaniei, 
Tailandei, 
Ceylonului, 
centrală), 
Iran, Irak, 
ria (grupa

Tn ceea .
Americii de Sud, ectiipele au

Indoneziei, Indiei.
Israelului (grupa 

R.P.D. Coreeană, 
Kuweit, Liban, Si

de Vest).
ce privește zona

fost repartizate în două 
pe: T

ȘTIRI...
INCA O „REMIZA" A LUI S. V. 

HAMBURG

Fază din meciul Cortina Doria și H. C. 
la hochei pe ’ ’ ” ' "
de hocheiștii

gheată, cîștigat cu 6—1 (1—0.
Klagenfurt, din sferturile de 

3 —0, 3—1),
finală ale C.C.E.

vineri, la Cortina d’Ampezzo ——x țx—M. —u, o—jj, — ia koruna a a

tahem, pe care-i vedem (în ima gine) apărîndu-și cu succes poarta.
Tele foto : A. P. — Agerpres

ZĂPADĂPE GHEAȚĂ Șl PE

limită : 
studenții

ro TEHNICE:
Galați — Farul 

75—70 (35—36),
Politehnica Cluj Politehnica 

73—61 
Steaua

60—59
Timi-

Brașov
18 eta-
Politeh-

repartizate in doua aru-4 
-i: Brazilia, Argentina, Chile, 
Bolivia, Ecuador (grupa A) și 
Uruguay, Peru, Columbia, Ve
nezuela, Paraguay (grupa B).- 

Toate aceste meciuri se vor 
juca în Columbia în cursul Iu" 
nii octombrie 1971.

REZULTATE...
Echipa vest-germană de fotbal 

Hamburger S.V. a jucat la Leon 
in compania echipei locale F.C. 
Leon. Jocul s-a încheiat cu vn 
rezultat de egalitate: 1—1. Cu 
acest meci echipa Hamburg și-a 
încheiat partidele susținute in 
Mexic, obținînd două victorii șl 
două remize.

RIVA REINTRĂ ÎN FEBRUARIE
Cunoscutul fotbalist italian Gigi 

Riva (Cagliari) s-a restabilit com
plet în urma fracturii suferite la 
picior în cursul meciului Italia— 
Austria, din toamnă. Riva și-a

reluat antrenamentele. El a de- 
clarat ziariștilor că se simte 
foarte bine, și că speră să-și facă 
reintrarea la sfîrșitul lunii fe
bruarie, cînd va fi pus la punct 
cu ‘ ’antrenamentele.

ALBERT BATTEUX 
ÎN CANADA?

Peste cltva timp se va înființa 
la Montreal prima echipă profe
sionistă de fotbal. Această echipă 
va participa la campionatul ca
nadian alături de 9 formații ama
toare. Echipa se va numi „Olim
pia" -Montreal. Conducerea noului 
club intenționează să-l angajeze 
ca antrenor pe francezul Albert 
Batteux.

TELEX • TELEX • TELEX

La Londra a avut loc reuniunea vicepreședinților C.I.O. și a con
ducătorilor federațiilor internaționale, reuniune consacrată problemelor 
schiului și IN SPECIAL CAZULUI CELOR 10 SCHIORI ACUZAȚI DE 
PROFESIONISM, după opinia președintelui Avery Brundage. Este 
vorba de trei schiori francezi, doi canadieni, doi elvețieni, un austra
lian, un norvegian și un vest-german, ACUZAȚI CA AU ACCEPTAT 
SUME IMPORTANTE PENTRU A FACE RECLAMA FIRMELOR CO
MERCIALE.

Analizind situația respectivă, participant^ la reuniune au ajuns la 
concluzia Că SCHIORII IN CAUZA NU POT FI CONSIDERAȚI PRO
FESIONIȘTI, întrucît după regulamentul aprobat de federație, ei au 
dreptul să primească sume de bani ca monitori și profesori de schi. 
Nu există dovezi certe că ei ar fi primit bani de Ia firme comerciale.
------- ..................................... JOCURILE OLIMPICE DE LAastfel Că VOR PUTEA PARTICIPA 

SAPPORO.
O hotă’rîre definitivă va fi luată 

luna martie la Lausanne.
★

cauza lipsei de zăpadă, 
r____ de coborîre din cadrul con
cursului internațional de schi de 
la Lauberhorn a fost , amînată. 
S-a anunțat că aoest gbneurs va 
fi reprogramat la 14 ianuarie, la 
Saint Moritz. Proba selva disputa 
pe pîrtia special amenajată pen
tru campionatul mondial din 1974 
(dacă va fi acceptată Candidatura 
“.2,— _ ?“—’“i competi
ția). ’ Traseul acestei pîrtii are o 
lungime de 3 200 m. Tot' din cauza 
lipsei de zăpadă se anunță că se 
va anula șl concursul internațio
nal feminin de schi de la Grin- 
delwald.

loc in

Din 
proba

saint Montz. FroDa seiv 
pe pîrtia special amena 
tru campionatul mondial 
(dacă va Ii acceptată da 
Elveției de a organiză

Mum DÎRl DISPUTATE Șl SCORURI STRINSf
(Urmare din pag. 1)

Au condus P. Țîrcu și T. Cu- 
relea (ambii din București).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

18—18 (7—10). Este al doilea 
rezultat de egalitate al zilei, 
și el echitabil ținînd seama de 
raportul de forțe dintre cele 
două combatante. Partida _ a 
debutat cu o serie de aruncări 
de la 7 m (5 în primele 7 
minute !). La început au con
dus clujenii 
dar — spre 
turor celor 
bunele sălii 
mișorenii au _____
■consecutive. Tn repriza secun
dă. Politehnica și-a mărit a- 
vantajul la 4 goluri (15—11 în 
min. 42. 16—12 min. 48) prin-

(min. 13. 6—4),
surprinderea tu- 
prezenti în 
Floreasca - 
realizat 5 goluri

tri- 
ti-

tr-o apărare avansată și activă 
și prin atacuri atent desfășu
rate. Clujenii au reușit. însă, 
cu prețul unor mari eforturi, 
să obțină egalarea (min. 55 : 
16—16) și. ’ 
dramatic.
cu un gol (18—17) Cînd 
rămăseseră doar 50 de secunde 
de joc. Cu 15 secunde înain
tea fluierului final. Politeh
nica a transformat, prin Cîr- 
lan. o lovitură de la 7 m. ob
ținînd egalarea pe care o meri
ta. Au marcat : Schmidt G, 
Schobel 5. Panțîru 2. Capră 2, 
Tudosie 2, Petri 1 — pentru 
„U” Cluj. Cîrlan 6, Guneș 4,
Comănescu 3, Paraschiv 2.
Sauer, Ivan și Sendler — pen
tru Politehnica Timișoara. Au 
condus V. Pelenghian și V. 
Sidea (ambii din București).

apoi. într-un final 
să conducă chiar 

mai

la viitoarea reuniune, ce va avea

★
masculină de slalom spe- 
cadrul concursului inter- 
de schi de la Vărs 
a fost cîștigată de spor-

Proba 
cial din 
național 
(Franța)
tivul vest-german TI. Schlager. El 
a fost cronometrat în cele două 
manșe cu timpul total de 103,92, 
fiind urmat de compatriotul său 
Fersli — 105,00. austriacul Stuefer 
— 106,35. elvețianul Sprecher — 
107,42. Schiorul australian Malcom 
Milne a ocupat locul șapte în 
108,46.

BUCUREȘTI — 
BRAȘOV 24—11

DINAMO 
DINAMO 
(13—4). Au marcat : Licu 5, 
Nica 5. Bota 5, Moldovan 3, 
Dan Marin 3. Papp 2. Filipes- 
cu — pentru Dinamo Bucu
rești, Messner 3. Kroner . 3, 
Hotnog 2, Leschner 2. Schmidt 
— pentru Dinamo Brașov. AU 
arbitrat Al. Codreanu și R. 
Flieger (ambii din Timișoara).

După etapa a 11-a, clasa
mentul diviziei A la handbal 
masculin arată

1. Steaua 17
București 17 p ; 3. Universita
tea București 15 p : 4. Sport 
Club Bacău 11 p ; 5. Politehnica 
Timișoara 11 p ; 6. Voința
București 10 p ; 7. Universi
tatea Cluj 10 p ; 8. Politehnica 
Galați 9 p ; 9. Dinamo Brașov 
5 p ; 10. Știința Lovrin 5 p.

★
Proba de 15 km fond din cadrul 

concursului internațional de com
binată nordică de la Castelrotto 
(Italia) a fost cîștigată de schio
rul sovietic Anatolie Akentiev, 
care a parcurs distanța în 50:54,8. 
Valeri Tarakanov (U.R.S.S.) a o- 
cupat locul doi cu 
de norvegianul Ele 
51:04,2.

50:55.9, urmat 
Ellefstaeter —

★
Cu prilejul unor 

care au avut loc pe pista de la 
Cortina d’Ampezzo patinatorii de 
viteză, suedezii Ove Koenith și 
Kasse Boryers au obținut cîteva 
rezultate remarcabile. Boryers a

antrenamente

astfel :
p ; 2. Dinamo

NICOLAE CREȚOI Șl GIZELA MORES CÎȘTIGĂTORI
(Urmare din pag. 1)

incompatibile pe gheață, in
hibat, a abandonat, fiind doar 
umbra celui care poate și 
trebuie să fie. Dintre oaspeți, 
Konsțaki, clasat în. final pe 
locul secund, a demonstrat 
.— -ca de altfel și ceilalți 
oaspeți .—• mai curjnd virtuți 
.estetice, academice, decît ca
lități de mare luptător.

La fete, duelul Tomori- 
KantoVa, care se anunța 
palpitant după evoluția pri
mei manșe, s-a soldat pina 
La urmă cu victoria unei a 
treia sportive: Gizela Mores. 
Intr-o probă cum e slalomul, 
în care grația și eleganța 
mișcărilor, ritmul sînt arme 
ale' eficacității, cîștigătoarea a 
adăugat un plus de simț al 
realității, anticiparea capca
nelor pe care plăcile de

gheață la întindeau schiori
lor la fiecare poartă.

întrecerea a fost în ansam
blu agreabilă, cu toate nu
meroasele căzături, conse* 
cință a dificultăților.

Condițiile de ..zăpadă obligă 
ca și în cea de a doua zi. 
(n.r. astăzi) . să se repete o 
probă de slalom special, tot 
pe Cristianul Mare și tot la 
aceleași ore.

Rezultate principale; SLA
LOM SPECIAL FETE (41 
porți, 300 m lungime, 100 ni 
diferență de nivel): 1. GIZELA 
MORES (Politehnica Brașov) 
84,6, 2. Maria Cîmpeanu
(I.E.F.S. Buc.) 84,9, 3. Milena

Bercikova (Slavia Tehnika 
Brno) 85,1, 4—5. Iudith
mori (I.E.F.S. Buc.) și 
Kantova (Slavia Tehnika 
85,4; 6. Alenka Tucilova 
via Tehnika Brno) 87,8.
LOM 
porți, 
diferență de nivel): 1 NICO
LAE CREȚOI (Politehnica 
Brașov) 101,7; 2. Ladislav
Konstaki (Slavia Tehnika 
Brno) 104,5; 3. Dumitru Ciș- 
mașu (I.E.F.S. Buc.) 104,9, 4.
Nicolae Stinghe (Politehnica 
Brașov) 105,5: 5. Zoltan Ham- 
brich (I.E.F.S. Buc.) 105,7; 6. 
Ion Bogdan (I.E.F.S. Buc.) 
109,7.

To- 
Vita 

Brno) 
(Sla- 

SLA- 
SPECIAL BĂIEȚI (G0 
400 ni lungime, 120 ni

fost cronometrat în proba de 500 
m cu timpul de 39,46, iar Koenith 
a realizat în cursa de 1 000 m re
zultatul de 1:25,4.

MECIUL FRAZIER-CLAY
VA FI NEOFICIAL?

NEW YORK. 9. — Bill Bren
nan, președintele 
boxului mondial 
(WBA) a declarat 
unei victorii a 
Clay asupra lui

organizației 
profesionist 

că. în cazul 
lui Cassius 

____ _ Joe Frazier 
este posibil ca învingătorul să 
nu fie recunoscut drept 
pion mondial la 
Brennan motivează acest 
deoarece nici pînă astăzi 
nu și-a încheiat conflictul cu 
Curtea Supremă a S.U.A. care 
l-a condamnat pentru refuzul 
de a satisface serviciul militar. 
,.tn plus — a precizat Bren
nan — pînă astăzi nu s-a fă
cut un demers către WBA ca 
acest meci să fie recunoscut 
de fiorul nostru oficial contînd 
ca finală a campionatului mon
dial".

Intre timp, la Miami Beach, 
Clay își continuă cu perseve
rență pregătirile în vederea 
meciului pe care-1 va susține 
la 8 martie, la New York, cu 
actualul campion mondial Joe 
Frazier. S-a anunțat că la 22 
ianuarie, la Dayton (Ohio), 
Cassius Clay va susțirie cîteva 
reprize demonstrative în com
pania a mai multi sparing-par- 
teneri. printre care figurează și 
puternicul Reffus Brassell 
(Lima).

cat.
cam- 
grea. 
lucru
Clay

<

CURIOZITĂȚI BRAZILIENE
Recent, s-a încheiat CUPA RO- 

BERTAO. competiție considerată 
drept un campionat național ' al 
Braziliei Trofeul a fost cucerit 
de Fluminense. al cărui antrenor. 
Paul Amarai, a fost înlocuit după 
acest succes eu Mario Zagalo, 
concediat de Botafogo pentru re
zultatele slabe din cadrul aceleiași 
competiții... Știrea a produs sen
zație în cercurile fotbalistice bra
ziliene. Vicepreședintele clubului 
Fluminense a dat o explicație (nu 
prea plauzibilă) în legătură cu 
aceste schimbări : „înlocuirea an
trenorilor — indiferent de randa
mentul lor —- Ia o anumită peri
oadă de timp, constituie o prac
tică obișnuită în fotbalul 
lian J"

După terminarea Cupei 
tao, ziariștii brazilieni au 
tuit cea mai bună formație a 
competiției. Iat-o : Picasso (Ba
hia) — Humberto (Atletico Mi- 
neiro), Brito (Cruzeiro), Reyes 
(Flamengo). Everaldo (Gremio) —

brazi-

Rober-
alcă-

Zanata (Flamengo), Dirceu Lopez 
(Cruzeiro) — Vaguinho (Atletico 
Minelro). Samarone (Flumlnense). 
Tostao (Cruzeiro), Paulo Cesar 
(Botafogo).

De remarcat că foarte puțini din
tre acești jucători au participat în 
turneul final al C.M. De ce lipsesc 
campionii mondiali ? Foarte muiți 
dintre ei sînt ieșiți din formă, iar 
alții au fost acci
dentați. Pare însă 
curios că Pel 6 i.u 
figurează în această 
formație, deși a ju
cat cu regularitate 
în echipa sa, F. C 
Santos. Explicația : 
Pele nu a mai fost 
în forma de la „El 
Mundial”. iar în 
clasamentul golge- 
terilor campionatu
lui brazilian ocună 
doar locul al 
lea !

SUPERLATIVE 
FOTBALISTICE

BIATLONIȘTII
„CUPA CARPAJI" 

LA PATINAJ ARTISTIC
Simbătă au început, în Poiana 

Brașov, întrecerile celei de-a 
doua ediții a „Cupei Carpap" l" 
patinaj artistic, la care participa 
concurcnți din București șt 
Brașov. După disputarea probe
lor obligatorii, la băieți conduce 
Klaus Schell (Petrolul Brașov) cu 
120 puncte, fiind urmat de Daniel 
Ginghină (Constructorul Bucu
rești) 112,1 p, iar la fete Silvana 
Suciu (Constructorul București) 
128,4 p, urmată de Gabriela Voica 
(A.S.C.P.M.B.) 126,2 p.

întrecerile iau sfirșit astăzi, cu 
figurile libere.

Carol GRUIA, coresp.

ALTENBERG 9 (prin tele
fon).

Astăzi, în a doua zi a con
cursului de biatlon R. D. Ger
mană — România s-au dispu
tat probele de ștafetă. Schiorii 
noștri nu au mai repetat buna 
comportare din probele indivi
duale și au fost învinși de că
tre gazde. Rezultatul final a 
fost mult 
rile slabe 
Cimpoia 
a trebuit
plus 6 ture de penali
zare. Voicu și Papuc (la ju
niori) și ei penalizați cu 3 și 
4 ture. Antrenorul C. Tiron. cu 
care am luat aseară legătura, 
ne-a explicat că este vorba 
mai mult de o defecțiune teh
nică (un reglaj al detantei la

influențat de trage- 
realizate de

(la seniori), 
să alerge 

ture de

Gh. 
care 

în

arme, care nu a dat rezulta
tul așteptat). Este, insă. îm
bucurător faptul că și de data 
aceasta biatloniștii noștri au 
făcut curse bune, luptindu-se 
de la egal la egal, la alergare, 
cu schiorii gazdelor. De remar
cat că Veștea a realizat recordul 
pîrtiei la tineret, iar Carabela 
și Vilmoș au timpi egali cu 
cei ai celor mai buni din pri
ma ștafetă a R. D. Germane. 
Dar iată rezultatele tehnice:

JUNIORI : 1.
10 :33 (3 ture
R.D.G. II 2 h 
penalizare). 3.
19:00 (7 ture penalizare). In
dividual. timpii alergătorilor

noștri au fost : Voicu 50,53 (3 
ture), Veștea 40 : 24 ( 0 ture), 
Papuc 47 : 42 (4 ture).

SENIORI: 1. R.D.G. (John, 
Knautke, Heichner, Speer) 
2 h 45 : 36,2 (5 ture pen.). 2. 
R.D.G. II 2 h 49 : 32 (5 ture 
pen.), 3. România (Cimpoia, 
Țeposu, Carabela, Vilmoș) 2 h 
55 :19) (6 ture pen.).

R.D.G. I 2 h 
penalizare) 2. 

10 : 41 (5 ture 
România 2 h

Biatloniștii noștri părăsesc 
mîine (n.r. azi) R. D. Germa
nă. îndreptîndu-se spre Lenin
grad. unde vor disputa înce- 
pind de miercuri probele indi
viduale și ștafetele din cadrul 
unui mare concurs internațio
nal.

Sub acest titlu, 
ziarul ..NEPSPORT- 
din Budapesta pu
blică în numărul 
său de Anul Nou 
cîteva superlative 
ale fotbalului in
ternațional.

Cel mai 
tant l___ .
mondial ? Cel 
1970. pentru că în 
semifinale s-au ln- 
tîlnit patru 
pioni mondiali, fapt 
nemaiintîlnit în is
torie.

Cea mai bună e- 
chipă din lume ? 
Brazilia. Nu numai 
pentru că a cîștigat 
definitiv „Cupa Ju
les Rimet“, ci pen
tru 
cele 
luri 
nici

Cei maj buni 
cători ai anului 
Pele (mondial), 
verath (european). 
Gerd Miiller (golge- 
terul C.M.).

i impor- 
campionat 

din

că a marcat 
mai multe go- 
și nu a pierdut 
un punct.

al 
de 

a anunțat că întîlnirea 
” ‘ echipa 

Europei 
_ _______ ____ timpul 

de selecție al echipei bătrînului 
continent este prea scurt. Das
riaux a precizat însă că forul eu
ropean n-a renunțat la ideea or
ganizării în aer liber a meciului 
Europa — S.U.A., inițial pro
gramat la 20 și 21 august.

9
Cu prilejul unu, concurs atletic 
de sală, desfășurat la College 
Park (Maryland), Lee Evans- a 
stabilit cea mai bună performan
ță mondială în proba de 500 m 
cu timpul de ” 
celent a fost 
masculină de 
der — 5.9.

E9
Satul olimpic 
construit de 
niene cu prilejul Jocurilor Olim
pice de iarnă din anul 1960 va fi 
vîndut la o licitație publică. Te<- 
renui satului olimpic măsoară 500 
de hectare. Licitația se va des
chide la 2 aprilie 1971.

Dl. Pierre Dasriaux, secretar 
asociației europene amatoare 
atletism, _ , ' ' ” '
pe teren acoperit dintre 
Amerlcii și selecționata 
va fi amînată, deoarece

54,4. Un rezultat ex- 
realîzat și în cursa 
Go yarzi ; Mel Pen-

de Ia Squaw Valley 
oficialitățile califor-

gat pentru a doua oară de ma
rele maestru maghiar Lajos Por- 
tisch, care a totalizat 6 puncte. 
Tn ultimele două runde, Portisch 
l-a învins după 104 mutări 
englezul Wade și a remizat 
americanul Robert Byrne, 
locurile următoare s-au clasat la 
egalitate Hort (Cehoslovacia^ 
Krogius (U.R.S.S), Uhlmann 
(R.D.G.) și Markland (Anglia) cu 
cite 5 p.

a
In runda a 8-a a turneului inter
național feminin de șah de la 
Celiabinsk, lidera clasamentului 
Elena Rubțova a învins-o pe 
Valentina Kislova. Șahista ro
mâncă Margareta Juncu a între
rupt cu Eretova. în clasament 
conduce Elena Rubțova (U.R.S.S.) 
cu 6 p. urmată de Klara Ske- 
ghina (U.R.S.S.) — 5Vt p, Tamara 
Belova (U.RS.S.) 5 p, Eva Ka- 
rakas (Ungaria) — 4’/= p.

pe 
cu 
Pe

In prima zi a turneului feminin 
de handbal de la Loegstoer (Da
nemarca), selecționata Danemar
cei a învins la limită cu 9—3 
(6—3) formația R.F. a Germaniei. 
Intr-un alt joc, reprezentativa 
Iugoslaviei a dispus cu același 
scor : 9—8 (4—3) de echipa Ceho
slovaciei.

Turneul internațional de șah de 
la Hastings (Anglia) a fost ciști-

Ea jubileul ai(le 75 de ani 
fotbaliștii și hocheiștii acestui 
meci original: o repriză de handbal (6—3 pentru hocheiști) 
și una de fotbal: (0—0). Iată-l pe Peter Kaack — fundaș al 
echipei de fotbal — dovedind reale calități de jucător cu... 
mîna.

lui Eintracht Braunschweig, 
club s-au întrecut intr-un

Cea. mai simpatică glumă a anu
lui fotbalistic ? Schimbul de tri
couri dintre Bobby Moore și 
Fele. Camerista hotelului în care 
locuia Bobby Moore s-a dus cu 
tricoul lui Pelă la directorul ho
telului. spunteidu-i : „Se pare că 
se confirmă zvonurile potrivit 
cărora Bobby Moore este... hoț ! 
Iată dovada : acest tricou al iui 
Fele l-am găsit in camera fotba
listului englez !“. Fără comenta
rii.

Cea mai mare surpriză în 
pionatul european 7 Scorul 
realizat de echipa Turciei 
R.F. a Germaniei, la Kolr-

Cea mai mare surpriză în 
campionilor _ ' “
rea echipei Feijenoord de 
U.T.A.

cam- 
egal 

cu

Cupa 
europeni ? Elimina- 

către

FOTBALIȘTI SCRIITORI
Fotbaliștii britanici dau dovadă 

unei activități susținute, nu nu
mai Pe terenul de joc. ci șt in... 
librării. BOBBY MOORE căoita-

nul reprezentativei engleze, 
autorul a trei cărți :
England", 
„Cartea 
de club 
JIMMY 
porterii 
BOBBY 
memoriile în „
Anglia" și semnează și o a doua 
lucrare, intitulată „Fotbalul euro
pean". Roșcovanul ALLAN BALL 
(Everton) scoate un ^Anuar al 
fotbalului Internațional" în două 
volume, iar MARTIN PETERS, 
pentru care Tottenham Hotspur 
a plătit cea mai mare sumă din 
istoria fotbalului britanic, își sene 
impresiile asupra acestui „Mun
dial ’70“. Mai pot ^i văzute în 
librăriile londoneze lucrări apar- 
ținînd lui BEST. ASTLE (West 
Bromwich). ROYLE (Everton). 
CLARKE (Leeds). Semnatarii au 
într-adevăr nume sonore. Dar 
cine sînt autorii reali ? Există 
deci — și în Anglia — reversul 
medaliei : scriitori fotbaliști !

este 
..England, 

,Moore la Mexico" și 
fotbalului". Colegul său 
de la West Ham United, 

GREAVES. își învață su- 
„Tehnica fotbalului”. 

CHARLTON își prezintă 
„Atacant pentru

ln- 
cam-

braziliană ? Nici- 
e, fost

în plină iarnă
Fotografia — de sezon 

cu prilejul recentei vizite a „per- 
l" în Europa.

Pele, 
decum. 
făcută 
lei negre

PORTRET .-
VALENTIN NIKOLAEV - 
ANTRENORUL ECHIPEI 

U.R.S.S.
Noul antrenor al echipei 

U.R.S.S., succesorul Iui Gavril 
Kacialin, este Valentin Nikolaev, 
fostul antrenor ai echipei Ț.S.K.A. 
Moscova, cîștigătoarea ultimei 
ediții a campionatului unional.

Valentin Nikolaev s-a născut în 
1921 și a început să joace fotbal 
la Lokomotiv Moscova. In 194o a 
intrat în prima formație a lui 
T.S.K.A., cu care a cîștigat cam
pionatul în 1946, 1947. 1948, 1950
și 1951, In 1948 a figurat pe lista 
celor mai buni fotbaliști sovietici 
fiind selecționat de două ori in 
echipa națională. Tot în acest an 
i se conferă titlul de maestru 
emerit al sportului. In lunga și 
prodigioasa sa activitate el a sus
ținut 183 de meciuri de campio
nat înscriind 79 de goluri.

După terminare» activității com- 
petiționale. Nikolaev s-a dedicat 
muncii de antrenor. Din 1964 a 
activat Ia Ț.S.K.A. Moscova, apoi 
la Ț.S.K.A. Habarovsk și în fine, 
din 1969 a revenit din nou la 
Ț.S.K.A. Moscova.

O LIGĂ AMERICANO 
CANADIANĂ TN 1971

Phil Woosman, directorul Ligii 
profesioniste de fotbal din S.U.Ă. 
se arată optimist în ceea ce pli
vește viitorul acestui sport în 
Statele Unite. „Criza a fost de
pășită" a declarat Phil Woosman. 
„După un început șovăielnic și 
citeva greșeli sperăm într-o netă 
ameliorare în 1971. Două noi e- 
chips : New York șî Toronto (Ca
nada) se vor adăuga celor din 
Atlanta, Kansas City, St. Louts, 
Washington, Rochester și Dalia* 
în campionatul Ligii. Sperăm să 
convingem r.poi orașe ca Detroit. 
Chicago, Cleveland. Philadelphia".
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